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Abstrakt  

  Diplomová práce pojednává o zhodnocení výkonnosti společnosti CENTRA, a.s. 

v letech 2006- 2008 na základě klasických a moderních metod finanční analýzy, 

ekonomických ukazatelů a dalších koeficientů. Dle vypracovaného auditu bude 

vytvořen návrh na zlepšení hospodaření podniku tak, aby stav hospodaření byl v příštích 

letech na optimální úrovni. 

 

Abstract 

Master’s thesis considers about an appraisal productivity of CENTRA, Inc. 

during years 2006- 2008 on the basis classical and modern metods financial analysis, 

economic indicators and other coefficients. According to high - wrought audit will 

created proposal for improvement of company management, so to economy situation 

will be in years to come on optimum level. 
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ÚVOD 

 Současná potřeba podnikatele a investora je dosti srovnatelná. Oba musí být 

nutně seznámeni s komplexní situací podniku i jeho dílčích oblasti, jeho fungováním a 

schopností tvořit požadovanou hodnotu. 

 V dnešní době již existují vyspělá softwarová řešení, která finanční zdraví a 

výkonnost zevrubně a věrohodně určí, porovnají ji s cílovým trhem a komplexně popíší 

situaci, v které se podnik nachází. 

 Přesto prozatím neexistuje program, který by objektivně rozhodnul o tom, který 

z návrhů opatření na zlepšení hospodaření je ten pravý a znamená tu nejsprávnější cestu 

k efektivnímu hospodaření. Volba optimální cesty vždy náleží odborně fundovanému 

managementu. Ten následně pracuje se všemi informacemi, získanými na základě 

softwarových analýz, vlastním šetřením, dokonalým průzkumem všech okolních vlivů 

apod. Pouze dokonalý pečlivý přístup může vyústit do kvalitního plánu opatření 

k eliminaci nedostatků, a jeho aplikací lze zlepšit podnikovou výkonnost. Management 

je poté schopen predikovat na základě zjištěných slabin a předností, využitím svých 

znalostí a zkušeností budoucí vývoj podniku. 

 Problematika výkonnosti je zajímavá, především z důvodu specifičnosti a 

unikátnosti každého podniku, jelikož nelze stanovit žádné univerzální rady, jak udržet 

dlouhodobě příznivou finanční situaci, prosperitu a konkurenceschopnost. Hodnocení 

výkonnosti, určení finanční situace tvoří nedílnou součást každého podniku.  

 Díky těmto důvodům jsem jako téma diplomové práce zvolil hodnocení 

výkonnosti, přičemž jsem oslovil podnik, působící v oblasti správy nemovitostí, 

CENTRA, a.s. se sídlem v Praze. 

 Hlavním cílem diplomové práce je komplexně popsat a zhodnotit finanční zdraví 

podniku, vyhodnotit jeho výkonnost a sestavit návrh opatření, která mohou eliminovat 

zjištěné nedostatky a vést tak k efektivnímu hospodaření.  

 Cílem mé snahy je, aby diplomová práce měla dobrou vypovídací schopnost pro 

své uživatele a oslovila zainteresované pracovníky podniku CENTRA, a.s. Rád bych 

ukázal cestu, jak v budoucnu při hodnocení finančního zdraví a výkonnosti 

podnikatelského subjektu postupovat a jak se vypořádat se zjištěnými nedostatky. 
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1 CÍL A METODY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

1.1 Hlavní cíl diplomové práce 

Volba vhodné metodiky pro měření výkonnosti podniku a následný výběr 

ukazatele je stěžejním a zároveň aktuálním tématem pro investory či vlastníky podniku. 

Z jejich pohledu je důležité zjistit, zda je podnik schopen v dlouhodobém horizontu 

zvyšovat svoji hodnotu a poskytnout požadovaný investiční výnos. 

Nabízí se tak otázka, jak ekonomickou výkonnost podniku lze pohotovým a 

přitom jednoduchým způsobem měřit. Za základní měřítko je považováno sledování 

finanční výkonnosti, kde existuje celá řada přístupů a jejich použití je závislé na 

aktuální situaci trhu či odvětví 

České podmínky prosazují především klasický přístup hodnocení podnikové 

výkonnosti, založený na šetření ukazatelů tradiční finanční analýzy. V současné době 

ovšem bývá kladen důraz na hodnocení výkonnosti prostřednictvím tvorby hodnoty. 

Jedná se o nová hodnotová kriteria založena na bázi hodnotového managementu, který 

považuje za prioritu požadavek maximalizace tvorby přidané hodnoty pro vlastníky. 

Odborná literatura nabízí celou řadu metod pro změření této hodnoty. Za 

nejvýznamnější považuji v poslední době intenzivně prosazovanou metodu ukazatele 

ekonomické přidané hodnoty (EVA- Economic Value Added). 

Hlavním cílem práce je provést zhodnocení výkonnosti podniku CENTRA, a.s. 

se sídlem v Praze, poskytující komplexní služby v oblasti správy nemovitostí. 

K hodnocení výkonnosti bude použito klasických a moderních metod finanční 

analýzy, ekonomických ukazatelů a dalších koeficientů. Dle vypracovaného auditu bude 

vytvořen návrh opatření na zlepšení hospodaření podniku. 

Zhodnocení podniku bude provedeno na základě účetních výkazů z období 

2006- 2008, dle osobních konzultací s managementem podniku, a pro lepší vypovídací 

schopnost budou výsledné hodnoty porovnány s odvětvovým průměrem. 

 



11 
 

1.2 Dílčí cíle diplomové práce 

Hlavní cíl diplomové práce se pokusím dosáhnout dílčími cíli, které formuluji 

následujícím způsobem. 

Analýza současného stavu podniku 

• Zpracování analýzy SLEPT, umožňující popis vnější makroekonomické 

situace z hlediska  přímého působení na činnost podniku. 

• Zpracování analýzy SWOT, vyhodnocující silné a slabé stránky podniku a 

dále pak příležitosti a hrozby na podnik doléhající. 

Hodnocení finančního zdraví podniku  

• Na základě analýzy absolutních ukazatelů bude cílem nalezení odpovědi na 

otázky, o kolik jednotek se změnila příslušná položka v čase, případně o 

kolik procent se změnila příslušná jednotka v čase. 

• Určení rozdílových ukazatelů ČPK,ČPP,ČPM. 

• Analýza poměrových ukazatelů- likvidity, rentability, zadluženosti, aktivity 

a výrobních ukazatelů. 

• Na základě analýz soustav ukazatelů učiním zhodnocení finančního zdraví 

podniku za pomoci Altmanova indexu a Indexu IN 05. 

Hodnocení výkonnosti podniku 

• Zhodnocení podnikové výkonnosti dle ukazatelů ekonomické přidané 

hodnoty EVA a pyramidového rozkladu Du Pont. 

Návrhy opatření 

• Sestavení plánu opatření, vedoucích k eliminaci zjištěných nedostatků a 

návrh opatření, sloužících k optimálnímu hospodaření podniku. 

1.3 Metody diplomové práce 

Metoda je volbou postupů, prostředků a cest, které umožňují poznat daný objekt. 

Metody jsou zpravidla formulovány jako souhrny zvláštních pravidel, kterými je nutné 

se v procesu poznání řídit, aby byly získány potřebné poznatky. (13) 

Volba použitých metod je důležitou součástí diplomové práce, jejíž pomocí 

nalezneme požadovaný výsledek a dojdeme tak ke stanovenému cíli. 
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V diplomové práci použiji následujících metod:  

� Metoda pozorování je základní a zároveň nejrozšířenější empirickou metodou. 

Při pozorování jsou účelově z jistých hledisek pozorovány vybrané vlastnosti a 

vztahy, které by mohli být z hlediska cíle výzkumu považovány za důležité. 

� Metoda systémového přístupu spočívá v komplexním jednání a přístupu při 

zpracování a řešení problematiky v diplomové práci 

� Metoda měření znamená kvantitativní určení vybraných kvantifikovatelných 

vlastností či vztahů, které jsou přesně definovány a tříděny podle určitých 

kvantifikovatelných znaků. Při měření se nelze obejít bez porovnávání 

pozorovaných kvantitativních jevů s určitou stálou měřící soustavou, tedy 

s pevně stanovenými jednotkami. 

� Metoda výpočtu je metoda vyvození výsledků a závěrů z předchozích metod, 

jako jsou pozorování, systémový přístup, měření. Bez těchto metod se metoda 

výpočtu neobejde. Jedná se o jednu ze stěžejních záležitostí diplomové práce, ze 

kterých se vyvozují závěry a samotné návrhy řešení.  

� Metoda dedukce představuje vyvození nových poznatků z původních 

domněnek s odůvodněním, že jsou-li původní předeslané domněnky pravdivé, 

pak budou pravdivé i poznatky, které jsou z nich vyvozeny. Tato metoda 

dedukce umožňuje prognózu budoucího vývoje skutečnosti. 

� Metoda analýzy je operace, při níž určitý předmět, proces či jev, který je na 

základě myšlenky či faktu rozložen na dílčí prvky. Metoda analýzy spočívá ve 

snaze nalézt těžiště problému, důsledným poznáváním jeho dílčích oblastí. 

� Metoda syntézy spočívá ve spojení nějaké rozmanitosti k celku. Metoda syntézy 

slouží jako metoda získání nových poznatků i jako metoda výkladu poznatků. 

� Metoda modelování spočívá ve vědecké metodě popisu reality, kde na základě 

zkoumání reálných objektů sestavujeme zpravidla uměle konstruované objekty, 

definované vybranými vlastnostmi originálního objektu (tabulky, grafy, 

schémata, apod.). (13, 19) 
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2 TEORETICKÉ POZNATKY Z OBLASTI FINANČNÍ 
ANALÝZY A VÝKONNOSTI 

2.1 Analýza současného stavu podniku 

Subjekt, jehož záměrem je objektivně zhodnotit výkonnost podniku, nutně musí 

znát obecnou situaci podniku, působení okolních vlivů a posléze musí identifikovat jeho 

slabiny či přednosti. Díky těmto skutečnostem uvádím analýzu současného stavu 

podniku, z níž je patrné postavení podniku v rámci své podnikatelské činnosti. 

2.1.1 Analýza obecného okolí 

Před samotnou finanční analýzou a hodnocením výkonnosti podniku, je třeba 

zkoumat a zohlednit obecné faktory prostředí, ve kterém se podnik nachází, a na které 

se musí určitým způsobem reagovat. Nerespektování těchto faktorů může způsobit 

závažné problémy. 

 V analýze obecného okolí vypracuji SLEPT analýzu, jejíž prostřednictvím 

provedu průzkum následujících faktorů: 

• Social   -  sociální situace v zemi či regionu, 

• Legal -  legislativa, její stav a dodržování, 

• Economic  -  ekonomická situace, 

• Policy  -  politická situace a stabilita, 

• Technology  -  stupeň technologického rozvoje. (14) 

Analýza představuje komplexní pohled na prostředí státu či regionu, které není 

stabilní a mění se. V rámci analýzy se nemapuje pouze současná situace, ale zvýšená 

pozornost se věnuje zejména otázkám, jak se toto prostředí může do budoucna vyvíjet, 

jaké změny v okolí můžeme předpokládat. Je založena na zkoumání sociálních, 

legislativních, ekonomických, ale i politických a technologických faktorů, resp. na 

jejich působení na současnou a budoucí situaci podniku. 

2.1.2 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, jejiž pomocí je možno identifikovat silné (Strengths) 

a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) spojené s 

určitým typem podnikání, projektem, politikou (ve smyslu opatření) apod. 
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Jedná se o metodu analýzy užívanou především v marketingu, ale také i při 

analýze a tvorbě politik (policy analysis). Touto metodou je možné komplexně 

vyhodnotit fungování podniku, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Tvoří 

součást strategického plánování společnosti. 

SWOT analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym ze Stanfordovy univerzity. 

V 60. letech vedl výzkumný projekt, při němž byla využita data od 500 

nejvýznamnějších amerických společností. 

 Význam metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení současného stavu podniku 

(vnitřní prostředí) a současné situace okolí podniku (vnější prostředí). Ve vnitřním 

prostředí se hledají a klasifikují silné a slabé stránky podniku, přičemž ve vnějším 

prostředí se hledají a klasifikují příležitosti a hrozby pro podnik. Po zhodnocení 

významnosti jednotlivých faktorů se seřadí dle důležitosti. Poté následuje rozhodnutí, 

jak s výsledky analýzy bude naloženo a co se bude realizovat. (14) 

Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči 

příležitostem a hrozbám na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které 

charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu, hrají tak zásadní roli při 

hodnocení situace podniku. (26) 

2.2 Finanční analýza podniku 

Po zhodnocení současného stavu podniku, z hlediska jeho příležitostí a hrozeb 

způsobených externími vlivy, lze přistoupit k samotnému jádru hodnocení finanční 

situace, kterou je problematika finanční analýzy. 

2.2.1 Historie finanční analýzy 

Historie vzniku finanční analýzy sahá až ke vzniku samotných peněz. Je zřejmé, 

že její metody a techniky odpovídaly době, ve které fungovaly. Postupem času se 

struktury a úrovně prováděných finančních analýz změnily, ale principy a důvod 

sestavení zůstaly stále stejné. (10) 

Moderní metody finanční analýzy vznikly ve Spojených státech, kde posléze 

bylo vyhotoveno i největší množství publikací k této problematice, a kde praktická 

aplikace jednotlivých metod byla nejrozvinutější. Spojené státy stály rovněž u zrodu 
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prvních odvětvových přehledů, získaných z informací v účetních výkazech. Odvětvové 

přehledy slouží jako významné měřítko pro porovnání podniků (tzv. benchmarking).  

Většina dostupných publikací na našem trhu je výrazně ovlivněna názory, 

prezentovanými autory z anglosaské oblasti. Dokonce samotný pojem „finanční 

analýza“ pochází z angličtiny, zatímco v kontinentální Evropě a zejména v německy 

mluvících zemích se lze setkat s pojmem „bilanční analýza“ (popř. „bilanční kritika“).  

Přestože lze pojem finanční analýza chápat jako rozbor ekonomické činnosti, 

kde hrají rozhodující roli finanční prostředky a čas, postupem času se vymezilo chápání 

finanční analýzy ve smyslu rozboru finanční situace podniku, popřípadě celého odvětví 

nebo celého státu. (10) 

2.2.2 Předmět a pojetí finanční analýzy 

„Finanční analýza je významnou součástí komplexní analýzy výkonnosti 

podniku. Umožňuje nejen analyzovat dosavadní finanční vývoj podniku, ale také 

analyzovat různé varianty finančního plánu a jednotlivé podnikatelské záměry. 

Rozhodování o financích musí být podloženo finanční analýzou“. (6) 

Finanční analýzou rozumíme soubor nástrojů pro interpretaci finančních 

informací, při posouzení výkonnosti a perspektivy podniku, ve srovnání s jinými 

podniky a s odvětvovým průměrem. 

V odborné literatuře existují různé definice finanční analýzy, které se v zásadě 

liší šíří pojetí, a to dle obsahu, času, uživatele a dle hlediska objektu analýzy. (18) 

Předmět finanční analýzy 

Předmětem finanční analýzy je analýza financí podniku, které jsou definovány 

pohybem peněžních prostředků, resp. jsou vyjádřeny peněžními toky. 

Finanční analýza hodnotí fungování mechanismů financí podniku dle stavu a 

vývoje finanční situace, a dle účinků provozní, investiční a finanční činnosti na vývoj 

finanční situace. (2) 
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Zdroje poptávky po externí finanční analýze 

Za riziko je považováno nesplacení dlužné částky dlužníkem věřiteli, a to ve 

stanovené době a včas, navíc s případnými úroky. Riziko podstupuje každý, kdo půjčí 

peněžní prostředky nebo kdo prodá na dluh. (2) 

Předpokladem věřitele je solventnost zadluženého podniku, tedy že zadlužený 

podnik udělá vše proto, aby daný závazek vůči věřiteli splnil. Tento předpoklad, snahy 

uhradit závazky v době jejich splatnosti, by věřitelé rádi věděli s naprostou jistotou. 

Stejně tak investoři, sledují rizika pro existenci podniku, a navíc sledují i jeho 

výkonnost. Investoři, na rozdíl od věřitelů, mají či mohou mít kontrolu nad řízením 

podniku. Proto zájmem investorů je, aby se finanční analýza zabývala všemi vlivy 

působícími na vývoj tržní hodnoty podniku. Rozumí se tím nejen riziko platební 

neschopnosti, ale i riziko nepříznivého vývoje výnosnosti kapitálu na tržní hodnotu 

kapitálu. Investoři neustále prověřují, jak je výhodné či nevýhodné investovat do 

podniku s ohledem na obvykle požadovanou výnosnost obdobně rizikových aktiv. (2) 

Podnik v následujícím období ohrožují nejrůznější provozní rizika, rizika 

obchodní a rizika výrobní. Míra budoucích provozních rizik je nevyzpytatelná. (2) 

V této souvislosti investor očekává, že finanční analýza vyjádří míru finančních 

rizik, která vyvolá stávající způsob financování, odhadne míru provozních rizik 

(obchodních a výrobních), jimž by mohl podnik, při daném stavu finančního rizika, 

odolat. (2) 

Každý podnik má individuální požadavky na sestavení soustav ukazatelů, 

hodnotících finanční rizika. Údajovou základnu informací nutných k finančnímu řízení 

nabízí finanční účetnictví. (2) 

Finanční účetnictví jako hlavní zdroj dat určených pro finanční analýzu ústí do 

účetních výkazů, poskytujících komplexní, zevrubný a přitom věrný a poctivý obraz 

skutečné finanční situace daného podnikatelského subjektu. Finanční situace je 

definována výkonností a finanční pozicí. (2, 12) 

Výkonnost je měřena pomocí ziskovosti a finanční pozice je odrazem finančních 

rizik, vyvolaných daným způsobem financování. Finanční situace zobrazuje především 

míru jištění finančních rizik výkonnosti. (2, 12) 
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Finanční situace je věrohodným obrazem, poskytnutým především účetními 

výkazy. Interpretace finanční situace vychází z pravidel uplatňovaných ve finančním 

řízení. Kauzalita vybraných položek účetních výkazů umožňují vznik měřítek finanční 

výkonnosti a finanční pozice. Kriteria hodnocení analyzovaných vztahů tak vycházejí 

z ekonomických či empirických poznatků o účincích na kvalitu financí podniku. (2) 

Vypovídací schopnost 

Standardní finanční analýza poskytuje hrubý obraz o finančním zdraví daného 

podniku, které je možné navíc doplnit podrobnějšími informacemi z účetních výkazů. 

„Hlavním úkolem finanční analýzy je komplexně posoudit úroveň současné 

finanční situace podniku a její příčiny, posoudit vyhlídky na finanční situaci podniku 

v budoucnosti, připravit podklady ke zlepšení ekonomické situace podniku, k zajištění 

další prosperity podniku, k přípravě a zkvalitnění rozhodovacích procesů“. (6) 

Výsledkem finanční analýzy je úsudek finančního analytika o finanční 

důvěryhodnosti a finanční spolehlivosti podniku. Tento ovšem subjektivní názor 

analytika je v zásadě ovlivněn jeho zkušenostmi, znalostmi a schopnostmi vyvodit 

patřičné závěry ze zjištěných výsledků slabin a předností, a dále na jeho schopnosti 

sestavit a formalizovat nápravná opatření pro zlepšení hospodaření podniku. (2) 

Finanční zdraví 

Úroveň finančního zdraví odpovídá míře odolnosti financí podniku vůči 

provozním rizikům v dané finanční situaci podniku. Odolností vůči provozním rizikům 

rozumíme schopnost podniku podstoupit či přestát určitá provozní rizika, aniž by došlo 

k ohrožení platební schopnosti nebo k ohrožení bezpečného chodu podniku. (2) 

Vědomí finančního analytika pokládá podnik za finančně zdravý, pokud splňuje 

kvalitní výsledky v těchto aspektech kvality financí podniku:  

� rentabilita vlastního kapitálu (ROE),  

� krátkodobá likvidita,  

� dlouhodobá solventnost, finanční stabilita. (7) 
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Finanční zdraví není veličina, kterou lze z účetních výkazů přesně vypočítat. 

Finanční zdraví lze pouze testovat s určitou přípustnou tolerancí, která odpovídá míře 

neadekvátnosti použitých metod vzhledem ke sledovanému cíli. (2) 

Finanční zdraví podniku úzce souvisí s výkonnosti a finanční pozici. Odolnost 

financí podniku vůči externím a interním provozním rizikům za dané finanční situace 

značí finančně zdravý a silný podnik. Jestliže podnik nejeví příznaky hrozící finanční 

tísně, lze předpokládat, že ani v dohledné době nenastane úpadek způsobený platební 

neschopností.  Příznaky finanční tísně, rovněž nemusí znamenat zkázu pro podnik, 

přijmou-li se vhodná nápravná opatření. (2, 19) 

Finanční důvěryhodnost podniku 

Důvěryhodnost podniku značí, jak je podnik solventním partnerem pro své 

externí partnery (stakeholdery). Zajistit vysokou důvěryhodnost podniku, znamená 

ošetřit stávající finanční rizika vyvolaná způsobem financování. 

Stěžejní je opět odolnost financí podniku proti provozním rizikům. Čím je větší 

odolnost podnik vykazuje a zároveň čím menší je závažnost jeho prohřešků proti 

dobrým finančním mravům, tím je důvěryhodnější a přitažlivější pro své partnery. (2) 

„Finanční důvěryhodnost je založena na úsudku, za jakých podmínek a do jaké 

míry se mohou různí poskytovatele finančních zdrojů bez větších obav angažovat ve 

financování činnosti podniku s ohledem na jeho finanční situaci a chování“. (2) 

Podnik finančně zdravý, produkující hodnotu, s příznivým hodnocením 

finančního chování, nabízí předpoklady pro finanční důvěru a atraktivitu u všech 

externích partnerů. (2) 

Finanční spolehlivost 

„Finanční spolehlivost signalizuje únosnou míru provozních rizik, na kterou lze 

přistoupit při provozní a investiční činnosti.“ (2) 

Za interní uživatele lze považovat vedení podniku popř. vlastníky, členy 

představenstva, dozorčí rady. Tito uživatelé musí znát pravděpodobnost, kterou jsi 

provozní rizika jištěna přiměřenou oporou ve financích podniku. 
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Reakcí podniku na úroveň finanční důvěryhodnosti a finanční spolehlivosti 

může být ve finančním plánování vhodný „léčebný proces“, za účelem zlepšit obraz 

finanční situace podniku. Za léčebný proces lze považovat určitý stupeň finanční 

restrukturalizace nebo změnu finanční politiky podniku. (2) 

Formalizace postupů 

Metodické prvky by měly být upořádány do formalizovaných postupů, jejichž 

aplikace je při šetření finančního zdraví podniku prováděna rutinním způsobem. Rovněž 

je třeba připravit soustavu procedur, která osvětlí domněnky, podezření či pochybnosti, 

které vznikly v souvislosti se základní finanční analýzou. (2) 

Mnohé metodické příručky tímto „formalizovaným arzenálem“ končí. Avšak 

některé metodické příručky nabízejí navíc kriteriální hodnoty ukazatelů. Kauzalita a 

syntéza obou postupů bývá přenechána úvaze uživatelů finanční analýzy.  

Všeobecně se má se za to, že celý postup analýzy finanční důvěryhodnosti a 

spolehlivosti by měl být celý formalizován. Tato kriteria ovšem zůstanou přizpůsobena 

osobním zkušenostem a schopnostem finančního analytika, přičemž důležitou roli při 

této formalizované kvantifikaci finančních vztahů vždy bude hrát intuice analytika. (2) 

Uživatelé finanční analýzy 

Informace, týkající se finanční situace podniku, jsou předmětem zájmu mnoha 

subjektů, které s podnikem přicházejí do kontaktu. Každá skupina uživatelů má své 

specifické zájmy, s kterými je spojen určitý typ ekonomických rozhodovacích úloh. (2) 

Podrobnější přehled uživatelských skupin a jejich cíle jsou zachyceny v tabulce. 

Uživatelé Cíle a hlediska užití finanční analýzy 

Management Informace pro finanční řízení podniku (umožňují rozhodovat o 

struktuře a výši majetku a zdrojů krytí, o alokaci peněžních 

prostředků, o rozdělování zisku, o přijímání podnikatelského 

záměru a finančního plánu, o ocenění podniku) 

Vlastníci (akcionáři, společníci) Informace o uložení prostředků a způsobu řízení podniku, zájem o 

rentabilitu, stabilitu, likviditu, dividendy, perspektivu podniku. 

Využití těchto informací pro oceňování podniku (pro případ 

prodeje, likvidace, fúze, akvizice apod.) 
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Banky Informace pro rozhodování o poskytnutí úvěru a záruk za úvěry a o 

schopnosti splácet úvěr. Zájem o ocenění podniku, pokud by nebyl 

schopen dostát svým úvěrovým závazkům.  

Obchodní věřitelé Informace pro výběr odběratelů, zájem o likviditu a solventnost. 

Držitelé cenných papírů Zájem o likviditu a finanční stabilitu v horizontu splatnosti dluhu. 

Odběratelé Informace pro výběr dodavatele, důraz na stabilitu, schopnost 

dostát obchodním závazkům. 

Státní orgány Informační podklady pro státní statistiku, daňovou kontrolu, 

privatizační záměry, kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, 

rozdělování finančních výpomocí státu apod. 

Konkurence Zájem o porovnání výsledků s vlastními (rentabilita, tržby, 

solventnost, zásoby a doba jejich obratu apod.) 

Zaměstnanci Zájem o finanční a celkovou stabilitu podniku z hlediska stability 

zaměstnání, mzdové a sociální perspektivy. 

Obchodníci s cennými papíry 

(potenciální investoři) 

Zájem o celkové finanční výsledky podniku, informace pro 

rozhodování o obchodnících s cennými papíry a volbu skladby 

portfolia. 

Ostatní uživatelé (veřejnost) Spektrum nejrůznějších zájmů (rozvoj regionu, vliv činnosti 

podniku na životní prostředí, sledování celkových ekonomických 

trendů, vývoj zaměstnanosti apod.) 

Tabulka 1: Uživatelé a způsob využití finanční analýzy (18)  

 

2.2.3 Dva základní přístupy k finanční analýze 

Podnik si v současné době může vybrat z mnoha metod, šíře pojetí či přístupů 

zpracování finanční analýzy. V posledních letech dochází k modernizaci výpočtů a k 

jejímu výraznému zjednodušení. Na trh přicházejí mnohá programová řešení, která 

sama mohou finanční analýzu vytvořit a daný subjekt zevrubně popsat a pohotovým 

způsobem určit finanční situaci podniku. 

Rozlišujeme dva základní přístupy k finanční analýze: 

� Fundamentální analýza provádí rozbory, založené na rozsáhlých znalostech 

vzájemných souvislostí mezi ekonomickými i mikroekonomickými jevy, na 

zkušenostech odborníků a jejich subjektivních odhadech. Zpracovává tedy spíše 

údaje kvalitativní povahy. Pokud využívá kvantitativní informace, odvozuje 

zpravidla své závěry bez použití algoritmizovaných postupů. (7, 18) 
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� Technická analýza se naopak opírá o použití matematických, ekonomických, 

matematicko-statistických a dalších algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu 

zpracování ekonomických dat s následným kvalitativním ekonomickým 

posouzením výsledků. (18) 

Žádná z uvedených dvou metod není samospasitelná a nelze podceňovat nutnost 

konfrontace výsledků dílčích analýz se závěry získanými jinými postupy, ani nezbytnost 

syntézy výsledků metod. Zejména pak je vždy třeba dané výsledky analýz podrobit 

kvalifikovanému ekonomickému posouzení. (7) 

Oba přístupy k analýze mají své klady a zápory. Nejlepších výsledků lze v 

zásadě dosáhnout kombinací obou přístupů k finanční analýze. (18) 

2.2.4 Volba metod finanční analýzy 

Volba vhodné metody spočívá zpravidla ve vyhodnocení následujících hledisek. 

• Cíle uživatelských skupin 

• Dostupnost dat, jejich struktura a spolehlivost 

• Možnosti výpočetní techniky a softwaru, které má analytik k dispozici 

• Časový prostor a finanční zdroje, které lze analýze věnovat 

Analytik se rozhoduje mezi užitím elementárních metod finanční analýzy, které 

jsou v praxi nejrozšířenější, a použitím vyšších matematicko-statistických postupů, 

které jsou zpravidla náročnější a složitější. Vyšší metody dokáží sledovat více 

souvislostí mezi zkoumanými veličinami i jejich kauzální vazby, čímž zlepšují 

vypovídací schopnost finanční analýzy. Jelikož zde existují i určitá omezení, jejich 

složitost nemusí být vždy zárukou přesnějších výsledků finanční analýzy. 

Nejvýhodnější volbou proto mnohdy bývá použití metod finanční analýzy v podniku 

kombinovat. (18, 19) 

2.2.5 Zdroje informací finanční analýzy 

Kvalita podkladů a materiálů, nutných k provedení finanční analýzy je zcela 

stěžejní záležitostí. Sebelepší metoda a technika analýzy nemůže poskytnout ze 

špatných podkladů věrohodné a především hodnotné výsledky. (2) 
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Data pro finanční analýzu je možné čerpat z mnoha informačních zdrojů, které 

lze členit různými způsoby dle nejrůznějších kriterií. Za základní třídění je považováno 

členění na finanční, nefinanční a na kvantifikované, nekvantifikované. Kombinací 

uvedených členění lze jmenovat tři hlavní skupiny informačních zdrojů. 

Třídění zdrojů Data 

 

 

 

Finanční zdroje  

Účetní výkazy finančního účetnictví, výroční zprávy 

Vnitropodnikové účetní výkazy 

Předpovědi finančních analytiků a managementu podniku 

Burzovní zpravodajství 

Kurzovní lístky, vývoj úrokových sazeb 

Mediální ekonomické zpravodajství 

 

Kvantifikovatelné nefinanční zdroje 

Podniková statistika a další podnikové evidence 

Prospekty, interní směrnice 

Oficiální ekonomická statistika 

 

 

Nekvantifikovatelné zdroje 

Zprávy vedoucích pracovníků, auditorů 

Komentáře manažerů 

Komentáře odborného tisku 

Nezávislá hodnocení, prognózy a odhady analytiků 

Tabulka 2: Zdroje informací finan ční analýzy 

Z hlediska spolehlivosti dat je důležité, aby měl analytik přístup k původním 

datům. Data mají individuální charakter a práce se souhrny nemůže prvotní data plně 

nahradit. Souhrny dat bývají tvořeny již s určitým cílem, takže informace, které by bylo 

možné získat z prvotních dat, jsou omezeny subjektivním zásahem.  

Pro některé analýzy potřebujeme data podrobnější, pro jiné zase méně podrobná, 

proto je žádoucí, aby si analytik byl vědom úrovně spolehlivosti získaných dat a zařadil 

údaj o spolehlivosti do odborné finanční analýzy. (2, 18) 

2.2.6 Využití finanční analýzy v řízení výkonnosti podniku 

Finanční analýza je důležitým nástrojem finančního řízení, neboť zobrazuje 

minulý i současný vývoj hospodaření z mnoha pohledů. Tato role finanční analýzy je 
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zásadní z hlediska získání podkladů pro finanční řízení podniku nejen pro přítomná, ale 

zejména pak budoucí období. Rovněž je jedním z důležitých prvků strategického řízení 

a nástrojů, využitelných k uskutečnění strategických cílů. 

Finanční analýza je stěžejním nástrojem finančního řízení, neboť působí jako 

zpětná informace o tom, jakých výsledků podnik v jednotlivých oblastech dosáhl a 

v čem se mu jeho předpoklady podařilo splnit či naopak. (19) 

Při zpracování finanční analýzy vycházíme z mnoha zdrojů informací odlišné 

povahy, s různou úrovní spolehlivosti dat. Předchází tomu vhodný výběr výsledkových 

ukazatelů, jejich správné naplnění a porovnání hodnot s aktuálním odvětvovým 

průměrem. Dále se lze zabývat kauzálními vztahy mezi ukazateli a příčinnými faktory. 

Výsledné hodnoty analýzy umožní sestavit opatření na zlepšení stavu hospodaření, a lze 

tím tak eliminovat vzniklá rizika a nedostatky, bránící optimálnímu stavu. Opatření se 

následně aplikují do hospodaření podniku za účelem zlepšení finanční situace. 

V zásadě rozlišujeme tři druhy analýzy ukazatelů a to následující: 

� Analýza absolutních ukazatelů  

o Horizontální analýza (analýza trendů) 

o Vertikální analýza (procentní analýza) 

� Analýza rozdílových ukazatelů 

o Analýza čistého pracovního kapitálu 

o Analýza čistých pohotových prostředků 

o Analýza čistého peněžního majetku 

� Analýza poměrových ukazatelů  

o Analýza ukazatelů likvidity 

o Analýza ukazatelů rentability 

o Analýza ukazatelů zadluženosti 

o Analýza ukazatelů aktivity 

o Analýza provozních (výrobních) ukazatelů  

o Analýza ukazatelů tržní hodnoty (18)  
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Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů využívá výchozích údajů, které lze přímo zjistit 

z účetních výkazů, a umožňuje tak dle těchto informací hodnotit finanční situaci 

podniku. Prostřednictvím analýzy absolutních ukazatelů lze posoudit změny ve 

struktuře aktiv či pasiv podniku a zaznamenat jejich vývoj v čase (analýza trendů) nebo 

porovnat jejich relativní (procentní) změny pomocí procentního rozboru. (16) 

Konkrétní uplatnění absolutních ukazatelů nalézáme v horizontální analýze 

(analýza trendů) a ve vertikální analýze (procentní analýza).  

1. Horizontální analýza (analýza trendů) 

Pomocí horizontální analýzy porovnáváme změny ukazatelů v časové řadě za 

posledních 5 až 10 let. Při analýze bereme v úvahu jak změny absolutní hodnoty, tak i 

procentní změny jednotlivých položek výkazů po řádcích, horizontálně. Proto hovoříme 

o horizontální analýze absolutních ukazatelů. (16) 

Absolutní výši změny položek vypočítáme:  

Změna roku n = hodnota roku n – hodnota roku (n – 1) 

Procentní změnu lze vypočítat: 

Změna roku n k roku (n – 1) v % = 
��������í 
ýš� �ě�� ×���

������� ���� (���)
 

                 (17) 

2.  Vertikální analýza (procentní analýza) 

Výpočet procentních ukazatelů lze provést i vertikálně a to tak, že jednotlivé 

ukazatele (položky) výkazů vztahujeme k jedné z těchto položek. Tyto ukazatele 

umožňují srovnávání výsledku podniku v jednotlivých letech, ale navíc i srovnávání 

mezi podniky navzájem. Tuto analýzu označujeme jako vertikální, neboť pracuje 

v jednotlivých letech od shora dolů, nikoliv napříč jednotlivými roky. (18) 

V případě rozvahy se obvykle jednotlivé položky poměřují s celkovým stavem 

aktiv. Vertikální ukazatele rozvahy vyjadřují tedy strukturu aktiv či pasiv. Podobně je 

tomu ve výkazu zisku a ztrát, kde se jako základ procentního vyjádření určité položky 

bere velikost tržeb. Všechny položky výsledovky jsou v daném roce vyjádřeny jako 

procento z tržeb, dosažených v tomto roce. (16, 18) 
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Výhodou vertikální analýzy je, že nezávisí na meziroční inflaci a umožňuje tedy 

srovnatelnost výsledků analýzy z různých let i porovnatelnost v rámci odvětví. (16) 

Analýza rozdílových ukazatelů 

K analýze a řízení finanční situace podniku (s orientací na jeho likviditu) slouží 

rozdílové ukazatele, které jsou označovány jako fondy finančních prostředků.  

Fond je chápán, jako shrnutí určitých stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva 

nebo pasiva, resp. jako rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a 

určitých položek krátkodobých pasiv. Tento rozdíl se označuje jako čistý fond. (16) 

Analýza rozdílových ukazatelů používá tyto tři druhy čistých finančních fondů: 

� Čistý pracovní kapitál 

� Čisté pohotové prostředky 

� Čistý peněžní majetek (17) 

1. Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

ČPK je nejčastěji užívaným ukazatelem podniku a získáme jej ze vztahu:  

ČPK = celková oběžná aktiva – celkové krátkodobé dluhy 

 

Z celkových oběžných aktiv jsou odečteny ty závazky, které je nutno v blízké 

době uhradit. Tento vzájemný poměr mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky 

značí platební schopnost podniku. 

ČPK je částí oběžného majetku, která je financována dlouhodobými zdroji- 

vlastními i cizími. Tvoří „manévrovací“ prostor pro efektivní činnost vedení podniku, 

neboť jde o tu část oběžných aktiv, která není zatížena nutností brzkého splácení. (18) 

ČPK je mnohdy označován jako tzv. ochranný polštář, jenž umožňuje podniku 

pokračovat ve svých aktivitách v případě, že by ho potkala nepříznivá událost, 

vyžadující vysoký výdej peněžních prostředků. Efektivní nakládání s tímto fondem patří 

mezi důležité manažerské dovednosti. (18) 

Určitá výše ČPK je pro zajištění platební schopnosti nutná a je dobrým 

znamením pro věřitele, avšak vysoký ČPK  by sám o sobě svědčil o neefektivním 

využívání peněžních prostředků. (7) 
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2.  Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

ČPP jsou tvrdším ukazatelem než je ČPK, neboť vycházejí pouze 

z nejlikvidnějších aktiv, pohotových peněžních prostředků. Tento ukazatel tak vylučuje 

zásoby i nelikvidní pohledávky. Pohotové finanční prostředky lze v našem případě 

vymezit jako peníze v hotovosti a peníze na běžných účtech. (10) 

Na druhé straně ukazatel zohledňuje pouze okamžitě splatné závazky, kterými se 

rozumí závazky splatné k aktuálnímu datu a starší.  

Výpočtem ukazatele získáme informaci o likviditě právě splatných závazků 

podniku. Proto se pro účely tohoto přísného posuzování likvidity sestavuje ukazatel 

ČPP, též označovaný jako tzv. peněžní finanční fond:  (7, 18) 

ČPP = pohotové finanční prostředky – okamžitě splatné závazky 

             

3. Čistý peněžní majetek (ČPM) 

  Čistý peněžní majetek neboli čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 

představuje kompromis mezi oběma předchozími rozdílovými ukazateli.  

  Vypočteme jej jako rozdíl oběžných aktiv snížených o zásoby, nelikvidní 

pohledávky a krátkodobé závazky. (10) 

 

 

Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je považována za jádro metodiky finanční 

analýzy a v současné době je naprosto nejpoužívanější, nejoblíbenější, tudíž i 

nejrozšířenější metodou k hodnocení výkonnosti podniku. (10) 

Poměrové ukazatele umožňují získat rychlý a nenákladný obraz o základních 

finančních charakteristikách podniku. Jsou považovány za určité „síto“, jenž zachytí 

oblasti vyžadující hlubší analýzu. (7) 

Poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Jsou považovány za úhelný kámen analýzy 

účetních výkazů a to z těchto důvodů: 

ČPM = (oběžná aktiva – zásoby) – krátkodobé závazky 
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� Umožňují provádět analýzu časového vývoje finanční situace podniku, 
posoudit výkonnost podniku. 

�   Jsou vhodným nástrojem k porovnání finanční situace podniku s finanční 
situací konkurenčních podniků. 

�   Mohou být použity jako vstupní údaje matematických modelů, 
umožňujících popsat závislosti mezi jevy, klasifikovat stavy, hodnotit rizika 
i předpovídat budoucí vývoj. (7) 

   Analytik může díky poměrovým ukazatelům narazit i na některá úskalí, pokud 

nedbá na podmínky omezující jejich bezprostřední a univerzální použitelnost. Rovněž 

za nevýhodu lze považovat nízkou schopnost vysvětlit jevy, neboť ukazatel často 

upozorní na významné souvislosti, ale jejich interpretace vyžaduje hlubší analýzu. (7) 

V praxi se poměrové ukazatele obvykle člení na: 

� ukazatele likvidity 

� ukazatele rentability 

� ukazatele zadluženosti 

� ukazatele aktivity 

� provozní (výrobní) ukazatele 

� ukazatele tržní hodnoty 

   Poměrových ukazatelů je možné zkonstruovat celou řadu, avšak nejpoužívanější 

a nejznámější jsou výše jmenované ukazatele. Je vždy na konkrétním podniku, jaký 

blok hodnotících ukazatelů si pro své interní účely vytvoří. Zpravidla jsou to ty, které 

vystihují podstatu její ekonomické činnosti. (18) 

1. Ukazatele likvidity 

   Ukazatele likvidity charakterizují schopnost podniku hradit své krátkodobé 

závazky. Zabývají se nejlikvidnější částí aktiv podniku a člení se podle likvidnosti 

položek aktiv, dosazovaných do čitatele z rozvahy. 

    Ve vymezení pojmů likvidity a solventnosti panuje v literatuře značná 

různorodost, někdy se dokonce oba pojmy ztotožňují, přestože každý pojem vyjadřuje 

jinou skutečnost. (18) 
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• Likviditou rozumíme schopnost podniku přeměnit majetek na prostředky, které 

je možné použít na úhradu závazků. 

• Solventností chápeme schopnost podniku hradit k určitému termínu, v dané 

podobě, výši a na požadovaném místě veškeré splatné závazky. (7) 

Podle toho, jakou míru jistoty požadujeme od měření, dosazujeme do čitatele 

majetkové složky s různou dobou likvidnosti. Naopak do jmenovatele se dosazují 

splatné závazky, resp. krátkodobé závazky. (7) 

Dle způsobu vymezení čitatele se zpravidla rozlišují tři stupně likvidity. 

Okamžitá likvidita  – likvidita 1. stupně 

    Okamžitá likvidita vychází z nejužší definice likvidních aktiv, je tedy 

nejpřísnější. Do likvidních aktiv je zde zahrnut pouze finanční majetek, tj. peníze 

v hotovosti, na běžných účtech a jejich ekvivalenty. (18) 

    Doporučenou hodnotou ukazatele je interval 0,2 - 0,5 přičemž vyšší hodnota je 

považována za špatné hospodaření s kapitálem.  

 Okamžitá likvidita = 
�����č�í ������

��á������é �á
���� � ��á������é �����
�í ú
ě��
 

 

Pohotová likvidita – likvidita 2. stupně 

    V ukazateli pohotové likvidity je odstraněn vliv nejméně likvidních části 

majetku, tj. zásob, a berou se v úvahu jen tzv. pohotová oběžná aktiva, jenž ponechává 

v čitateli pouze peněžní prostředky (v hotovosti a na běžných účtech), krátkodobé cenné 

papíry a krátkodobé pohledávky. (10) 

    Ukazatel může být různě modifikován v závislosti na tom, které položky 

oběžných aktiv jsou dosazeny do čitatele. Hodnota ukazatele by měla být vyšší než 1. 

 Pohotová likvidita = 
��ěž�á ����
� � �á����

��á������é �á
���� � ��á������é �����
�í ú
ě��
 

 

Běžná likvidita  – likvidita 3. Stupně 

    Likvidní aktiva jsou zde chápána z nejširšího pohledu, tzn. veškerá oběžná 

aktiva. Ukazatel znázorňuje, kolikrát pokryjí oběžná aktiva krátkodobé závazky.  
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    U finančně zdravých podniků se standardní hodnota pohybuje v rozmezí 2 - 3, 

za postačující lze ovšem považovat hodnotu 1 - 2. Nižší hodnota hovoří o financování 

dlouhodobého majetku krátkodobými zdroji, a o nedostatku pohotových zdrojů. (5, 18) 

 Běžná likvidita =  
��ěž�á ����
�

��á������é �á
���� � ��á������é �����
�í ú
ě��
 

 

2. Ukazatele rentability 

Jsou považovány za nejdůležitější poměrové ukazatele, kvantifikující efektivnost 

činnosti podniku. Tímto plní důležitou funkci při určování výkonnosti podniku. 

Ukazatele rentability jsou měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a 

dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Ukazatele rentability jsou v popředí 

zájmu zejména u investorů, pro které je  žádoucí je co největší ziskovost. (17) 

Měří úspěšnost při dosahování podnikových cílů, srovnáním zisku s ostatními 

veličinami, vyjadřujícími prostředky vynaložené na dosažení výsledku hospodaření. 

Zahrnují vliv likvidity, řízení dluhu i řízení aktiv na zisk. 

Poměřují zisk dosažený při podnikání s výší zdrojů podniku, kterých bylo 

využito k jeho dosažení. Do čitatele zlomku bývá nejčastěji dosazován zisk:  

o EBIT (výsledek hospodaření před zdaněním + nákladové úroky) 

o EBT (zisk před zdaněním) 

o EAT (zisk po zdanění + nákladové úroky)  

Ukazatelů rentability je celá řada. Liší se v modifikacích čitatele a jmenovatele. 

Nejznámějšími a nejpoužívanějšími jsou ukazatele ROI, ROE, ROA a ROS. (16) 

ROI – Ukazatel rentability vloženého kapitálu 

Je nejpoužívanějším ukazatelem hodnotícím podnikatelskou činnost. Ukazatel 

vyjadřuje účinnost působnosti celkového kapitálu vloženého do podniku, nezávisle na 

zdroji podnikání. Ukazatel je rovněž vhodný pro mezipodnikové srovnání, neboť nebere 

na zřetel daň ani úroky. 

Vyjde-li hodnota koeficientu ROI větší než 0,15, tak podnik dosahuje dobrých 

výsledků. Pokud je hodnota kolem 0,12- 0,15 je stav postačující. Jestliže podniku 

vychází hodnoty nižší, bývá považován za špatný stav. (17) 
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ROI = 
%��� &ř�� ����ě�í � �á�����
é ú���� (()*+)

,����
ý ��&��á�
 

 

ROE – Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Míra ziskovosti z vlastního kapitálu je ukazatelem, jímž vlastníci zjišťují, zda 

jejich vlastní kapitál přináší dostatečný výnos. Investoři zde mohou zjistit, zda je jejich 

kapitál reprodukován s náležitou intenzitou, odpovídající riziku investice. (17) 

Požadavkem investora je, aby ROE byl vyšší, než jsou úroky, které by získal ze 

státních dluhopisů, neboť investor takto nese nepoměrně větší riziko.  

Cena vlastního kapitálu, placená ve formě dividendy či podílu na zisku je vyšší, 

než cena cizího kapitálu, placená ve formě úroků. Z tohoto důvodu by měla být hodnota 

ukazatele ROE z dlouhodobého hlediska větší než ukazatel ROA. (17) 

 ROE = 
./ &� ����ě�í ((0+)

/�����í ��&��á�
 

 

ROA - Ukazatel rentability celkových aktiv 

Ukazatel ROA se obvykle považuje za hlavní měřítko rentability celkových 

zdrojů, investovaných do podnikání.  

Do čitatele bývá většinou dosazen EAT, neboť díky tomu vyplývá, že ukazatel 

poměřuje vložené prostředky nejen se ziskem, ale i s efekty, které vyplývají ze 

zhodnocení cizího kapitálu. Úroky zahrnuté do nákladu snižují dosažený zisk, což vede 

i k nižší dani z příjmu. O tuto částku daně je cena cizího kapitálu nižší. (17) 

 ROA = 
./ &� ����ě�í � ú���� &� ����ě�í ((0+)

0���
� 1����
  

 

ROS – Ukazatel rentability tržeb 

Vytváří představu o tom, jaký je podíl ziskové přirážky na celkových tržbách. 

Tento ukazatel se podstatně liší v souvislosti s odvětvím. Tržní úspěšnost je podmíněna 

mnoha faktory, jako je cenová politika, marketingová strategie, reklama apod. (18) 

  ROS = 
./ &� ����ě�í ((0+)

+�ž��
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Finanční páka 

Finanční páka značí efekt zvyšování rentability kapitálu použitím cizího kapitálu 

v kapitálové struktuře. Je-li úroková míra nižší než výnosnost aktiv, potom použití 

cizího kapitálu zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu. Ziskovost vlastního kapitálu má 

být vyšší než ziskovost celkového kapitálu. Tato skutečnost nastává, je-li účinek 

finanční páky větší než 1. (17) 

Finanční páka =  
0���
� 1����

/�����í ��&��á�
 

 

Provozní páka 
Provozní páka poměřuje velikost stálých a oběžných aktiv. Pokud je výsledná 

hodnota vysoká, jedná o kapitálově těžkou společnost (např. hutě, doly, atd.). 

V opačném případě hodnoty značí kapitálově lehkou společnost (např. služby). (16) 

Provozní páka = 
2�á�á ����
�

��ěž�á ����
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3. Ukazatele zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

podniku a měří rozsah, v jakém podnik používá ke svému financování dluhy. Čím je 

podnik zadluženější, tím je ukazatel finanční páky vyšší. Příliš velká páka se může 

ovšem snadno zlomit a přivést podnik na mizinu. Určitá výše zadlužení je obvykle pro 

podnik užitečná, avšak příliš velká páka zvyšuje finanční riziko akcionářů, protože 

podnik je příliš zatížen splácením dluhů a snadno se dostane do nepříznivé finanční 

situace, z níž vede cesta jen přes další půjčky. (7) 

Zadluženost není pouze negativní charakteristikou podniku. Její růst může 

významně přispět k celkové rentabilitě, a tedy i k vyšší tržní hodnotě podniku, avšak 

současně zvyšuje riziko finanční nestability. (7) 

Tento poměr mezi vlastními a cizími zdroji se liší dle oboru činnosti podniku, a 

tudíž se stává předmětem optimalizace. Optimální finanční struktura je taková, při níž 

jsou náklady na její tvorbu minimální, a kdy struktura současně přispívá k maximalizaci 

tržní hodnoty podniku. (7) 
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Celková zadluženost 

Vypočteme ji jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Ukazatel bývá 

nazýván „Ukazatel věřitelského rizika“. Čím je větší podíl vlastního kapitálu, tím je 

větší bezpečností polštář proti ztrátám věřitelů v případě likvidace, proto věřitelé 

preferují nízký ukazatel. Vlastníci potřebují páku větší, aby znásobili své zisky. (17) 

Mezi mírou zadluženosti a její platební schopností neexistuje žádný přímý vztah. 

Pokud ukazatel zadluženosti je vyšší jak 50%, věřitelé váhají s poskytnutím úvěru a 

zpravidla žádají vyšší úrok. Standardní hodnotou je interval 0,3 - 0,5 a hodnota 0,7 je 

považována za rizikovou. Zásadní roli ovšem hraje srovnání s oborovým průměrem. (7) 

 Celková zadluženost = 
,��í ������
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Koeficient samofinancování 

Je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. Vyjadřuje finanční nezávislost 

podniku. Oba ukazatele (viz. předchozí; jejichž součet je roven 1) podávají přehled o 

finanční struktuře podniku, resp. o skladbě kapitálu.  

Požadovaná hodnota je dle „Zlatých pravidel financování“ 50%. Avšak 

z ekonomického hlediska nelze určit žádnou optimální hranici. Standard se pohybuje 

v rozmezí 0,5 až 0,7. Rovněž záleží na porovnání s oborovým průměrem. (18) 

Koeficient samofinancování = 
/�����í ��&��á�
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Úrokové krytí  

Ukazatel udává, kolikrát převyšuje zisk nákladové úroky. Část zisku 

vyprodukovaná cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů na vypůjčený kapitál. 

Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím větší je schopnost podniku splácet úvěry. (7) 

Jako standard bývá uvedeno pokrytí úroků ziskem 3x až 6x. Dobře fungující 

podniky tento ukazatel mohou mít vyšší. 

   Ukazatel úrokového krytí = 
()*+
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Doba splácení dluhu 

   Ukazatel udává po kolika letech je schopen podnik při stávající výkonnosti 

splatit své dluhy. U finančně zdravých podniků to bývá doba kolem 3 let. (5) 

    Doba splácení dluhu = 
,��í �������4����č�í ������
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4. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti využívat efektivně svůj majetek a 

hledají tak odpověď na otázku, jaký má hospodaření vliv na výnosnost, likviditu a 

rentabilitu, zachycují tak provozní cyklus podniku. Tyto ukazatele nejčastěji vyjadřují 

počet obrátek jednotlivých složek zdrojů nebo aktiv či dobu obratu, tedy dobu, po 

kterou je majetek vázán v určité formě. (19) 

Máme-li v podniku více aktiv než je účelné, vznikají nám zbytečné náklady a 

tím i nízký zisk. Naopak při nedostatku aktiv v podniku přicházíme o výnosy, které 

bychom mohli získat z lukrativních zakázek. (19) 

Obrat celkových aktiv  

Udává počet obrátek celkových v tržbách za daný časový interval (za 1 rok). 

Jako doporučená hodnota je stanoveno rozmezí 1,6 – 3. Pokud je hodnota ukazatele 

menší než 1,6, je nutno prověřit možnosti efektivního snížení celkových aktiv. Jestliže 

je hodnota vyšší než 3, bude podnik v budoucnu muset odmítat výhodné zakázky, a tím 

i přicházet o výnosy. (16) 

Obrat celkových aktiv = 
+�ž��
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Obrat stálých aktiv 

Měří využití stálých aktiv v podobě budov, pozemků a zařízení. Vypovídají o 

tom, zda pořídit nový majetek či nikoli. Neexistují zde doporučené hodnoty. Je–li obrat 

nižší než u oborového průměru, ukazatel signalizuje výrobě, aby zvýšila využití 

stávajících výrobních kapacit a signál managementu k omezení investiční činnosti. (17) 

Obrat stálých aktiv = 
+�ž��

2�á�á ����
�
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Doba obratu zásob 

Ukazatel udává průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podnikání do 

doby jejich spotřeby (prodeje). Ukazatel by měl mít co nejnižší velikost. 

Doba obratu zásob = 
5�ůě��é �á����

8���í ��ž��
 

 

Doba obratu pohledávek  

Používá se při hodnocení účtu 311 – odběratelé. Ukazatel značí počet dnů, 

během nichž je inkaso peněz za každodenní tržby zadrženo v pohledávkách. Po tuto 

průměrnou dobu musí podnik čekat na inkaso plateb za své již provedené tržby. Je-li 

delší než běžná doba splatnosti, znamená to, že obchodní partneři neplatí své účty včas. 

Ukazatel by měl mít co nejmenší velikost. (17) 

Doba obratu pohledávek = 
5�����á
�� � ��1�����1� 
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Doba obratu závazků 

Používá se při hodnocení účtu 321 – dodavatelé . Ukazatel vyjadřuje platební 

morálku podniku vůči svým dodavatelům, a udává, jak dlouho podnik odkládá těmto 

dodavatelům platbu faktur. (17, 19) 

Doba obratu závazků = 
%á
���� � ��1����í1� 
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5. Výrobní ukazatele 

Výrobní ukazatele jsou zaměřeny dovnitř podniku, uplatňují se v interním řízení. 

Napomáhají podniku analyzovat vývoj jeho základní aktivity. Provozní ukazatele se 

opírají o tokové veličiny, především o náklady, jejichž řízení má za následek 

hospodárné vynakládání nákladů, a tím i dosažení vyššího konečného efektu. (17) 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

    Vypovídá o tom, kolik podniku přinese jeden zaměstnanec. (17) 

   Produktivita z přidané hodnoty = 
5ř����á �������
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Nákladovost výnosů  

    Vyjadřuje nákladové zatížení výnosů podniku. Hodnota by měla být co nejnižší. 

   Nákladovost výnosů = 
,����
é �á�����

/ý���� (��� ��řá��ý1�)
 

 

Vázanost zásob na výnosy 
    Udává objem vázanosti zásob na 1 Kč výnosů. Hodnota by měla být minimální.  

Vázanost zásob na výnosy = 
%á����

/ý����
 

 (19) 
 

Analýza soustav ukazatelů 

Finančně ekonomickou situaci a výkonnost podniku lze analyzovat pomocí 

značného počtu rozdílových a poměrových ukazatelů. Nevýhodou tohoto přístupu je, že 

jednotlivé ukazatele mají omezenou vypovídací schopnost, neboť charakterizují pouze 

určitý úsek činnosti podniku. K posouzení celkové finanční situace se proto vytváří 

soustavy ukazatelů. (17) 

Větší počet ukazatelů v modelu umožňuje detailnější zobrazení finančně-

ekonomické situace podniku, avšak může působit také jako určitá překážka v orientaci a 

ztížit tak výsledné hodnocení. Z těchto důvodů existují jak modely založené na větším 

počtu ukazatelů, tak i modely, které ústí do jediného syntetického ukazatele. (17, 19) 

Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, jejichž typickým příkladem 

jsou pyramidové soustavy, které slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb 

mezi ukazateli jejich rozkladem. (např. pyramidový ukazatel Du Pont, zařazený 

v kapitole Výkonnost.). (16) 

Účelové výběry ukazatelů, sestavované na bázi komparativně-analytických 

nebo matematicko-statistických metod. Cílem je sestavit takové výběry ukazatelů, jenž 

dokáží kvalitně diagnostikovat finanční zdraví podniku, resp. predikovat jeho finanční 

tíseň. (např. Bonitní a bankrotní modely). (16) 

Soustavy ukazatelů jsou různé modely komplexního hodnocení finančního 

zdraví, přičemž nejznámějšími a nejpoužívanějšími jsou následující modely. 
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Altmanův index finančního zdraví 

Altmanův index finančního zdraví, nazýván také Z-skóre, vyjadřuje komplexní 

finanční situaci podniku a je doplňujícím faktorem při finanční analýze podniku. (17) 

Model je založen na použití jedné z vyšších metod finanční analýzy, na základě 

tzv. diskriminační analýzy. Jedná se o metodu spočívající v třídění objektů do dvou či 

více předem definovaných skupin dle určitých charakteristik. (18) 

Model vznikl z potřeby predikce možnosti bankrotu podniku tak, aby mohly být 

podniknuty včasné kroky k nápravě. 

Altmanův model relativně dobře předpovídá finanční problémy či bankrot 

podniku na 2 roky do budoucnosti, s nižší přesností (cca 70%) pak na dobu 5 let. (18) 

   Z = 0,717 A + 0,847 B + 3,107 C + 0,420 D + 0,998 E 
 

 Kde: A  - Čistý provozní kapitál / Aktiva celkem 

   B - Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let / Aktiva celkem 

   C - EBIT / Aktiva celkem 

   D - Účetní hodnota vlastního kapitálu / Cizí zdroje 

   E - Tržby celkem / Aktiva celkem 

 
 Cílem aplikace této metody diskriminační analýzy je stanovit na základě 

vybraných finančních poměrových ukazatelů určitou hranici, která rozdělí podniky na 

ty, které pravděpodobně zbankrotují či na ty kterým finanční tíseň nehrozí. Hranice pro 

predikci jsou následující. (17) 

         Z > 2,9 Lze předvídat uspokojivou finanční situaci 

1,2 < Z ≤ 2,9 „Šedá zóna“nevyhraněných výsledků 

         Z ≤ 1,2 !!! Podnik je ohrožen vážnými finančními problémy !!! 

 

Index IN 05 

Index IN je model komplexního hodnocení finančního zdraví, sestavený pro 

podmínky českého podniku. Z toho důvodu vykazuje větší vypovídací schopnost než 

předchozí ukazatel.  

Index IN 05 je díky několika provázaným poměrovým ukazatelům významným 

ukazatelem při určování výkonnosti českého podnikatelského subjektu. (18) 
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Index IN byl stanoven na základě údajů z 1698 českých průmyslových podniků 

a zaznamenává s určitou spolehlivostí, zda podnik tvoří hodnotu pro vlastníky. (17) 

   IN 05= 0,13 
0

 ,%
 + 0,04 

()*+

3:
 + 3,97 

()*+

0
 + 0,21 

/

0
 + 0,09 

�0

�%��): 
  

    

 Kde:  A - Aktiva celkem 

  CZ - Cizí zdroje 

  NU - Nákladové úroky 

  V - Výnosy 

  OA - Oběžná aktiva 

  KZ - Krátkodobé závazky 

  KBU - Krátkodobé bankovní úvěry 

 

 Výsledné hodnoty zařazují podnik do jedné ze třech následujících skupin. (17) 

          IN 05 > 1,6 Podnik vytváří hodnotu 

1,6  > IN 05 > 0,9 „Šedá zóna“ 

          IN 05 < 0,9 !!! Podnik nevytváří hodnotu  !!! 

 

2.3 Výkonnost podniku 

Hlavní nevýhodou standardních finančních ukazatelů je jejich zaměření na dílčí 

oblasti hospodaření podniku (rentabilitu, likviditu, apod.), dále je to ta skutečnost, že 

jejich výchozím informačním zdrojem jsou především účetní informace, které ne vždy 

odpovídají ekonomické realitě. Neméně důležitým nedostatkem standardních metod je 

také to, že neberou v úvahu náklady na kapitál a podnikatelské riziko. (20) 

Následující kapitola je proto zaměřena na moderní metody hodnocení finanční 

výkonnosti, založené především na zjištění ekonomické hodnoty pro vlastníky a 

vyjádření pyramidového rozkladu Du Pont. (12) 

Definice výkonnosti 

„V obecném pojetí výkonnost znamená charakteristiku, která popisuje způsob, 

respektive průběh, jakým zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na základě 

podobnosti s referenčním způsobem vykonání této činnosti. Interpretace této 
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charakteristiky předpokládá schopnost porovnání zkoumaného a referenčního jevu 

z hlediska stanovené kriteriální škály“. (20) 

Zjednodušeně řečeno, výkonnost představuje míru dosahovaných výsledků 

jednotlivci, skupinami, organizací i jejími procesy. 

Moderní kriteria finanční výkonnosti 

Důležité je, aby si podnik řádně stanovil vhodná kriteria (měřítka) finanční 

výkonnosti.  Proto uvádím výčet požadavků, které by moderní kriteria neboli měřítka 

finanční výkonnosti měla splňovat. (1) 

� vykazovat co nejužší vazbu na hodnotu akcií, 

� umožňovat využití co nejvíce informací a údajů poskytovaných účetnictvím 

včetně ukazatelů, které jsou na účetních údajích postaveny; tento požadavek 

směřuje ke snížené pracnosti propočtu a ke zvýšení komunikativnosti s praxí, 

� překonávat nedostatky účetních ukazatelů, postihujících finanční efektivnost; 

kalkulace rizika a rozsah vázaného kapitálu zohlednit ve výpočtu, 

� umožňovat hodnocení výkonnosti a zároveň i ocenění podniků, 

� umožňovat jasnou a přehlednou identifikaci vazby na všechny úrovně řízení, 

� umožňovat řízení hodnoty. (1, 9) 

 Hodnocení výkonnosti 

Všeobecně bývá za základní kriterium v hodnocení výkonnosti považováno 

stanovení čisté současné hodnoty (NPV), jenž objektivně vyhodnotí, zda je podnik 

dostatečně výkonný a konkurenceschopný. To je také důvod, díky němuž se dostává 

kriterium čisté současné hodnoty do popředí zájmů vlastníků a investorů.  

Podnik lze považovat za dostatečně výkonný, dosahuje-li kladnou čistou 

současnou hodnotu. Čím vyšší čistou současnou hodnotu je podnik schopen 

vyprodukovat, tím je výkonnější a svému vlastníku tak přináší zhodnocení (navýšení) 

jeho investovaných prostředků. Toto zhodnocení vložených prostředků vlastníka 

nazýváme čisté zvýšení hodnoty. (12) 

Při hodnocení výkonnosti podniku je třeba respektovat dva základní principy 

teorie financí. 
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� Koruna obdržená dnes má větší hodnotu než koruna obdržená zítřejší den 

� Bezpečná koruna má větší hodnotu než koruna riziková  

Pokud jsou tyto principy důsledně respektovány, lze rozhodnout, zda byl cíl 

vlastníka splněn, a zda došlo ke zhodnocení vložených prostředků, resp. k čistému 

zvýšení hodnoty prostředků vlastníka. (12) 

Čistá současná hodnota NPV =  - investice vlastníka + hodnota podniku 

NPV > 0 podnik je pro vlastníka dostatečně výkonný 

Maximalizací čisté současné hodnoty NPV tak lze dosáhnout cíle vlastnika, jímž 

je maximalizace bohatství.  

 Kriterium čisté současné hodnoty NPV je důležité neboť: 

� důslednost respektování tohoto kriteria určuje míru výkonnosti celé ekonomiky, 

� aplikace NPV umožňuje oddělit vlastnictví a řízení firmy a delegování pravomoci, 

� pomoci NPV je možné spojit zájmy vlastníků a manažerů. (12) 

Výčet požadavků, které by moderní kriteria finanční výkonnosti měla splňovat, 

odpovídá rovněž ukazatelům postaveným na koncepci ekonomických zisků (nadzisků), 

především pak ukazatele ekonomické přidané hodnoty EVA1. (9) 

Ekonomická přidaná hodnota - EVA 

Myšlenka ekonomického pojetí zisku není nikterak nová, její kořeny sahají až do 

18. století. Velkou renesanci však prodělala v devadesátých letech 20. století díky 

konkrétnímu měřítku- ekonomická přidaná hodnota EVA. (20) 

Ukazatel se začal užívat v ekonomice USA a je produktem poradenské 

společnosti Stern Stewart & Co., se kterým přišla v roce 1991, za účelem zhodnotit 

úspěšnost podniků. (9) 

Při vytvoření měřítka EVA vycházeli jeho tvůrci ze způsobu, jakým je zisk 

podniku vykazován v účetních výkazech, sestavovaných dle amerických tzv. Všeobecně 

                                                 
1 POZOR! Není možné zaměňovat ekonomickou přidanou hodnotu za přidanou hodnotu, která je součástí 
výkazu zisku a ztrát. Přidaná hodnota v pojetí Výkazu zisku a ztrát vyjadřuje, co podnik vyrobil bez vlivu 
spotřeby materiálu. 
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uznávaných účetních zásad, a z jeho kritiky. Samotné kriterium EVA je proto primárně 

zamýšleno jako měřítko výkonnosti podniku, ekonomického celku z pozice investorů.  

 Již od svého počátku se ukazatel EVA stává běžně užívaným a stále 

rozšiřovaným měřítkem k posuzování úspěšnosti podniku na základě tvorby hodnoty. 

Nejedná se zde již o hlavní kriterium, za něž je považován objem zisku, ale primární je 

skutečnost, že výnosnost investovaného kapitálu svými vlastníky je větší než 

oportunitní náklady kapitálu. (20) 

Jak vyplývá z vymezení přidané ekonomické hodnoty, tento ukazatel, jež je 

obsahem nové koncepce řízení hodnoty, měří zhodnocení investovaného kapitálu a je 

kritériem hodnocení zodpovědného managementu. 

Lze jej vypočítat jako: 

EVA = EBIT * (1 - t) – C * WACC  

 

Kde:  EBIT   - provozní zisk před úroky a zdaněním, 

 t   - sazba daně z příjmu (ve tvaru indexu), 

 C   - podnikem použitý kapitál (dlouhodobě investovaný kapitál), 

 WACC - průměrné náklady na kapitál (ve tvaru indexu). 

 

EVA > 0 podnik je úspěšný, výnosy podniku pokryly odměnu investorů za 

podstoupené riziko a ještě zbylo něco navíc, byla vytvořena nová 

hodnota.   

EVA = 0 efektivnost investovaného kapitálu je rovna průměrným nákladům na 

kapitál, resp. to, co je do podniku vlastníkem vloženo, získá zpět. 

EVA < 0 dochází ke zmenšování majetku vlastníka, jelikož výnosnost 

investovaného kapitálu je nižší než jsou náklady na kapitál, resp. 

investice je neefektivní a má za následek úbytek hodnoty. (9, 12)   

Atraktivita ukazatele EVA spočívá v tom, že v sobě obsahuje základní funkce 

managementu: rozpočtování kapitálu, oceňování firemní výkonnosti a stimulativní 

odměňování. Ekonomická přidaná hodnota by tak mohla nahradit celou řadu běžných 

poměrových ukazatelů, jako je ROA, EPS, NPV apod. (15) 
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Za problémovou kategorií výpočtu lze označit stanovení hodnoty průměrných 

nákladů na kapitál a zejména pak nákladů na vlastní kapitál – re, které vyjadřují výnosy, 

jenž by potenciálně vlastník mohl získat jinou stejně rizikovou investicí. 

Jisté řešení s určením nákladů na vlastní kapitál poskytuje Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR (dále MPO ČR). Ve skutečnosti se ovšem názory na zjištění 

nákladů vlastního kapitálu výrazným způsobem odlišují a jsou předmětem sporů mnoha 

ekonomů při zjišťování ekonomické přidané hodnoty. (12) 

Výše EVA a její změny umožňují měřit výkonnost podniku, ale fakt obtížného 

zjišťování nákladů vlastního kapitálu a nemožnost zajištění srovnání ukazatele s jiným 

podnikem či snad s oborovým průměrem, vede k tomu, že ukazatel EVA se v naší 

ekonomické praxi ještě příliš nezabydlel. (15) 

Metodika výpočtu EVA, používaná MPO ČR již od roku 1997, vychází z rozdílu 

mezi rentabilitou vlastního kapitálu a výší alternativního nákladu na kapitál (tzv. 

Spread). Je žádoucí, aby tento rozdíl byl co největší, minimálně by měl být kladný. 

Pouze v tomto případě investice do podniku přináší více, než by vynesla alternativní 

investice. Pokud rozdíl vynásobíme vlastním kapitálem, vyjde absolutní částka zvýšení 

či snížení hodnoty vlastnictví. (12) 

    EVA = (ROE – re) * VK  

 
Kde:  re   - alternativní náklad vlastního kapitálu (VK), 

 VK   - vlastní kapitál. 

 
Výše alternativního nákladu na vlastní kapitál je vyjádřena dle Stavebnicového 

modelu MPO ČR pomocí vztahu: 

    re = r f + rLA  + rpodnik + rFinStab + rFinStr 

  
Kde:  rf   - výnosnost bezrizikového aktiva, 

 rLA   - funkce ukazatelů charakterizující velikost podniku, 

 rpodnik  - funkce charakterizující tvorbu produkční síly, 

rFinStab  - funkce ukazatelů charakterizují vztahy mezi aktivy a pasivy, 

rFinStr    - funkce ukazatelů charakterizující dělení produkční síly. 
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Bezriziková sazba rf 

Výše bezrizikové sazby se rovná sazbě pětiletých státních dluhopisů 

v příslušném roce. Hodnoty za analyzované období byly následující, v roce 2006 rf = 

3,77%, 2007 rf = 4,28% a v roce 2008 rf = 4,55%. (21, 22) 

Ukazatelé charakterizující velikost podniku rLA  

VK > 3 mld. Kč rLA = 0% 

VK  < 100 mil. Kč rLA = 5% 

jinak rLA = 5[1-(VK – 100mil.) / 2 900mil.] 

   (21, 22) 

Ukazatelé charakterizující tvorbu produkční síly rpodnik 

 Ukazatel porovnává výnosnost aktiv k výrazu X1, který se zjistí ze vztahu: 

  ;1 = >(?@ + BC + D) ∗ CF/(H ∗ (BC + D)) 

 Kde:  BU - bankovní úvěry 

  O  - dluhopisy 

  U  - nákladové úroky  

EBIT / A > X1 rpodnik = 0% 

EBIT / A < X1 rpodnik = 10% 

jinak rpodnik = 10 * [(EBIT / aktiva) / X1] 

  (21, 22) 

Ukazatelé charakterizující vztahy mezi aktivy a pasivy rFinStab  

 Ukazatel vyjadřuje likviditu poměrem oběžných aktiv ke krátkodobým 

závazkům a hodnocení je doporučené následující: 

OA / KZ > 2 rFinStab = 0% 

 OA / KZ < 1 rFinStab = 10% 

jinak rFinStab = 10 * [2 – (OA / KZ)] 

  (21, 22) 

Ukazatele charakterizující dělení produkční síly rFinStr 

 Provozní hospodářský výsledek by měl být k nákladovým úrokům vyšší než 3, 

což ukazuje finanční stabilitu. Nabízí se tyto možnosti rizikového ohodnocení: 

EBIT / U > 3 rFinStr = 0% 

EBIT / U < 1 rFinStr  = 10% 

jinak rFinStr  = 10 *[1 – ((EBIT / U) – 1) / 2] 
   (21, 22) 
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 Při závěrečném vyhodnocení ukazatele jsou podniky roztříděny do 4 kategorií 

dle porovnání vztahu ROE a re:  

Skupina Třídící znak Slovní charakteristika 

1 ROE > re Podniky tvoří hodnotu 

2 re > ROE > rf Netvoří hodnotu, ale ROE převyšuje bezrizikovou sazbu rf 

3 r f  > ROE > 0 Netvoří hodnotu, ale dosahují kladné ROE 

4 ROE < 0 Ztrátové podniky, výnosnost VK je záporná 

Tabulka 3: Skupiny podniků dle ROE a re (21, 22) 
   
    
 Výkonnost lze určit, a poměrně jednoduše se tak informovat o příčinách 

dosažené výkonnosti, dle pyramidového rozkladu rentabilitních ukazatelů. Za vhodný 

rentabilitní ukazatel považuji pyramidový rozklad Du Pont. 

Pyramidový rozklad rentabilitních ukazatelů - Du Pont 

Pro finanční analýzu a následné posouzení výkonnosti podniku je třeba nástroj, 

který by zachytil souvislosti toho, co se ve firmě děje. Předpokladem je znalost 

kauzálních vazeb mezi ukazateli, jež mají roli „čidla“ a zachycují průběh reprodukčního 

procesu firmy. Tomuto požadavku vyhovuje logicko-deduktivní ukazatelový systém, 

který vychází z vrcholového ukazatele a rozkládá ho logicky deduktivní cestou na 

ukazatele stojící v pozici příčinných faktorů. Vzniká účelová hierarchie neboli 

pyramidová soustava ukazatelů. (12) 

Pyramidový rozklad je rozšířeným nástrojem při snaze porozumět podnikové 

výkonnosti a na základě toho učinit správná manažerská rozhodnutí. (20) 

Příkladem pyramidové ukazatelové soustavy je rozklad Du Pont, který považuje 

za vrcholový ukazatel výnosnost vlastního kapitálu (ROE) a vymezuje tři hlavní 

determinanty ukazatele- ziskovou marži, obrat celkových aktiv a finanční páku. (8, 12) 

Hlavní přínos tohoto populárního pyramidového rozkladu spočívá v tom, že 

znázorňuje, jak řídící páky výkonnosti podniků jsou nepočetné a obdobné u všech 

podniků. Lze je vyjádřit pomocí několika poměrových ukazatelů a jejich systematickou 

analýzou je možné proniknout do operací podniku.  

Logická struktura soustavy pák výkonnosti Du Pont však má tu nevýhodu, že 

není kauzálním rozkladem, a že nedokáže rozlišit, jaký vliv má na výnosnost vlastního 
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3 ANALÝZA FINANČNÍHO ZDRAVÍ A VÝKONNOSTI 
CENTRA, a.s. 

3.1 Základní údaje o podniku 

Obchodní jméno: CENTRA, a.s.  

Právní forma: Akciová společnost 

Sídlo: Plzeňská 3185/5b 

 150 00, Praha 5  

Datum vzniku: 20. Května 1991  

Základní kapitál: 15 000 000,- Kč  

 

Hlavní předmět podnikáni: 

� Organizační zajištění správy domovního majetku a souvisejících zařízení, 

facility management 

Ostatní činnosti: 

� Opravy silničních vozidel 

� Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor 

� Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

� Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

� Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci ze zdrojů 

tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 

� Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

� Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní, provozována vozidly o 

největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, a nákladní vnitrostátní, 

provozována vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny včetně 

� Malířství, lakýrnictví, natěračství 

� Ostraha majetku a osob 

� Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení  

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

� Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny (23)  

Obrázek 2: Sídlo CENTRA, a.s.  (25) 
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3.2 Profil podniku 

3.2.1 Historie podniku 

Podnik CENTRA, a.s. byl založen v roce 1991. Z počátku se profiloval do 

oblasti nákladní autodopravy, svozu a likvidaci odpadu a do inženýrské činnosti. 

Již v následujícím roce 1992 se podnik začal orientovat na správu nemovitostí. 

V dubnu 1992 začal v lokalitě Prahy 8 zajišťovat správu tehdy přibližně 1200 

nájemních jednotek. Objem i působnost podniku v oblasti komplexní správy budov se 

rozrůstaly a správa nemovitostí se rychle stala hlavní činností podniku. 

 Snaha o kvalitní zajištění činností souvisejících se správou nemovitostí si 

v průběhu let vyžádala zřízení samostatných divizí se zaměřením na realitní činnost (od 

roku 1994), zahradnické služby (od roku 1995), úklidové služby (od roku 1999) a 

dalších divizí (viz. Organizační struktura). 

Ve snaze vyhovět vysokým nárokům na správu moderních objektů byla v roce 

1999 vyčleněna samostatná divize Facility Management, která klientům poskytuje 

služby v tomto dynamicky se rozvíjejícím se oboru. Facility Management se tak stává 

novým druhem komplexní nabídky služeb pro majitele a uživatele nemovitostí. 

Počátkem roku 2004 se podnik přestěhoval do nových reprezentativních prostor 

na adrese Plzeňská 3185/5b, Praha 5. S účinností k datu 1.9.2004 mění svoji právní 

formu z veřejné obchodní společnosti na akciovou společnost. (23) 

3.2.2 Současná činnost 

V současné době podnik poskytuje komplexní služby v oblasti správy 

nemovitostí. Jedná se zejména o služby údržby, úklidu, ostrahy, Facility management. 

Podnik v dnešní době drží více než 1 500 nemovitostí ve své správě, přičemž 

veškeré služby se týkají bytových objektů, administrativních center, obytných 

komplexů, průmyslových podniků, hotelů, škol, sportovišť a zdravotnických zařízení.  

Pro zajištění komplexních služeb spojených s provozem nemovitostí je 

CENTRA, a.s. členěna do 8 samostatných divizí. Každá z divizí je schopna poskytovat 

služby samostatně v rozsahu své specializace, zároveň toto členění umožňuje podniku 

nabízet veškeré služby komplexně při zachování profesionální a odborné úrovně.  
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V řadě případů podnik vytváří účelová sdružení s dalšími podniky z důvodu 

schopnosti poskytování komplexnějšího rozsahu služeb svým klientům. 

Podnik je zpravidla zaměřen na dva druhy klientů, kterými jsou:  

• korporátní společnosti  

• veřejná správa 

V poslední době podnik rozšířil portfolio spravovaných nemovitostí a získal 

zakázku na správu Rezidence Kavčí Hory na Praze 4, dále luxusní bytový projekt a 

bytový soubor Zlatý kopec v Přezleticích u Prahy. 

V březnu 2009 zvítězil ve sdružení se společností ISS FACILITY SERVICES 

s.r.o. v otevřeném zadávacím řízení dle zákona o veřejných zakázkách a podepsal 

smlouvu na zajištění úklidu FN MOTOL na Praze 5 

V dubnu 2009 podnik zvítězil ve výběrovém řízení na zajištění komplexní 

správy administrativní budovy Amazon Court v areálu River City Prague na Praze 8. 

Nejvýznamějšími konkurenty jsou: 

• v oblasti správy budov jsou to podniky AB Facility, a.s., ISS Facility Services, 

s.r.o., OKIN GROUP, a.s., Skanska Facilities management CZ, s.r.o. 

• v oblasti úklidu se jedná o podniky ISS Facilitty Services, s.r.o., Olman, spol. 

s.r.o., SaJ, a.s., Zenova services, s.r.o,  

• v oblasti údržby jsou významné Pražské služby, a.s. a ROSSY service, s.r.o 

Do budoucna je základním cílem podniku snaha o udržení stávající pozice na 

trhu v rámci stále rostoucí konkurence v oblasti správy nemovitostí. Základem je 

především zvyšování kvality poskytovaných služeb, snaha klást důraz na udržení 

konkurenceschopnosti optimalizací nákladů, zavádění dalších moderních norem do své 

činnosti a zvýšená péče o korporátní klienty. Podnik rovněž využívá školení 

zaměstnanců v oblasti získávání veřejných zakázek. 

Snahou společnosti je stálý rozvoj aktivit Facility Managementu, poskytování 

nabídky služeb pro majitele či uživatele nemovitostí. 

Středem zájmu je získání nových zakázek v oblasti správy objektů ve vlastnictví 

zahraničních investorů v České republice. 
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3.2.3 Organizační struktura  
 

 

Obrázek 3: Organizační struktura CENTRA, a.s.              (24)
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3.3 Analýza současného stavu CENTRA, a.s.  

3.3.1 Analýza obecného okolí 

Sociální situace v zemi či regionu  

 Na území ČR žije 10.507 milionů obyvatel s mírou nezaměstnaností bezmála 

10%. Z toho na území Hlavního města Prahy žije přes 1.249 milionů obyvatel, 0.659 

milionů obyvatel je ekonomicky aktivních, přičemž nezaměstnanost činí 3,7% (2009). 

 Ze statistik vyplývá, že v Hlavním městě Praze procento nezaměstnanosti mělo 

každoroční klesající vývojový trend (v roce 2008 až na 2,14%), ovšem vlivem finanční 

krize, kdy podniky nedisponují dostatečnými finančními prostředky, a celá řada 

podniků krachuje, tato hodnota v roce 2009 opět roste. 

Vzdělanostní úroveň Hlavního města Prahy je nadprůměrná, na čemž má podíl 

kvalitní systém vysokého školství. Potřebné vzdělání poskytují studentům veřejné i 

soukromé vysoké školy v Praze, což je pro podnik CENTRA, a.s. výhodné z hlediska 

navázání aktivní spolupráce s absolventy studia.  

Jako problém se jeví nedostatek jednotlivých profesních skupin technických 

oborů jak v Praze, tak v celé ČR. Pro podnik by to mohlo znamenat problémy při 

získání nových pracovníků na pozice, které si toto vzdělání vyžadují. 

Podnik CENTRA, a.s. zaměstnává nyní na 620 zaměstnanců, z toho činí velké 

množství odborných pracovníků s nižším vzděláním (např. úklid, zahradníci, správa a 

údržba budov apod.). Nabízí se zde tak problém s jejich získáváním v Praze, jelikož 

studenti již dlouhodobě o tyto obory na středních školách či učňovských oborech 

neprojevují zájem. Stejně tak se zde nabízí možnost dovézt pracovníky z míst 

situovaných mimo Prahu. Nutno ovšem počítat se souvisejícími problémy jako je 

ubytování, odloučení od rodin apod. 

Pravděpodobně díky současné krizi je dnes lepší možnost získat pracovníky a 

možná i za nižší cenu. Krize na mnohé konkurenční podniky působí dosti neblahým 

způsobem, přičemž mohou tyto podniky posléze krachovat. Je tedy vhodné sledovat, 

zda se naskytne možnost převzetí těchto konkurenčních odborných pracovníků. 
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Sociální situace v zemi bude mít vliv i na to, že se podniku vlivem pořizování 

vlastních nemovitostí soukromými osobami, otevírá další možnost podnikání v oblasti 

privátní sféry jako je správa soukromých nemovitostí (rodinné domy, zahrady apod.) i 

přesto, že se podnik prozatím orientuje na korporátní klientelu a veřejnou správu.  

Obecně je nutné sledovat vývoj životního stylu a úrovně populace, který díky 

krizi stagnuje, projevuje se na spotřebě, nárocích a preferenci obyvatelstva i podniků.  

Legislativa, její stav a dodržování 

 Vstup do Evropské unie znamenal příslib většího respektování svobody 

podnikání, dodržování zákonů a etiky podnikání. Existující zákony jsou harmonizovány 

se zákony členských států. Zpřísněny jsou ekologické, bezpečnostní a hygienické 

normy, a to ve všech odvětvích. 

 Ovšem zásadní problém spatřuji ve skutečnosti, že podnik má velký podíl své 

činnosti z veřejné správy, tudíž zakázky musí získávat pomocí tendrů zadání veřejných 

zakázek. Zájmem je tedy co možná nejjednodušší zákon o veřejných zakázkách a boj 

proti korupci při zadávání veřejných zakázek. Problémem může, být při stávajícím 

zákonu o veřejných zakázkách, absolutní neinformovanost o menších zakázkách (do 2 

mil. Kč). Tedy podnik se tak o nich vůbec nemusí dovědět. 

 Za problém lze považovat komplikované pracovní právo. Podnik nemůže 

flexibilně reagovat na přebytek a úbytek práce pomocí snadného náboru či propouštění 

zaměstnanců. 

 Závažným problémem jsou složité daňové a účetní předpisy a s nimi související 

náklady na administraci všech účetních a daňových evidencí, výkaznictví apod.  

 Naopak současné daňové zatížení nepovažuji za zásadní problém, nýbrž 

nebezpečí, že bude v budoucnu navýšeno. 

Kritizovanou oblastí je ale míra zdanění pracovní síly. Stávající systém nutí 

podniky vynakládat značné finanční prostředky, čímž zdražuje práci. Tím pádem se 

snižuje konkurenceschopnost pracovní síly, a fakticky muže do budoucna ohrozit 

soutěžení v rámci regionu či v rámci celé Evropské unie o přímé zahraniční investice. 
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Značné mezery lze rovněž spatřit u dodržování a vymahatelnosti legislativních 

předpisů, resp. u pružnosti funkce soudů při vymáhání dluhů od obchodních partnerů.   

Za neméně důležité lze považovat očekávání možnosti ponechání stanovené 

rovné daně, či variantu opětného zavedení daňové progrese, jako projev solidarity lépe 

situovaných s těmi chudšími. Tato skutečnost by podnik zcela jistě ovlivnila. 

Ekonomická situace  

Současná ekonomická situace v ČR je silně ovlivněná finanční krizí a potýká 

se s celou řadou projevů (např. klesající vývoj HDP, vývoj inflace, růst 

nezaměstnanosti, prohloubení státního dluhu apod. 

Hlavní město Praha, kde podnik působí nejvíce, patří mezi kraje s nejvyšší 

ekonomickou výkonností a je známo svojí obrovskou koncentrací obchodu a služeb, 

jakož i místem s vysokým přílivem investic. Pozitivem města je snaha zastupitelů 

nabízet výhodné podmínky pro zahraniční investory. Díky tomu zde podnik může 

prosperovat a každý další investor je i potenciálním klientem podniku CENTRA, a.s. 

Vlivem krize se snižuje poptávka po službách od korporátních klientů a díky 

problémům s veřejnými rozpočty i od veřejné správy. Nicméně díky tomu, že podnik 

působí převážně v Praze, krize na ni příliš nedoléhá (ve srovnání s jinými podniky 

působícími v jiných lokalitách). 

V době krize a souvisejícího ekonomického útlumu je nutné se ještě intenzívněji 

zaměřit na veřejný sektor, byť už tam má podnik velký podíl. I přes vleklé potíže 

s rozpočty jsou platby od tohoto sektoru víceméně jisté. Tímto je nutné věnovat 

zvýšenou pozornost soutěžní problematice při získávání veřejných zakázek. 

Za výhodu však považuji snížení nákladů na pracovní sílu díky krizi, vlivem 

nízkého nátlaku na zvýšení mezd. 

Nutností je optimalizace vlastní činnosti směřující ke snižování nákladů, ale také 

možnost testování nových trhů či zaplňování tržních mezer. Naskýtá se zde možnost 

jiné cesty odbytu služeb, například již zmíněná soukromá klientela. Uspokojení 

soukromé klientely je náročnější, ale zřejmě nebude podléhat tolik hospodářskému 

cyklu (většina populace si správu domu, úklid, údržbu zahrady zaplatí bez ohledu na 

krizi). 
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Politická situace a stabilita 

Politická situace v ČR je stabilní, o čemž svědčí i důvěra zahraničních investorů 

a zřizování poboček nadnárodních korporací.  

Pro nadcházející období budou ovšem specifické volby do poslanecké 

sněmovny, které mohou zasáhnout do podnikání společností či ovlivnit investory při 

svých obchodních záměrech. Zásadní problém zde vidím zejména v tom, že podnik má 

celou řadu klientů z veřejné správy, a zde je běžné, že řada smluv uzavřená jednou 

politickou reprezentací je po volbách vypovězena a znovu soutěžena. Volby tak jsou 

rizikem pro podnik v oblasti ztráty některých veřejných objednatelů. 

Dalším rizikem je případný výsledek voleb v návaznosti na další zvyšování daní 

a zvýšení složitosti pracovního práva. 

Stupeň technologického rozvoje 

 Spolu s pronikáním českých služeb na trh vyspělých ekonomik si i české 

podniky začínají uvědomovat důležitost kvality pro konkurenceschopnost podniků.  

Rostoucí zájem je zaznamenán o služby vysoké kvality, charakterizované 

především mohutným zaváděním norem ISO, OHSAS, apod. Podniku to umožní jednak 

zkvalitnění poskytovaných služeb, ale též přístup k dalším zakázkám. Vlastnictví 

certifikátů často může být podmínkou účasti v jak soukromých tak veřejných tendrech. 

V budoucnu bude pro podnik nutné řešit i problematiku SA 8000, jako normu pro oblast 

sociální odpovědnosti, a ISO 27000, jako systém managementu bezpečnosti informací. 

Stejně tak může být vhodné zvážit získání některého ze stupňů prověrky NBÚ, která 

opět může být podmínkou práce u některých klientů. 

 Rozvoj je zaznamenán u informačních systémů jako rámce pro řízení projektů. 

Napomáhají podniku optimalizovat komplexní údržbu a její části s ohledem na běžné 

náklady, čas, pracovní sílu, stejně tak, jako na zlepšení užití dostupných kapacit. Rozvoj 

těchto systému, jejich zavádění a využití činí pokrok v efektivním hospodaření. 

 Technologický pokrok může mít na podnik vliv i v oblasti úklidových 

mechanismů (vývoj moderních úklidových strojů apod.). 

Ve všech těchto směrech je potenciál na prosazení vzhledem k neustálému růstu 

trhů, který se ani v nejbližších letech zcela určitě nezastaví. 
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3.3.2 SWOT analýza 

*Vnit řní faktory* 
Silné stránky Slabé stránky 

� Již 19 let působení podniku na trhu 

� Dobré jméno ve svém oboru, goodwill 

� Šíře předmětu podnikání, podíl na trhu 

� Šíře spektra služeb, dobré know-how 

� Výhodná lokalizace 

� Silná orientace na zákazníka, nadstandardní 

služby, vysoká přidaná hodnota 

� Prezentace podniku 

� Kapitálově silný, vysoce rentabilní podnik 

� Pružná organizační struktura 

� Motivující systém hodnocení zaměstnanců 

� Kvalifikace a schopnosti zaměstnanců 

� Moderní zařízení, kvalitní řídící IT technologie 

� Držitel ochranné známky, certifikátů ISO, 

OHSAS 

• Podnikání závislé na získání veřejných zakázek 

• Počet zakázek ovlivněn výsledkem voleb 

• Orientace pouze na korporace a veřejný sektor 

(nutno zvážit privátní sektor) 

• Vysoký stav pohledávek díky nesolventním 

zákazníkům, či pozdějším úhradám 

• Vysoký podíl závazků, financován převážně 

cizími zdroji 

 
 

 
 

 
 
 
 

*Vn ější faktory* 
Příležitosti Hrozby 

� Zvýšení podílu na trhu 

� Test nových trhů, doplnění tržních mezer 

v podobě rozšíření služeb i pro privátní sektor 

� Rozšíření nabídky poskytovaných služeb 

� Intenzivní zaměření na veřejný sektor (platby 

jsou zde jisté) 

� Změna preferencí zákazníka 

� Nové zakázky ve výběrových řízeních 

� Rozšíření výhod pro stálé klienty (rabaty, atd.) 

� Rozvoj nových pracovních postupů 

� Nábor kvalifikované pracovní síly (i mimo 

Prahu) za nižší cenu díky krizi 

� Převzetí odborných zaměstnanců od 

zkrachovalých konkurenčních podniků 

� Aktivní marketing 

� Zavedení dalších certifikátů, získání některého ze 

stupňů prověrky NBÚ 

� Silný kurz Kč (zahraniční dodavatelé) 

� Konkurence v odvětví 

� Vliv nedostatků zákona o veřejných zakázkách 

� Korupce úředníků veřejné správy 

� Rostoucí náklady (zdroje, energie, administrace 

účetních a daňových evidencí, výkaznictví apod.) 

� Nebezpečí rostoucího daňového zatížení 

� Neplacení faktur, nesolventní klientela 

� Rostoucí míra financování cizími zdroji 

� Nedostatek pracovníků na trhu práce 

� Komplikovanost pracovního práva (nemožnost 

flexibilního propouštění a náboru pracovníků 

v případě přebytku či nedostatku práce) 

� Vypovězení smluv ze strany veřejné správy díky 

obměně nové politické reprezentace 

� Možný pokles státních zakázek, změna 

legislativy díky politickým výkyvům (volby, atd.) 

� Značné zdanění pracovní sily v ČR 

� Působení finanční krize 

 Tabulka 4: SWOT analýza 
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3.4 Hodnocení finančního zdraví CENTRA, a.s.  

3.4.1 Analýza absolutních ukazatelů  

Horizontální analýza rozvahy   

Aktiva I. 2006/2007 2007/2008 

%
 

Aktiva celkem 44,47 21,36 

Stálá aktiva -4,45 18,86 

Dlouhodobý nehmotný majetek 5,26 -12,32 

Dlouhodobý hmotný majetek -4,47 -27,33 

Pozemky Nelze určit Nelze určit 

Stavby 6,60 -76,42 

Samostatné movité věci a soubor movitých věcí -40,11 360,92 

 Dlouhodobý finanční majetek -8,52 262,37 

Aktiva II. - - 

%
 

Oběžná aktiva 46,47 23,04 

Zásoby 31,67 -56,00 

Materiál 72,51 -32,11 

Zboží Nelze určit Nelze určit 

Dlouhodobé pohledávky 18 838,55 0,12 

Krátkodobé pohledávky 11,83 43,55 

Pohledávky z obchodních vztahů 44,50 41,29 

Krátkodobý finanční majetek 0,59 -10,89 
Tabulka 5: Horizontální analýza aktiv 

 
Celková aktiva podniku jsou ve výši cca 176 mil. Kč, přičemž bylo možné 

sledovat jejich meziroční příznivou růstovou tendenci. Domnívám se, že tento stav 

může být způsoben expanzi podniku či zvyšování tržního podílu. 

Stálá aktiva vykazují nejprve meziroční pokles o 4,45% a posléze zpětný nárůst 

o 18,86 %. Jelikož podnik hospodaří z naprosté většiny s oběžnými aktivy, tak stav 

stálých aktiv a jejich jednotlivých složek tvoří spíše zanedbatelnou výši. Jejich určení, 

resp. určení meziroční změny, je tak bez většího vlivu na hospodaření podniku. Za 

zmínku zde stojí klesající vývojový trend v oblasti dlouhodobého hmotného majetku 

díky jeho zprva o 4,47% a posléze o 27,33%, kde největší vliv zde měl úbytek staveb 

v roce 2007 o 76,42% a samostatných movitých věcí a souboru věcí. 
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Ve stavu položky oběžných aktiv je patrný rostoucí vývojový trend. Zásoby či 

materiál vykazují stejný scénář vývoje, resp. zpočátku zvýšení, posléze pokles stavu. 

Z pohledu zásob je pokles žádoucí, značí dobře zvládnutou politiku zásob. K 

 razantnímu meziročnímu zvyšování dochází v položkách dlouhodobých i krátkodobých 

pohledávek. U dlouhodobých pohledávek je růst způsoben zejména růstem pohledávek 

ovládající a řídící osoby. U krátkodobých pohledávek je značný růst způsoben 

pohledávkami z obchodních vztahů a rovněž pohledávkami ovládající a řídící osoby. 

Podnik by měl uvažovat o opatření k redukci nepříznivého vývoje pohledávek. 

Krátkodobý finanční majetek udržuje podnik přibližně ve stejné výši s mírným 

meziročním kolísáním. 

Pasiva I.  2006/2007 2007/2008 

%
 

Pasiva celkem 44,47 21,36 

Vlastní kapitál 15,08 4,11 

Základní kapitál 0 0 

Pasiva II. - - 

%
 

Cizí zdroje 58,59 27,61 

Dlouhodobé závazky 43,15 4,53 

Krátkodobé závazky -2,28 41,87 

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů 10,58 16,82 

Bankovní úvěry a výpomoci Nelze určit 5,68 
Tabulka 6: Horizontální analýza pasiv 

 
 Ve sledovaném období je vykazován rostoucí vývojový trend vlastního kapitálu 

v meziročních změnách o 15,08% a 4,11%. Základní kapitál zůstává ve výši 15 mil. Kč. 

 Cizí zdroje vykazují rovněž rostoucí trend, přičemž v roce 2007 byl meziroční 

nárůst ve výši 58,59% a v roce následujícím 27,61%. Růst byl v podniku způsoben 

zejména prudkým zvýšením stavu krátkodobých závazků a dále významným způsobem 

došlo ke zvýšení v položce bankovních úvěrů a výpomocí, konkrétně krátkodobých. 

Rovněž je patrné meziroční zvýšení dlouhodobých závazků o 43,15% oproti roku 2006 

a o 4,53% oproti roku 2007.   

 

 



56 
 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát 2006/2007 2007/2008 
   

   
   

   
   

   
   

%
 

Tržby za prodej zboží -77,91 -41,30 

Výkony 7,59 28,98 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 3,56 29,38 

Výkonová spotřeba 10,97 28,84 

Přidaná hodnota 4,29 29,12 

Osobní náklady 12,82 30,12 

Provozní VH -3,21 21,74 

VH za účetní období -3,69 0,86 
Tabulka 7: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

 
 Ve výkazu zisku a ztrát je zaznamenán klesající vývojový trend tržeb za prodej 

zboží, ovšem ostatní položky vykazují poměrně plynulé meziroční zvýšení. Za 

sledované období dochází k příznivému zvýšení výkonů podniku i položky tržeb za 

prodej vlastních výrobků a služeb. Zvyšování těchto položek významně vypovídá 

o prosperitě podniku a o rostoucím počtu zakázek. Rovněž výkonová spotřeba se 

meziročně zvyšuje v závislosti na výkonech. Za příznivý jev považuji meziroční 

zvyšování přidané hodnoty, plynoucí z rostoucí kvality a žádanosti služeb podniku. 

Osobní náklady zaznamenávají také růstový vývojový trend, způsobený potřebou 

dalších pracovních sil, díky rostoucímu počtu zakázek jak pro veřejný sektor, tak pro 

korporátní klientelu. Provozní VH či VH za účetní období je vykazován v roce 2006 i 

2007 přibližně ve stejné výši (cca 3% pokles). Další rok dochází k opětovnému nárůstu 

obou položek. Provozní VH zaznamenává příznivý nárůst o 21,74% k roku 2008, 

zatímco VH za účetní období činí zvýšení pouze o 0,86%, způsobené díky vyšší dani 

z příjmu za běžnou činnost či zvýšení nákladových úroků, vlivem krátkodobých úvěrů. 

Vertikální analýza rozvahy 

Aktiva I.  2006 2007 2008 

%
 

Aktiva celkem 100 100 100 

Stálá aktiva 5,79 3,83 3,75 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,53 0,39 0,28  

Dlouhodobý hmotný majetek 3,84 2,54 1,52 

Stavby 2,83 2,09 0,41 

Samostatné movité věci a soubor movitých věcí 0,91 0,38 1,12 
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Dlouhodobý finanční majetek 1,42 

Aktiva II. - 

Oběžná aktiva 90,79 

Zásoby 1,49 

Materiál 0,48 

Nedokončená výroba a polotovary 1,00 

Dlouhodobé pohledávky 0,18 

Krátkodobé pohledávky 69,48 

Pohledávky z obchodních vztahů 42,49 

Krátkodobý finanční majetek 19,63 
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hodnoty poměru 50:50 (60:40), ozna

tyto hodnoty nesplňuje, což m

rizikové. Důležitou roli zde sehrává
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Cizí zdroje 66,61 

Dlouhodobé závazky 1,07 

Krátkodobé závazky 65,53 

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů 33,53 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 
: Vertikální analýza pasiv 

Podnik je financován převážně cizími zdroji než vlastním kapitálem

rostoucím vývojovým trendem. Cizí zdroje se v podniku navýšily od roku 2006, kdy 

inil 66,61%, až na 76,89% v roce 2008. Literatura obecně

50:50 (60:40), označované jako „Zlatá pravidla financování“. Podn

, což může být pro podnik a především pro v

ležitou roli zde sehrává i oborový průměr (viz. Ukazatele zadluženosti).

: Struktura celkových pasiv 

Struktura cizího kapitálu zahrnuje dlouhodobé a krátkodobé závazky, dále 

ry a výpomoci, zatímco rezervy podnik netvoří, resp. tvo

Největší podíl cizích zdrojů tvoří krátkodobé závazky, konkrétn

obchodních vztahů, kde pozitivně hodnotím jejich klesající vývoj

závislosti na celkovém kapitálu z hodnoty 33,53% v roce 2006 na hodnotu 24,71% 

ě stav krátkodobých závazků je nadále vysoký. 

roce 2006 nebyly v podniku zaznamenány, ovšem v

 celkového kapitálu a v roce 2008 24,41% jeho hodnoty. Jedná 

ry a výpomoci krátkodobé. 
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Tabulka 10: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát
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Strukturu cizího kapitálu představuje následující graf. 

kapitálu  

Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

ýkaz zisku a ztrát 2006 

Tržby celkem 100 

Tržby za prodej zboží 1,85 

Obchodní marže 0,01 

Výkony 94,41 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 98,00 

Výkonová spotřeba 46,50 

Přidaná hodnota 47,93 

Osobní náklady 36,82 

dlouhodobého majetku a materiálu 0,16 

Provozní VH 8,27 

VH za účetní období 5,52 
: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

e výkazu zisku a ztrát je patrné, že dle poměru tržeb s

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb zde tvoří naprostou

roce 2006 ve výši 98 % rostoucím trendem až na hodnotu 99,76 

roce 2006 podnik ještě provozoval obchodní aktivity s

čemž v dalších letech obchodní aktivity byly zastaveny, p

tak zcela profiluje na výrobní oblast zejména se zaměřením na správu, provoz, 

budov a facility management. Rostoucí tržby zde značí silný podnik. 
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Strukturu celkových tržeb zaznamenává následující graf.

Graf 5: Struk tura celkových tržeb
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Tabulka 11: Analýza rozdílových ukazatel
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Strukturu celkových tržeb zaznamenává následující graf. 

tura celkových tržeb 

vykazuje rostoucí výkony, v souvislosti s tím roste i výkonová 

eba, ovšem pomaleji, tudíž tuto skutečnost hodnotím pozitivně. P

vykazována dosti vysoká na podnik tohoto zaměření (v roce 2008 ve výši

ůstovým trendem, což rovněž považuji za příznivé

ěstnanců rostou pochopitelně i osobní náklady

 na SZ a ZP. Provozní VH i VH za účetní období se

stu celkových tržeb nepatrně snížily. 

Analýza rozdílových ukazatelů  

  2006 2007

ČPK 25 379 69 275

ČPP -46 128 -44 513

ČPM 23 879 67 300
: Analýza rozdílových ukazatelů 

istý pracovní kapitál (ČPK) vykazuje v průběhu sledovaného období 

sobený zejména růstem oběžných aktiv a značně pomalejším r

 Tento fakt způsobuje růst hodnoty ČPK.

žného majetku. Čím vyšší hodnotu ukazatel značí, tím lépe je podnik 

ční závazky. Je patrné, že své závazky podnik je 

2007 2008

Tržby za prodej zboží

Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu
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ě. Přidaná hodnota je 

(v roce 2008 ve výši 49,04%), opět 

říznivé. S rostoucími 

 i osobní náklady ve formě mezd, 

etní období se v závislosti na 
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67 300 72 239 
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V důsledku toho by se podnik mohl
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likvidity, lze i zde rovněž spat

Čistý peněžní majetek (

aktiv a od této více likvidní složky ode

růstový trend, který téměř

stavem zásob v podniku

především díky vysokým krátkodobým závazk

Vývoj rozdílových ukazatel

Graf 6: Vývoj rozdílových ukazatel
 

3.4.3 Analýza 

1. Ukazatele likvidity
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Tabulka 12: Ukazatele likvidity

-80 000

-60 000

-40 000

-20 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

2006

ti
s.

 K
č.

62 

isté pohotové prostředky (ČPP) vyjadřují rozdíl pohotových finan

 (peníze, běžné účty) a okamžitě splatných závazků. U

celém sledovaném období. Dochází i k proh

záporných hodnot, tudíž by podnik měl zhodnotit své pohotové finan

sledku toho by se podnik mohl dostat i do platební neschopnosti, zp

nedostatkem svých pohotových prostředků.  Přihlédneme-li k hodnotám ukazatel

zde rovněž spatřit menší problémy. 

žní majetek (ČPM) vypočteme odečtením položek zásob od o

více likvidní složky odečteme krátkodobé závazky. U

měř kopíruje rostoucí trend ČPK. Tento stav je zp

podniku, prudkým růstem oběžných aktiv po sledované období

edevším díky vysokým krátkodobým závazkům. 

ozdílových ukazatelů zobrazuje následující graf. 

: Vývoj rozdílových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů  

likvidity  

2006 2007 

Okamžitá likvidita 0,30 0,19

Pohotová likvidita 1,36 1,26

žná likvidita 1,39 1,28
: Ukazatele likvidity  

2006 2007 2008

pohotových finančních 

ů. Ukazatel vychází 

prohloubení těchto 

vé pohotové finanční prostředky. 

stat i do platební neschopnosti, způsobené 

hodnotám ukazatelů 

tením položek zásob od oběžných 

ávazky. Ukazatel značí 

je způsoben nízkým 

po sledované období a 

 

2008 

0,19 0,14 

1,26 1,22 

1,28 1,23 

ČPK

ČPP
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Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) se ve sledovaném období nachází pod 

optimální hranicí obecných doporučených hodnot 0,2 – 0,5. Pouze v roce 2006 tyto 

doporučené hodnoty splňuje, ovšem po zbylé dva roky hodnota okamžité likvidity již 

nedosahuje požadovaných hodnot a rovněž vykazuje dle literatury nevyhovující 

klesající trend. Tento klesající trend je způsobený kolísavou výší finančního majetku, 

nesolventní klientelou, resp. neobdržením úhrad za své služby (růst pohledávek) a 

zahrnutím rostoucí položky krátkodobých bankovních úvěrů a výpomocí do 

jmenovatele ukazatele likvidity. 

Stupeň likvidity lze porovnat nejlépe s oborovým průměrem. Dle oborového 

průměru lze výši hodnot, i přes nepříliš příznivé hodnoty dle literatury, považovat za 

vyhovující ba dokonce za vyšší nežli je hodnota u nejlepších podniků v odvětví. 

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) je na uspokojivé úrovni. Za standardní 

hodnotu je považována hodnota větší než 1, což podnik každým rokem splňuje. 

V podniku je ovšem patrný klesající trend hodnot pohotové likvidity, kde v roce 2008 je 

hodnota ve výši 1,22. Na tomto výsledku má velký podíl to, že podnik má malé 

množství zásob a převážnou část aktiv tvoří aktiva oběžná. Podnik tak neváže příliš 

mnoho finančních prostředků do zásob, které drží pouze v nutně potřebné výši. 

K poklesu výše hodnot rovněž velkou měrou přispívá i růst krátkodobých závazků, 

bankovních úvěrů a výpomocí. 

Oborový průměr hodnotí pohotovou likviditu podniku za obvyklou, resp. ležící 

mezi hodnotami u nejlepších podniků v odvětví a průměrnými hodnotami v odvětví. 

Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) vyjadřuje, kolikrát by podnik mohl 

uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v hotovost. Stav běžné 

likvidity vykazuje klesající vývojový trend. Jistý vliv opět shledávám v růstu položky 

krátkodobých úvěrů a výpomocí, který ne vždy bývá do ukazatelů likvidity zahrnut. 

Doporučené lze považovat hodnoty v intervalu 1 – 2, tudíž stav běžné likvidity podniku 

můžeme označit za postačující a vyhovující. Podnik by tak neměl mít problém uspokojit 

své věřitele přeměnou oběžných aktiv v hotovost. 

Všechny tři stupně likvidity podniku jsou na vyhovující úrovni i s ohledem na 

odvětví, staví tak podnik do pozice důvěryhodného partnera pro věřitele, schopného 

plnit své závazky v plné výši a včas. 



 

Vývoj ukazatelů likvidity znázor

Graf 7: Vývoj ukazatelů likvidity
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Tabulka 13: Ukazatele rentability
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Vývoj ukazatelů likvidity znázorňuje níže uvedený graf. 

 likvidity  

rentability  

 2006 2007

ROI 25,41 

ROA 16,97 

ROE 50,83 

ROS 5,52 

 
- Finanční páka 2,99 

Provozní páka 0,06 
: Ukazatele rentability 

entabilita vloženého kapitálu) představuje, kolik halé

ení podnik dosáhne z investované 1,-Kč. Bankovní standard ozna

li ukazatel ROI vyšší než 12%. Nižší hodn

ukazatele ROI je vysoká, již v roce 2006 činí hod

Po další sledované období hodnota kolísá kolem 17%, ovšem i přes 

říznivý stav ziskovosti vloženého kapitálu pro vlastníka

ROA (rentabilita celkového kapitálu) měří produkční sílu podniku. 

efektivně využít svůj majetek. Dle ukazatele ROA ve sledovaném 

íci, že hodnoty jsou rovněž příznivé, a tudíž podnik svů

íznivý lze označit pouze klesající trend. I přes tuto skute

2007 2008
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i přes tento nepříznivý 

vloženého kapitálu pro vlastníka.  

ní sílu podniku. Významnou 

ROA ve sledovaném 

a tudíž podnik svůj majetek využívá 

es tuto skutečnost je stav 
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ukazatele vyhovující a pr

který označuje hodnoty ukazatele ROA za vysoké

ROE (rentabilita vlastního kapitálu)

investovaného kapitálu. Výsledek je považován za vyhovující tehdy, je

něco málo vyšší, než je pr

4,55%. V podniku je patrná 

hodnoty uvedené v tabulce. V

ovšem zaznamenán pokles na cca 41%, výsledné hodnoty

vlastníky je tedy výhodné vkládat sv

novou hodnotu. Ziskovost vlastní

ROS (rentabilita tržeb)

z 1,-Kč svých celkových tržeb, zna

stanoveny doporučené ho

s oborovým průměrem. Hodnoty ukazatele ROS ve sledovaném období 

5%. Tento fakt lze označ
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Graf 8: Vývoj ukazatelů rentability
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a produkční síla podniku je velká. Totéž potvrzuje systém

ukazatele ROA za vysoké ve srovnání s odvětvím

ROE (rentabilita vlastního kapitálu) hodnotí přínos, který plyne z

. Výsledek je považován za vyhovující tehdy, je

co málo vyšší, než je průměrné úroční státních dluhopisů, které v

podniku je patrná vysoká rentabilita vlastního kapitálu, co

tabulce. V roce 2006 činí hodnota 50,83%, následující dva roky byl 

nán pokles na cca 41%, výsledné hodnoty lze označit za

výhodné vkládat svůj kapitál do podniku, jelikož jim produkuje

iskovost vlastního kapitálu je tak pro vlastníky příznivá

ROS (rentabilita tržeb) vypovídá o tom kolik haléřů čistého zisku podnik získá 

svých celkových tržeb, značí tzv. ziskovou marži. Ukazatel ROS nemá 

ené hodnoty stejně jako ROA a je vhodné provést srovnání 

rem. Hodnoty ukazatele ROS ve sledovaném období 

5%. Tento fakt lze označit za uspokojiý, což značí i odvětvový průmě

Vývoj ukazatelů rentability představuje následující graf. 
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Provozní páka je v hodnoceném období nízká. Stav je způsoben převahou 

oběžných aktiv nad aktivy stálými. Z toho důvodu lze hovořit o kapitálově lehkém 

podniku. 

 

3. Ukazatele zadluženosti  

 2006 2007 2008 

%
 Celková zadluženost 66,61 73,12 76,89 

Koeficient samofinancování 33,39 26,60 22,82 

x 
le

t  
Doba splácení dluhů 

 
2,35 

 
7,71 

 
9,80 

x 
kr

át
  

Úrokové krytí 
 

71,64 
 

20,46 
 

14,59 

Tabulka 14: Ukazatele zadluženosti 

 
Celková zadluženost a koeficient samofinancování – podnik je financován 

převážně cizími zdroji, než zdroji vlastními. V hodnoceném období je patrný nárůst 

hodnot celkové zadluženosti, kde v roce 2008 se hodnota navýšila díky závazkům a 

úvěru na 76,89%. Pokud uvažujeme hodnoty tzv. „Zlatých pravidel financování“, tak za 

doporučený je považován obecně poměr 50:50 (%) vlastního ku cizímu kapitálu, 

případně 60:40 (%). Tento stav lze označit za optimální. Tuto podmínku podnik 

nesplňuje, stav zadluženosti tak převyšuje rámec doporučených hodnot. 

V problematice zadluženosti je nutností brát zřetel na odvětví, ve kterém se 

podnik vyskytuje. V tomto případě se jedná o činnosti související s nemovitostmi, které 

udávají průměrnou zadluženost v odvětví rovněž poněkud vyšší, kolem 65%, s mírným 

rostoucím trendem.  Tato skutečnost ovšem nemění nic na tom, že podnik má cizích 

zdrojů více, než je obvyklé. Podnik by měl oblasti zadluženosti věnovat zvýšené úsilí, 

aby se riziko finanční nestability dále neprohlubovalo. Věřitelé poskytující podniku cizí 

kapitál tímto nesou riziko jeho nesplacení, a čím více narůstají dluhy podniku, tím vyšší 

je i toto riziko. Pokud poroste podíl dluhů, tím posléze bude obtížněji pro podnik cizí 

zdroje získávat a podmínky poskytnutí budou pro podnik méně výhodné.  

Zadluženost zde ovšem není pouze negativní stránkou věci, neboť růst 

zadluženosti významně přispívá k růstu rentability, a tím i k vyšší tržní hodnotě podniku 

(viz. finanční páka). 



 

Graf 9: Vývoj kapitálové struktury
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kapitálové struktury  

Doba splácení dluhů pojednává o tom, po kolika letech je podnik schopen p

stávající výkonnosti splatit své dluhy. U finančně zdravých podniků to bývá kolem 3 let 

odvětví. Podnik vykazuje v roce 2006 hodnotu 2,35 let, což je 

letech 2007 a 2008 jsou hodnoty již vyšší, kde nár

ů, zejména krátkodobých závazků a bankovních úvě

hodnoceném období ovšem nepovažuji za nikterak nebezpe

, jelikož se jedná o podnik hospodařící v odvětví s vel

es vyšší zadluženost je vykazována výborná ziskovost kapitálu.

má velké procento prostředků v pohledávkách od veřejného sektoru (nerizikových), kde 

ípadných problémech by podnik mohl zkrátit lhůtu splatnosti a navýšit tak sv

řes tyto skutečnosti je nutno věnovat zvýšenou pozornost t

m, aby se doba splácení dluhů, zejména vlivem rostoucích krátkodobých závazk

nezvyšovala. 

: Vývoj doby splácení dluhů 
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Úrokové krytí udává, kolikrát zisk podniku převyšuje jeho placené úroky. 

Odborné publikace uvádějí za postačující převýšení zisku nad nákladovými úroky 3x až 

6x. Podmínku podnik splňuje, kde je třeba hovořit o vysokých hodnotách po celé 

sledované období (2006-2008). Banky by tímto zřejmě neváhaly podniku poskytnout 

úvěr. Vysoké hodnoty jsou zapříčiněny zejména nízkým stavem nákladových úroků, 

přičemž je zachován vysoký zisk. Zřejmý je i pokles ukazatele díky růstu nákladových 

úroků, způsobený rostoucí výší krátkodobých bankovních úvěrů. 

 

Graf 11: Vývoj úrokového krytí 

 

4. Ukazatele aktivity 

 2006 2007 2008 

x 
ob

rá
te

k Obrat celkových aktiv 3,07 2,18 2,31 

Obrat stálých aktiv 53,05 56,79 61,48 

x 
dn
ů

 Doba obratu zásob 1,75 2,25 0,77 

Doba obratu pohledávek 49,78 70,32 77,22 

Doba obratu závazků 39,29 42,47 38,59 
Tabulka 15: Ukazatele aktivity 

 
Obrat celkových aktiv vyjadřuje, kolikrát se majetek obrátí v tržby, kde za 

optimální jsou prosazovány hodnoty v intervalu 1,6 - 3. Podnik vykazuje příznivý stav, 

spadající do doporučeného intervalu hodnot. Za vyhovující rovněž považuji i rok 2006, 

kde se hodnota liší zanedbatelným způsobem. Tento ukazatel značí efektivní 

hospodaření s aktivy podniku, přičemž téhož názoru je i systém INFA MPO ČR, který 

hodnoty považuje s ohledem na odvětví rovněž za příznivé.      
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Graf 12: Vývoj obratu celkových aktiv 

Obrat stálých aktiv hodnotí využití stálých aktiv v podobě staveb, pozemků a 

zařízení. Ukazatel signalizuje managementu, zda má pořídit nový majetek či nikoli. 

V tomto případě má ukazatel sníženou vypovídací schopnost, neboť podnik hospodaří 

z převážné části s oběžnými aktivy (kapitálově lehký podnik). Výše hodnot ukazatele je 

vysoká, navíc s růstovým vývojem, z důvodu nízkého stavu stálých aktiv a vysokých 

tržeb. Odborná literatura udává, že podnik trpí nedostatkem stálých aktiv. Je 

doporučeno managementu do tohoto majetku investovat, aby nemusel podnik 

v budoucnu, v důsledku tohoto nedostatku, odmítat výhodné zakázky. Nabízí se 

investice do softwarových programů, řídících správu nemovitosti, do úklidových 

zařízení apod. 

Doba obratu zásob značí průměrný počet dnů do doby spotřeby či prodeje 

zásob. Podnik vykazuje příznivě nízký stav zásob s dobou obratu 1-2 dní do spotřeby 

(prodeje). Podnik touto vhodnou politikou zásob uspoří značné finanční prostředky, 

které by jinak vložil do skladovacích prostor, personálu, apod.  

Doba obratu pohledávek udává počet dnů, po které je inkaso tržeb zadržováno 

v pohledávkách. Je zde patrný rostoucí trend, díky poměrně razantnímu meziročnímu 

zvýšení pohledávek, v roce 2008 činí hodnota ukazatele 77,22 dne. Je pravdou, že 

velkou část klientů podniku tvoří veřejná správa, čímž lze s platbami za poskytnuté 

služby téměř s jistotou počítat, čili riziko nesplacení by zde nemělo hrozit. Tato 

skutečnost by neměla ohrozit následnou platební schopnost podniku. Možné riziko 

představuje především platební morálka korporátní klientely. Tento stav může být 

rovněž způsoben měnícími se podmínkami na trhu a vztahy se zákazníky, kteří často 

požadují prodloužení doby splatnosti pohledávek. 
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Graf 13: Vývoj doby obratu zásob, pohledávek a závazk
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Doba obratu závazků udává dobu, po kterou podnik odkládá platbu faktur svým 

m. Výše hodnot udává kolísavý vývoj, přičemž spadá do odv

ru, což je pro podnik uspokojivá skutečnost. Nevýhodou je, že po

doby obratu závazků nižší, než jsou hodnoty ukazat

sledku toho podnik nemá možnost čerpat levný provozní úv

 

Vývoj doby obratu zásob, pohledávek a závazků vyjadřuje následující graf.

doby obratu zásob, pohledávek a závazků 

Výrobní ukazatele 

 2006 200

 
Produktivita práce z přidané hodnoty 

 
432,77 444,84

Nákladovost výnosů 94,30 94,81

Vázanost zásob na výnosy 0,50 
: Výrobní ukazatele 
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2007 2008

Doba obratu zásob

Doba obratu pohledávek

Doba obratu závazků

dobu, po kterou podnik odkládá platbu faktur svým 

emž spadá do odvětvového 

Nevýhodou je, že po celé sledované 

než jsou hodnoty ukazatele doby obratu 

erpat levný provozní úvěr, což je 

uje následující graf.  

 

2007 2008 

 
444,84 

 
558,30 

94,81 95,99 

0,62 0,21 

slibné hodnoty, navíc 

, kolik průměrně vydělá 

558,3 tis. Kč na jednoho 

Doba obratu zásob

Doba obratu pohledávek

Doba obratu závazků



71 
 

Vývoj produktivity práce zobrazuje uvedený graf. 

 

Graf 14: Vývoj produktivity práce z p řidané hodnoty 

 Nákladovost výnosů projevuje mírně rostoucí tendenci. Ukazatel udává míru, 

v které jsou výnosy podniku zatíženy celkovými náklady. Za optimální stav je 

považována jejich co nejnižší úroveň, nejlépe s klesajícím vývojem. S ohledem na 

odvětví podnik vykazuje uspokojující hodnoty, ovšem bez klesajícího vývojového 

trendu. V tomto důsledku by se měl podnik zaměřit na některý ze způsobů snížení 

nákladů například outcoursingem, pronájmem, leasing apod. Nicméně nákladovost 

výnosů zůstává stále na dobré úrovni. 

 Vázanost zásob na výnosy se pohybuje v nízkých hodnotách z důvodu jejich 

držení v podniku v minimální výši, což značí dobrou politiku zásob. 

3.4.4 Analýza soustav ukazatelů 

 2006 2007 2008 

Altmanův index finančního zdraví 4,13 3,13 3,20 

Index IN 05 4,82 2,25 2,03 
Tabulka 17: Analýza soustav ukazatelů 

 
 Altmanův index finančního zdraví udává ve sledovaném období příznivé 

hodnoty. Veškeré hodnoty jsou vyšší než horní mez tzv. šedé zóny (2,9), což již značí 

dobrý výsledek z hlediska hospodaření podniku. Ukazatel rovněž oznamuje vlastníkům, 

že podnik je pevný, tvoří hodnotu pro vlastníky a při stávajících podmínkách 

pravděpodobně nebude ohrožen finančními potížemi (natož pak bankrotem). Podniku 

lze tímto předvídat uspokojivou finanční situaci. 
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Graf 15: Vývoj Altmanova indexu a indexu IN 05
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Výpočet ukazatele EVA metodikou MPO ČR je alternativní formou pro 

stanovení ekonomické přidané hodnoty a to bez jakýchkoli úprav účetních výkazů. 

Z tohoto důvodu je jeho použití vhodné i pro externího analytika. 

 Postup výpočtu je následující:  

1. Prvním krokem při výpočtu ekonomické přidané hodnoty EVA je zjištění hodnot 

rentability vlastního kapitálu ROE (viz. Ukazatele Rentability).  

2. Druhým krokem je výpočet alternativního nákladu na vlastní kapitál dle 

Stavebnicového modelu MPO ČR, pro všech 5 jednotlivých složek. 

3. Rozdíl rentability vlastního kapitálu ROE s alternativním nákladem na vlastní 

kapitál re (ROE - re) vynásobíme výší vlastního kapitálu, a dostaneme hodnotu 

ukazatele ekonomické přidané hodnoty EVA. 

 2006 2007 2008 

%
 

ROE 50,83 42,54 41,21 

%
 

rf 3,77 4,28 4,55 

rLA 5 5 5 

rPodnik 0 0 0 

rFinStab 6,15 0 1,99 

rFinStr 0 0 0 

%
 re 14,92 9,28 11,54 

Spread 35,91 33,26 29,67 

tis
. K
č Vlastní kapitál 33 559 38 619 40 206 

EVA 12 051,04 12 844,68 11 929,12 

Tabulka 18: Ekonomická přidaná hodnota EVA 

 

Je zjevné, že podnik vykazuje vysoké hodnoty ukazatele ROE, což značí dobrou 

situaci pro vlastníky, a tím i dobrou výchozí situaci při určení ukazatele EVA.  

Výše alternativního nákladu na vlastní kapitál jsou rovněž ve vyhovující výši 

vzhledem odvětvovému průměru i s ohledem na nejlepší podniky v odvětví.  

Spread (ROE - re) tímto vychází kladný, přičemž jeho vynásobení s rostoucí výší 

vlastního kapitálu potvrzuje domněnku zdravého a silného podniku, schopného tvořit 

novou hodnotu pro své vlastníky.  



 

Vývoj ekonomické 

Graf 16: Vývoj ekonomické přidané hodnoty 
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Vývoj ekonomické přidané hodnoty EVA zaznamenává následující graf.

oj ekonomické přidané hodnoty EVA 

hodnoty ukazatele a jim odpovídající graf signalizují

celé období analyzovaných tří let tvoří hodnotu pro vlastníky.  

Hodnoty jsou dostatečně vysoké, avšak po sledované období 

CENTRA, a.s. považují za dobře prosperující, přičemž 

í o efektivním a hospodárném využití vloženého kapitálu.

not podnik dosahuje v roce 2007. Podnik nevykazuje rostoucí 

řes tuto skutečnost je výše hodnot dobrou zprávou

investice do podniku se jim vyplatila a dále se poměrně silně zhodnocuje.

ném vyhodnocení ukazatele je třeba podnik zařadit do jedné ze 4 

kategorií, kde porovnáváme výši ukazatele ROE a ukazatele re. 

ídící znak Slovní charakteristika 

> r e Podniky tvoří hodnotu 

> ROE > rf Netvoří hodnotu, ale ROE převyšuje bezrizikovou sazbu r

> ROE > 0 Netvoří hodnotu, ale dosahují kladné ROE

ROE < 0 Ztrátové podniky, výnosnost VK je záporná
azeni podniku podle ROE a re 

Podle vyhodnocení z uvedené tabulky lze konstatovat, že p

spadá po celé sledované období do skupiny 1, tedy mezi podniky 

ící hodnotu a zvyšující bohatství svých vlastníků. 

2006 2007 2008

zaznamenává následující graf. 
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Zisková marže 
2006    2007    2008

5,52    5,20     4,08
(%)

Čistý zisk 
2006     2007     2008
17 057   16 427   16 568

(tis. K č)

Čisté tržby
2006    2007    2008

308 820   315 854   406 430
(tis. K č)

Celkové náklady
2006    2007    2008

282 199   302 560   396 198
(tis. K

2006      2007      2008
308 820   315 854   406 430 

Obrázek 4: Pyramidový ukazatel Du Pont (pro podnik CENTRA, a.s.)

75 

ROE
2006    2007    2008
50,83   42,54    41,21 

(%)

ROA 
2006    2007    2008
16,97    11,31    9,40

(%)

Celkové náklady
2006    2007    2008

282 199   302 560   396 198
(tis. K č)

Čisté tržby
2006      2007      2008

308 820   315 854   406 430 
(tis. K č)  

Obrat aktiv
2006    2007    2008

3,07    2,18    2,31
(x obrátek)

Čisté tržby
2006     2007      2008

308 820   315 854   406 430
(tis. K č)

Dlouhodobá aktiva
2006    2007    2008
5 821     5 562     6 611

(tis. K č)

Multiplikátor jm

ukazatel Du Pont (pro podnik CENTRA, a.s.) 

Celková aktiva
2006      2007      2008

100 500   145 188   176 194
(tis. K č)

Krátkodobá aktiva
2006      2007      2008
91 240   133 637   164 421

(tis. K č)

Multiplikátor jm ění akcioná řů
2006    2007    2008

2,99    3,76     4,38
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Pyramidový ukazatel Du Pont hodnotí výkonnost podniku a navíc zobrazuje 

příčinné faktory při tvorbě rentability vlastního kapitálu ROE.  Ze schématu lze potvrdit 

skutečnosti zjištěné v předchozí kapitole, ovšem s jasným přehledem o působení 

jednotlivých ukazatelů na konečný ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE. 

 Podnik jako důsledek vlivu multiplikátoru jmění akcionářů, který se zvyšuje 

v závislosti na růstu cizích zdrojů k celkovému kapitálu, a díky příznivě vysoké ale 

klesající hodnotě rentability celkového kapitálu ROA, vykazuje po celé sledované 

období vysoké hodnoty rentability vlastního kapitálu ROE. Nepříznivý je ovšem 

klesající vývojový trend, kterému je třeba věnovat zvýšenou pozornost. 

Tento fakt je způsoben vztahem ziskové marže k obratu celkových aktiv. 

Zisková marže mírně klesá díky poklesu hodnot čistého zisku a naproti tomu silně 

rostoucích celkových tržeb. Právě tento poměr čistého zisku k celkovým tržbám 

znamenal zmíněný pokles hodnot ziskové marže podniku, která je svojí výší na 

uspokojivé úrovni s ohledem na průměrné hodnoty v odvětví. 

Kolísavý stav hodnot čistého zisku je dán nerovnoměrným rozdílem, plynoucím 

z růstu celkových tržeb a položky celkových nákladů. 

Obrat aktiv podniku se pohybuje v doporučených hodnotách, přičemž je dán 

poměrem čistých tržeb k celkovým aktivům podniku, ta jsou tvořena z převážné části 

oběžným majetkem (kapitálově lehký podnik). Podnik vykazuje vysoké rostoucí tržby, 

současně růstová tendence aktiv podniku svědčí o efektivním hospodaření. Dochází ke 

zvyšování tržního podílu podniku. 

Dle pyramidového ukazatele Du Pont, hodnotím výkonnost podniku opět 

pozitivně. Podnik je pevný, silný a tvořící hodnotu, přičemž dosavadní vývoj predikuje 

slibnou budoucnost. Spatřuji zde ovšem nutnost zaměřit se na snížení nákladů, neboť 

tím lze docílit vyššího čistého zisku, který kladně působí na ziskovou marži a 

v konečném důsledku i na ukazatel ROE.  Celkové náklady jsou v rámci daného odvětví 

svoji výší sice v normě, přesto by zde bylo vhodné použít některý ze způsobů snížení 

nákladů, jako je služba outcoursingu, pronájem prostor či pracovních sil, použití 

leasingu apod. Naskýtá se také možnost podniku proniknout na nový trh související se 

správou nemovitostí, nalézt tak novou odbytovou cestu služeb například k soukromé 

klientele a zvýšit tržby zvýšením počtu zakázek. 
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3.6 Souhrnné hodnocení finančního zdraví a výkonnosti CENTRA, 
a.s 

Hodnocení horizontální a vertikální analýzy  

Podnik, působící v oblasti správy nemovitostí a facility managementu, 

v hodnoceném období zvyšuje podíl na trhu a rozšiřuje svoji činnost. Struktura aktiv 

značí, že se jedná o kapitálově lehký podnik, neboť oběžná aktiva tvoří cca 93% 

celkového majetku a významně tak převyšují aktiva stálá. Tento poměr se postupně dále 

zvyšuje, neboť dochází k odprodeji nepotřebného dlouhodobého majetku.  

Podnik vykazuje nízký stav zásob, neváže tak příliš velké množství finančních 

prostředků do personálu či skladových prostor.  

Velkou část oběžných aktiv tvoří pohledávky, zejména krátkodobé (cca 60%). 

Podnik díky svému zaměření poskytuje služby zejména veřejnému sektoru. Veřejný 

sektor má v období krize problémy s veřejnými rozpočty, ale i přesto se jedná o služby, 

které musí zaplatit bez ohledu na krizi. Proto velkou část pohledávek, resp. závazků ze 

strany veřejné správy vůči podniku, lze považovat za nerizikové, na rozdíl od 

pohledávek vůči korporacím. 

Krátkodobý finanční majetek je v podniku držen ve výši cca 19 mil. Kč, zejména 

na bankovních účtech a v hotovosti. 

Podnik je financován převážně cizími zdroji, které vzrostly z 66% na téměř 

77%. Odvětvový průměr výše cizích zdrojů činí 65% celkového kapitálu, tudíž podnik 

tuto průměrnou hodnotu odvětví překračuje. Cizí zdroje tvoří zejména rostoucí trend 

krátkodobých závazků a v letech 2007 a 2008 jsou tvořeny i vysokou položkou 

krátkodobých bankovních úvěrů. 

V dnešní době podnik již patří mezi špičku na trhu. Šíře a spokojenost klientely 

narůstá, a to nejen na území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje, nýbrž v celé 

České republice. Zvyšující se počet zakázek pro podnik a rostoucí kvalitu 

poskytovaných služeb dokládá především značný meziroční růst výkonů a mimořádně 

vysoká přidaná hodnota ve srovnání s odvětvovým průměrem. Podíl přidané hodnoty na 

výkonech činí stále kolem 50%.  
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Podnik považujeme za výrobní, neboť tržby za vlastní výrobky a služby (99%) 

významně převyšují tržby z prodeje zboží (1%).  

Osobní náklady jsou poměrně vysoké, ale rostou pomaleji než výkony, což je 

příznivé. Celkové náklady v závislosti na celkových výnosech rovněž mírně vzrostly, 

v roce 2008 tvoří bezmála 96% výše celkových výnosů. Nabízí se tak jejich snížení, i 

přesto, že jsou v rámci odvětví na uspokojivé úrovni. 

Provozní výsledek hospodaření ve sledovaném období meziročně mírně klesá (z 

8,27% v roce 2006 na 7,40% v roce 2008), ovšem hodnoty jsou na podnik tohoto 

zaměření vysoké. Totéž lze konstatovat o hodnotách ziskové marže, které jsou rovněž 

na dobré úrovni. 

Hodnocení rozdílových ukazatelů 

Ukazatele ČPK a ČPM jsou v hodnoceném období zaznamenány příznivé, navíc 

prokazují růstovou tendenci. Podnik představuje solventního zákazníka u svých věřitelů, 

schopného plnit své finanční závazky.  

Naopak ukazatel ČPP vychází v záporných hodnotách, což značí nedostatek a 

zároveň zjevnou potřebu zhodnocení pohotových finančních prostředků podniku. 

Hodnocení poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů 

Ukazatele  2006 2007 2008 Optimum Hodnocení 

Ukazatele likvidity 

Okamžitá likvidita - 0,30 0,19 0,14 0,2 – 0,5 NE 

Pohotová likvidita - 1,36 1,26 1,22 > 1 ANO 

Běžná likvidita - 1,39 1,28 1,23 1 - 2 ANO 

Ukazatele rentability 

ROI % 25,41 17,03 17,08 > 12 ANO 

ROA % 16,97 11,31 9,40 odvětví ANO 

ROE % 50,83 42,54 41,21 > 4,55 ANO 

ROS % 5,52 5,20 4,08 odvětví ANO 

Finanční páka - 2,99 3,76 4,38 > 1 ANO 

Provozní páka - 0,06 0,04 0,04 - - 

Ukazatele zadluženosti 

Celková zadluženost % 66,61 73,12 76,89 50 : 50 NE 

Koeficient samofinancování % 33,39 26,60 22,82 50 : 50 NE 
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Doba splácení dluhů x let 2,35 7,71 9,80 < 3 NE 

Úrokové krytí x krát 71,64 20,46 14,59 3 – 6 ANO 

Ukazatele aktivity 

Obrat celkových aktiv x obrátek 3,07 2,18 2,31 1,6 – 3,0 ANO 

Obrat stálých aktiv x obrátek 53,05 56,79 61,48 odvětví NE 

Doba obratu zásob x dnů 1,75 2,25 0,77 klesající ANO 

Doba obratu pohledávek x dnů 49,78 70,32 77,22 odvětví NE 

Doba obratu závazků x dnů 39,29 42,47 38,59 odvětví ANO 

Výrobní ukazatele 

Produktivita práce tis.Kč/z. 432,77 444,84 558,30 rostoucí ANO 

Nákladovost výnosů % 94,30 94,81 95,99 odvětví ANO 

Vázanost zásob na výnosy % 0,50 0,62 0,21 - ANO 

Soustavy ukazatelů 

Altmanův index - 4,13 3,13 3,20 > 2,90 ANO 

Index IN 05 - 4,82 2,25 2,03 > 1 ,77 ANO 

Tabulka 20: Hodnocení poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů 

 
Ukazatele likvidity podnik vykazuje v uspokojující výši, interval doporučených 

hodnot splňují až na ukazatel okamžité likvidity v roce 2007 a 2008, kde ovšem 

oborový průměr prokazuje hodnoty za postačující. Podnik se tak staví do pozice 

důvěryhodného partnera pro své klienty, schopného bezpečně dodržet závazky vůči 

svým věřitelům.  

Negativně zde hodnotím klesající vývojový trend ukazatelů likvidity. 

Ukazatele rentability jsou ve sledovaném období na příznivé úrovni. Veškeré 

doporučené hodnoty podnik splňuje, ba dokonce významně převyšuje. Rovněž 

převyšuje i výsledné hodnoty nejlepších podniků v odvětví. Lze hovořit o silném, 

vysoce rentabilním podniku, tvořícím vysokou hodnotu pro vlastníky či investory. 

Podnik splňuje požadavek kladné finanční páky, při němž ROE > ROA. Tuto 

skutečnost hodnotím pro podnik rovněž pozitivně. 

Negativním jevem je klesající vývoj výsledných hodnot ukazatelů rentability. 

Ukazatele zadluženosti značí, že podnik je financován z velké části cizími 

zdroji, přičemž stav cizích zdrojů po sledované období významně převyšuje doporučené 

hodnoty tzv. „Zlatých pravidel financování“, do doporučených hodnot dle literatury 
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tímto zadluženost nespadá. V roce 2008 činí cizí zdroje při rostoucím vývoji již téměř 

77 % celkového kapitálu.  

Průměrná zadluženost odvětví je 65% s mírným rostoucím trendem. I přesto je 

nutné této problematice věnovat zvýšenou pozornost, aby se nezvyšovalo riziko 

finanční nestability.  

Poněkud vyšší zadluženost zde ovšem přispívá k rentabilitě a tím i k vyšší tržní 

hodnotě podniku (finanční páka > 1). 

Doba splácení dluhů spadá do doporučených hodnot finančně zdravého podniku 

pouze v prvním zkoumaném roce 2006, v dalších letech se již doba splácení dluhů 

prodloužila a doporučenou hodnotu již nesplňuje. Tento stav i přes vyšší hodnoty 

ukazatele nepovažuji za nebezpečný, neboť podnik hospodaří s velkým majetkem a 

vyniká výbornou ziskovostí kapitálu. 

Ukazatel úrokového krytí je dle literatury doporučen ve výši 3 až 6 násobného 

převýšení zisku nad nákladovými úroky. Daný požadavek bankovního standardu je 

splněn, přičemž díky vysokým hodnotám, by banky zřejmě neváhaly podniku 

poskytnout úvěr. 

Ukazatele aktivity spatřují příznivý stav především v obratu celkových aktiv, 

kde podnik po celé sledované období vykazuje vyhovující hodnoty, podnik tak 

hospodaří se svými aktivy efektivním způsobem, dokonce i s ohledem na odvětví jsou 

hodnoty označeny za vynikající. 

Obrat stálých aktiv doporučuje managementu investovat do stálých aktiv, neboť 

by v budoucnu mohl kvůli nedostatku tohoto majetku trpět ztrátou výhodných zakázek a 

tím i budoucích výnosů. 

Doba obratu zásob je na příznivé úrovni 1- 2 dní do spotřeby či prodeje, díky 

kvalitnímu řízení zásob. 

Doba obratu pohledávek je delší, než je průměrná výše v odvětví, z důvodu 

rostoucí výše pohledávek. Pohledávky jsou tvořeny velkou části klienty z veřejné 

správy, tudíž riziko nesplacení je nízké a platby za poskytnuté služby jsou ze strany 

veřejné správy tak téměř zaručené. Hrozbu vidím v nesolventní korporátní klientele. 
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Doba obratu závazků vykazuje příznivý stav, neboť hodnoty ukazatele 

odpovídají odvětvovému průměru. Po celé období je ale hodnota ukazatele nižší než je 

hodnota ukazatele doby obratu pohledávek, v důsledku toho podnik nemá možnost 

čerpat levný provozní úvěr, což je pro podnik nevýhodné. 

Výrobní ukazatele považují podnik za dobře prosperující. Produktivita práce 

z přidané hodnoty vykazuje příznivě rostoucí vývojový trend, přičemž v roce 2008 činí 

produktivita 558,30 tis. Kč na jednoho zaměstnance podniku. Ostatní výrobní ukazatele 

hodnotím rovněž kladně. 

Soustavy ukazatelů hodnotí výsledné hodnoty Altmanova indexu finančního 

zdraví a indexu IN 05 jako příznivé. Podnik staví do pozice velice silného, finančně 

zdravého podniku, tvořícího hodnotu pro své vlastníky. Podniku by při stávající 

výkonnosti v nejbližších letech neměly hrozit finanční potíže. 

Hodnocení výkonnosti 

CENTRA, a.s. se po celé sledované období představuje jako silná, pevná a 

zdravá společnost, tvořící hodnotu pro své vlastníky. Díky vysoké nové hodnotě, kterou 

podnik vlastníkovi každoročně vytváří, lze hodnotit investici do podniku jako úspěšnou.  
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4 NÁVRHY OPATŘENÍ 

V předchozí kapitole jsem provedl posouzení finančního zdraví a vyhodnotil 

výkonnost podniku v období let 2006 - 2008. Důraz byl kladen především na zjištění 

charakteristických přednosti a slabin podniku. 

CENTRA, a.s. má převážnou většinu ekonomických parametrů na příznivé 

úrovni, což poukazuje na kvalitní práci managementu. Přesto v hospodaření podniku lze 

spatřit určitá úskalí, jejichž podchycením se situace v podniku bude moci ještě zlepšit a 

po následující období vykazovat efektivní stav hospodaření. 

V této kapitole je cílem mého snažení vytvořit návrh opatření, který by mohl 

posloužit managementu ke zlepšení hospodaření podniku, a eliminovat tím nedostatky, 

zjištěné předchozí kapitolou. Jedná se o následující poznatky: 

Vysoká zadluženost 

Ze zjištěné analýzy plyne, že podnik je významně financován cizími zdroji, kde 

jejich podíl na celkovém kapitálu má navíc rostoucí tendenci. Na konci sledovaného 

období výše zadluženosti činí již 77% celkového kapitálu. I přes skutečnost vyššího 

stavu celkové zadluženosti v odvětví, lze konstatovat, že podnik je zatížen vyšší mírou 

závazků a v posledních dvou sledovaných letech i výrazně vysokým krátkodobým 

bankovním úvěrem.  

Aspekt, který má zásadní význam při určení příznivého či nepříznivého vývoje 

zadluženosti, je rentabilita. Podnik je vysoce rentabilní, přičemž je patrný klesající 

vývojový trend ve vztahu k růstové tendenci zadluženosti podniku.  

Podnik by měl prvé řadě zvýšit zisk či snížit náklady (viz. opatření ke snížení 

nákladů). Podnik musí optimalizovat kapitálovou strukturu, neboť je patrný pokles 

zisku s rostoucí výší cizího kapitálu. 

Podnik, zjevně investoval do samostatných movitých věcí, rovněž vzrostly 

odpisy, tudíž došlo k růstu dlouhodobého hmotného majetku. Doporučuji tento majetek 

financovat operativním leasingem, čímž dojde k částečnému nahrazení financování 

formou úvěru či závazků. Leasing se do rozvahy nezahrne, jelikož majetek stále patří 

leasingové společnosti, tudíž ani k výpočtu zadluženosti se nebude vztahovat.  
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Operativní leasing umožní podniku odečíst daný majetek z aktiv a současně i 

úvěr či závazky z pasiv. Podnik by splácel majetek formou závazku v pravidelných 

intervalech a uplatní si pouze náklady.  

Důležitost spočívá v tom, že uzavřením leasingové smlouvy podnik sníží stav 

celkové zadluženosti a stane se tak důvěryhodnějším partnerem pro své věřitele, což 

může následně způsobit příznivý nárůst nových zakázek. 

Za vhodné rovněž považuji navýšit vlastní prostředky zkrácením doby inkasa 

pohledávek. Podnik tak nebude mít důvod si brát úvěr, když bude mít dostatek vlastních 

prostředků. 

Operativní leasing je vhodné použít u majetku, který se rychlým způsobem 

inovuje tj. software, počítače, dražší stroje a zařízení apod. Dlouhodobé akce je naopak 

dobré financovat z vlastních zdrojů a k překlenutí využít finanční rezervy formou 

kontokorentního úvěru. 

Vysoké náklady  

Podnik lze považovat za vysoce rentabilní, přičemž nákladová situace je 

srovnatelná s odvětvím. Přesto by bylo vhodné pokusit se tyto náklady snížit a zvýšit 

tím i konečný zisk. 

Navrhuji zaměřit se zejména na administrativní a technicko-hospodářské 

pracovníky, jejich pracovní vytížení a časovou náplň práce. Opatření by měla být 

směřována na redukci variabilních a režijních nákladů podniku. Je třeba zvážit využití 

outsourcingu, zda by bylo vhodnější některé pracovníky správy např. úklidu, údržby, 

ostrahy či správce sítě apod. nahradit nájmem externích pracovníků, čímž by mohlo 

dojít ke snížení celkových nákladů podniku.  

V této souvislosti je třeba provést kalkulaci nákladů externích pracovníků se 

mzdovými náklady na určitou pracovní pozici. Pokud kalkulace prokáže, že užití 

externích pracovníků je výhodnější, potom je vhodné nahradit pracovně právní vztahy 

pracovníků dodavatelskými smluvními vztahy. 

Díky krizi řada konkurenčních podniků krachuje, proto se rovněž nabízí možnost 

využít příležitosti náboru těchto pracovníků. V současné době nevzniká nátlak na 

zvyšování mezd, proto by pracovníci byli zřejmě ochotni pracovat za nižší mzdu. 
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Přínosem by bylo jednak snížení nákladů na pracovní pozici a také získání nových 

znalostí a zkušeností konkurenčním pracovníkem. 

Vysoké pohledávky 

Podnik vykazuje vysoký stav pohledávek, které mohou mít nežádoucí účinky ve 

financování podniku. Rovněž doba obratu pohledávek výrazně roste ze 49 dnů v roce 

2006 na 77 dnů v roce 2008. 

V podniku je nutno rozlišit pohledávky ze strany klientů z veřejné sféry a na 

pohledávky vůči korporátním klientům. Oba zmíněné druhy pohledávek se v zásadě liší 

výší nesoucího rizika nesplacení. 

Klienti z oblasti veřejné sféry jsou i přes vleklé potíže s veřejnými rozpočty 

nuceni poskytnuté služby za správu nemovitostí, facility management, údržbu, úklid 

apod. zaplatit, jelikož se jedná o neodkladné a potřebné záležitosti veřejné sféry. Tudíž 

zde považuji pohledávky za nerizikové. 

Případný problém s klienty veřejné správy lze ošetřit zejména stanovením 

přísnější resp. kratší doby splatnosti, čímž dojde k urychlení inkasa pohledávek. Klienti 

z veřejné sféry si nedovolí překročit stanovenou lhůtu splatnosti. Podnik tak zhodnotí 

své pohotové prostředky plynoucí z těchto nerizikových pohledávek.  

Problémem se však jeví pohledávky vůči korporátním klientům. Ti často díky 

nedostatku svých finančních prostředků nutí podnik k prodloužení doby splatnosti. 

Doporučuji zde vytvořit opatření, která zabrání špatné platební morálce, neboť tento 

nepříznivý stav s sebou přináší další náklady pro podnik (např. vymáhání, apod.) V této 

situaci se jeví jako přínosné sestavit přísnější lhůty splatnosti pohledávek, a při 

překročení stanovené lhůty nesolventnímu podniku udělit sankci v podobě penalizace 

vyššího úroku. Tento zásah by mohl znamenat ozdravný účinek nesolventních 

zákazníků, ti by byli o dané penalizaci pochopitelně informování na počátku tvorby 

svého závazku vůči podniku. 

Jako prevence proti nesolventním korporátním klientům lze doporučit ověření 

bonity odběratelů v databázích neplatičů, které jsou dostupné na webových serverech.  

Naskýtá se možnost poskytování rabatů a skont, která jsou určitou motivací 

klientů k brzké platbě svých závazků. Zavedením cenových úlev či srážek z cen 
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poskytovaných služeb by management podniku mohl v konečném důsledku stav 

nesolventních zákazníků eliminovat, a posílit tak svoji finanční situaci nejen z pohledu 

zvýšení disponobilních peněžních prostředků, ale i možným růstem zakázek, a tím i 

atraktivity poskytovaných služeb pro své potenciální či stávající klienty. 

Problematické jsou zejména pohledávky krátkodobé, tudíž považuji za jednu 

z možných variant použití služeb některé z faktoringových společností, kterým lze za 

úplatu pohledávky postoupit. Faktoring umožňuje urychlit inkaso pohledávek 

z obchodního styku. Tento nástroj lze využít pro zvýšení pohotových prostředků, 

k odstranění rizika nezaplacení a ke snížení administrativních nákladů spojených 

s evidencí pohledávek. Management musí uvážit, zda by tento nástroj bylo vhodné 

použít, neboť i s faktoringem jsou spojeny náklady, které při svém rozhodnutí musí vzít 

management v úvahu (provize za poskytnuté služby, riziková prémie apod.). (19) 

Pro případ pohledávek po lhůtě splatnosti management musí jednat rychle a 

neodkladně. Pokud podniková databáze pohledávek vypoví špatnou platební morálku 

klienta, je třeba ihned činit řádná opatření. Je rovněž vhodné uveřejnit danou skutečnost 

do registru dlužníků, které jsou sestrojeny tak, aby informovaly věřitele o špatné 

platební morálce a mohly tak dlužníky ztrestat.  

Korporátní společnosti jsou častým případem neplatičů, významně tomu přispívá 

i současná finanční krize a související ekonomické podmínky. Zmíněná eliminační 

opatření je nutno dále rozpracovat a zvážit. Pokud se stav pohledávek nezlepší díky 

těmto opatřením, je možné využít služeb specializovaných inkasních kanceláří, případně 

řešit problém soudní cestou, což bývá zpravidla zdlouhavé a nákladné. 

Nízká okamžitá likvidita 

 Likvidita podniku je svojí výší srovnatelná s odvětvím, avšak hodnoty okamžité 

likvidity v letech 2007 a 2008 klesají pod optimální hranici 0,2.  

  Podnik by měl zoptimalizovat své pohotové finanční prostředky, neboť je jejich 

velká část vázána v pohledávkách. Navýší-li podnik tyto disponibilní prostředky (viz. 

opatření k redukci pohledávek) a sníží-li stav krátkodobých závazků a úvěrů (viz. 

opatření k nižší zadluženosti), bude mít lepší platební morálku v očích svých věřitelů. 

Díky růstu pohledávek z obchodních vztahů, by se mohlo stát, že by se podnik dostal do 
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platební neschopnosti, neboť nedostatek „volně ležících“ peněžních prostředků je 

způsoben tím, že peníze za již zrealizované zakázky jsou v nedohlednu. 

Využití programů z oblasti data-miningu 

Současná doba se vyznačuje značně proměnlivými podmínkami. Podniky, které 

nejsou ochotny přistoupit ke změně a přizpůsobit se prostředí, nemají v silném 

konkurenčním boji šanci. 

Doporučuji využít tzv. data mining. Jedná se o využití příslušného softwaru, 

který shromažďuje data do svých rozsáhlých databází a hledá souvislosti, trendy a 

tendence. Za prioritu je považováno zvýšení zisku, snížení nákladu a rizika ztrát. 

Management, pomocí některého z programů (např. Witness Miner) může vytvořit 

model dané situace, rozhodnout a plánovat určité procesy, na které se chce zaměřit. 

Základem je ovšem správnost dat, jinak by vložené úsilí bylo zbytečné. 

Význam použití tohoto softwaru vidím zejména ve dvou oblastech: 

1. vytvoření modelu pro vyhledávání rizikových zákazníků 

Zavedením programu do podniku by management mohl vyřešit problém rizika 

nezaplacení. Ubránil by se špatné platební morálce klientů a předešel tak 

výrazným potížím. Informace o klientovi může management získat nákupem 

databáze, kdy se využijí kriteria jako např. vyhodnocení historie plateb u jiných 

podniků, délka úvěrové historie, bonita klienta, četnost stížností apod. Záleží na  

podniku, jaká kriteria považuje za vhodná. 

2. vytvoření modelu k vyhledávání nových zákazníků 

Management by pracoval s novými databázemi, které poskytují údaje o 

klientech, kteří již reagovali na nabídku podniku, ale i o těch klientech, kteří 

nabídku neznají nebo na ni nereagují. Tuto techniku považuji za důležitou, 

neboť získání nového klienta je finančně náročnější než udržení klienta 

stávajícího. Model by významně pomohl ke zvýšení odbytových cest podniku. 

Na základě získaných a vyhodnocených dat management může vytipovat nové 

klienty, či odhalit rizikové klienty. K výpočtu doporučuji volit metodu fuzzy logiky, 

neboť má dostatečnou vypovídací schopnost. 
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Zvýšení odbytových cest 

 Jedním ze základních záměrů jak zvýšit výsledek hospodaření a rozložit 

portfolio rizika zákazníků je zvýšení odbytových cest. 

 Domnívám se, že podnik by měl zvážit možnost zvýšení odbytu svých služeb. 

Nabízí se privátní sektor, tedy soukromá klientela, ačkoli uspokojení těchto klientů bývá 

díky specifickým požadavkům značně náročnější. Nabídka služeb soukromé klientele 

by zřejmě nepodléhala hospodářskému cyklu a ekonomickým změnám jako tomu je u 

stávajících zákazníků korporátního a veřejného sektoru. Současně by se jednalo o 

služby atraktivní s velkým potenciálem bez větších vlivů externích faktorů.  

 Většina populace by si správu své nemovitosti, služby facility managementu, 

údržbu, úklid, správu zahrady apod., byla ochotna zaplatit bez ohledu na současnou 

krizi.  Klienti by měli opět na výběr buď komplexní správu vlastněné nemovitosti a 

pozemků, popřípadě by se jednalo o specifická přání každého z klientů (úklid budovy, 

údržba zahrady, ostraha budovy apod.)  

 Vstup na nové trhy a zaplnění tržních mezer s sebou ovšem přináší další náklady 

pro podnik. Aby vstup na nový trh a následné budování pozice na trhu bylo úspěšné, je 

třeba provést důkladnou analýzu trhu, zejména pak možnost vývoje tržní pozice 

podniku. Tato investice do částí hodnotového řetězce produktu a rozšíření služeb mezi 

soukromou klientelu by v současné době mohla znamenat úspěch, neboť zájem by byl 

značný. Poptávka ze strany korporátní klientely v období krize díky nedostatku 

finančních prostředků mírně poklesla, i z tohoto důvodu by bylo vhodné toto opatření 

důkladně zvážit a případně učinit. 

Zvýšení zájmu o veřejný sektor 

Veřejný sektor je hlavním příjemcem služeb podniku, přestože se v současné 

době díky ekonomické krizi potýká s problémy veřejných rozpočtů. Nicméně správa 

nemovitostí a souvisejících zařízení zůstává v tomto sektoru bezpodmínečně nutnou a 

neodkladnou záležitostí, což se odráží i na rostoucí poptávce a zájmu o služby. V této 

souvislosti je nutné, aby se podnik ještě intenzivněji soustředil na oblast veřejné správy, 

neboť je dlouhodobě hlavním a současně nerizikovým zdrojem finančních prostředků.  
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Udržení stávajících zákazníků váže nižší náklady než získání nových zákazníků. 

Proto je třeba pečovat o vysokou kvalitu a jakost služeb, zdokonalovat postupy práce, 

kde vidím východisko zejména v získání dalších certifikátů potvrzujících vysokou 

jakost služeb, odbornost personálu, sociální odpovědnost, bezpečnost informací apod. Je 

třeba, aby podnik uvážil absolvování některého ze stupňů prověrky NBÚ, která opět 

může být podmínkou práce u některých klientů.  

Péče o zákazníky může mít také formu poskytnutí slev z konečné ceny služby. 

V neposlední řadě je třeba věnovat velkou pozornost soutěžní problematice, 

neboť podnik získává zakázky na základě tendrů zadání veřejných zakázek. Tento fakt 

umožňuje podniku na základě soutěžení získat zakázku směřovanou veřejné správě. 

Pokud dojde ke zdokonalení zákona o veřejných zakázkách, zlepšení podmínek smluv, 

zkvalitnění přístupu ke klientům, zvýšení nabídky a kvality poskytovaných služeb, tak 

má podnik velký potenciál ke zvýšení podílu na trhu.  

Zvýšená péče o klienty veřejné správy může znamenat příznivý vývoj poptávky, 

způsobený jednak rostoucí spokojeností klientů veřejné správy, kteří by tímto přestali 

mít důvod odchodu ke konkurenci, a jednak přílivem nových zakázek. 

Obrat stálých aktiv 

Růstový trend doby obratu stálých aktiv podniku značí nedostatek stálých aktiv. 

Management by v důsledku toho měl zainvestovat do dlouhodobého majetku, aby po 

následující období nemusel odmítat výhodné zakázky a přicházet tak o výnosy. 

Managementu doporučuji optimalizovat stav dlouhodobého majetku investicemi 

do modernizace podnikových zařízení, resp. pořídit technologicky vyspělá softwarová 

zařízení k řízení správy budov, systém k eliminaci stavu pohledávek, apod. Dále by 

bylo vhodné rozšířit technické vybavení zaměstnanců správy budov, údržby a úklidu, 

facility managementu, díky jejichž použití bude vykonaná práce efektivnější s nižšími 

nároky na obsluhu pracovníky. Investice do těchto zařízení mohou významně přispět 

k rostoucí kvalitě služeb, zvýšení atraktivity služeb pro zákazníka, ke zvýšení tržeb a k 

vyššímu zisku. Tato opatření vyžadují rovněž značné finanční prostředky. Je nutné 

proto zvážit tyto investiční alternativy, aby opatření v budoucnu nevedla k negativnímu 

vlivu na provozní cash-flow.  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo na základě klasických a moderních metod 

finanční analýzy, ekonomických ukazatelů a dalších koeficientů provést zhodnocení 

výkonnosti podniku CENTRA, a.s. se sídlem v Praze. Na základě vypracovaného auditu 

se pokusit vytvořit návrh opatření, která by mohla přispět ke zvýšení 

efektivnosti hospodaření podniku.  

Zpracovaná finanční analýza ve sledovaném období odkryla kvalitní výsledky 

finančního zdraví a podnikové výkonnosti. Stanovila, že se podnik jeví jako silný a 

zdravý, tvořící hodnotu pro své vlastníky. Existují ovšem i místa problematická, jenž 

byla mojí snahou vyhledat a vytvořit pro ně odpovídající opatření k nápravě. 

Zjištěné nedostatky jsem zhodnotil, stanovil odpovídající opatření, která by 

mohla zjištěné nedostatky eliminovat a současně tím pomohla managementu zvýšit 

svojí výkonnost a efektivnost podnikání v nadcházejících letech. Vytvořená opatření na 

základě zhodnocených dat tvoří významnou část této diplomové práce. 

Domnívám se, že výstup mé práce bude mít praktické využití pro management 

podniku, neboť použití a následná aplikace opatření by tvořila podklad pro eliminaci 

zjištěných nedostatků. Rovněž management bude seznámen s příležitostmi, které by při 

své činnosti mohly být využity k zachování konkurenceschopnosti a vysoké výkonnosti. 

Věřím, že tato diplomová práce bude pro podnik znamenat přínos. 

Práce reagovala na současné téma a potřebu mnoha podniků. Lze ji rozumět 

snahu o komplexní posouzení finanční a ekonomické situace podniku za účelem 

odhalení a následné redukce zjištěných problematických míst. Aby podnik prosperoval 

a zůstal konkurenceschopný, je třeba toto hodnocení provádět pravidelně, přičemž 

kvalita sestavených opatření odpovídá budoucím výsledkům hospodaření. Z těchto 

důvodů považuji toto téma za stěžejní v oblasti manažerských dovedností, a tedy i za 

nedílnou součást podnikového řízení. Práce mi tak umožnila významně se zdokonalit 

v této problematice a připravit se na nadcházející vstup do své praxe. 

To co jsem si na počátku diplomové práce stanovil za cíl, jsem učinil, avšak 

správnost, účinnost, srozumitelnost a proveditelnost opatření posléze potvrdí, zda byl cíl 

práce úspěšně splněn s odpovídající vypovídací schopností pro management podniku. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: 

CENTRA, a.s. - Rozvaha období 2006, 2007, 2008 (v tis.) 

AKTIVA 2006 2007 2008 
AKTIVA CELKEM 100 500 145 188 176 194 

Dlouhodobý majetek 5 821 5 562  6 611 

Dlouhodobý nehmotný majetek 532 560 491 

    Software 532 382 491 

    Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  178 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 3 857 3 692 2 683 

    Pozemky    

    Stavby 2 849 3 036 716 

    Samostatné movité věci a soubor věcí 910 545 1 967 

    Jiný dlouhodobý majetek 0 0 0 

    Nedokončený dlouhodobý majetek 98 111 0 

Dlouhodobý finanční majetek 1 432 1 310 3 437 

    Podíly v ovládaných a řízených osobách 460 338 2 465 

    Jiný dlouhodobý finanční majetek 972 972 972 

Oběžná aktiva 91 240 133 637 164 421 

Zásoby 1 500 1 975 869 

    Materiál 491 847 575 

    Nedokončená výroba a polotovary 1 009 1 128 294 

    Výrobky    

    Zvířata    

    Zboží    

Dlouhodobé pohledávky 179 33 721 33 763 

    Pohledávky- ovládající a řídící osoba  33 160 33 160 

    Jiné pohledávky  374 462 

    Odložená daňová pohledávka 179 187 141 

Krátkodobé pohledávky 69 828 78 092 112 101 

    Pohledávky z obchodních vztahů 42 699 61 701 87 176 

    Pohledávky- ovládající a řídící osoba 19 560 9 210 10 993 

    Stát – daňové pohledávky 31 58 64 

    Krátkodobé poskytnuté zálohy 4 503 4 500 5 977 

    Dohadné účty aktivní 2 239 1 950 7 339 
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    Jiné pohledávky 796 673 552 

Krátkodobý finanční majetek 19 733 19 849 17 688 

    Peníze 6 371 6 670 5 058 

    Účty v bankách 13 362 13 179 12 630 

Časové rozlišení 3 439 5 989 5 162 

    Náklady příštích období 2 854 4 811 4 358 

    Příjmy příštích období 585 1 178 804 

 PASIVA  2006 2007 2008 
PASIVA CELKEM 100 500 145 188 176 194 

Vlastní kapitál 33 559 38 619 40 206 

Základní kapitál 15 000 15 000 15 000 

Kapitálové fondy 2 1 21 

    Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  2 1 21 

Rezervní, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 1 500 2 353 3 000 

    Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 1 500 2 353 3 000 

VH  minulých let 0 4 838 5 617 

    Nerozdělený zisk minulých let  4 838 5 617 

    Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 

VH běžného účetního období 17 057 16 427 16 568 

Cizí zdroje 66 941 106 159 135 468 

Rezervy    

Dlouhodobé závazky 1 080 1 546 1 616 

    Závazky z obchodních vztahů    

    Jiné závazky 1 080 1 546 1 616 

Krátkodobé závazky 65 861 64 362 91 313 

    Závazky z obchodních vztahů 33 700 37 265 43 532 

    Závazky ke společníkům 4 746 2 797 8 621 

    Závazky k zaměstnancům 5 506 6 389 7 769 

    Závazky SZ a ZP 2 900 3 331 3 728 

    Stát – daňové závazky a dotace 10 220 7 162 12 833 

    Krátkodobé přijaté zálohy 1 414 1 449 2 695 

    Dohadné účty pasivní 4 670 5 670 11 342 

    Jiné závazky 2 705 299 793 

Bankovní úvěry a výpomoci  40 251 42 539 

    Bankovní úvěry krátkodobé  36 351 38 639 

    Finanční výpomoci krátkodobé  3 900 3 900 
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Časové rozlišení  410 520 

    Výdaje příštích období  410 520 

    Výnosy příštích období    

 

Příloha 2: 

CENTRA, a.s. - Výkaz zisku a ztrát období 2006, 2007, 2008 (v tis.) 

VZaZ 2006 2007 2008 
Tržby za prodej zboží 5 699 1 259 739 

Náklady vynaložené na prodané zboží 5 661 1259 739 

Obchodní marže 38 0 0 

Výkony 291 572 313 715 404 620 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 302 617 313 386 405 455 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -11 045 329 -835 

Aktivace    

Výkonová spotřeba   143 602 159 354 205 306 

Spotřeba materiálu a energie 14 135  14 939 18 744 

Služby 129 467 144 415 186 562 

Přidaná hodnota 148 008 154 361 199 314 

Osobní náklady 113 695 128 268 166 900 

Mzdové náklady 82 547 91 435 104 675 

Odměny členům orgánů společnosti 1 949 4 104 24 825 

Náklady na SZ a ZP 28 327 31 390 36 150 

Sociální náklady 872 1 339 1 250 

Daně a poplatky 517 583 518 

Odpisy dlouhodobého nehm.o a hmot. majetku 856 806 1 456 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 504 880 236 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 504 880 49 

Tržby z prodeje materiálu   187 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 156 0 2 275 

Prodaný materiál    

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
Oblasti a komplexních nákladů příštích období 

1 886 -324 68 

Ostatní provozní výnosy 903 2 511 6 351 

Ostatní provozní náklady 6 764 3 697 4 588 

Provozní VH 25 541 24 722 30 096 
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Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin.oblasti 0 120 0 

Výnosové úroky 472 644 730 

Nákladové úroky 357   1 208 2 063 

Ostatní finanční výnosy 106 98 82 

Ostatní finanční náklady 709 605 629 

Finanční VH -488 -1 191 -1 880 

Daň z příjmu za běžnou činnost 7 996 7 104 11 648 

VH za běžnou činnost 17 057 16 427  16 568 

Mimořádné výnosy    

Mimořádné náklady    

Daň z příjmu z mimořádné činnosti    

Mimořádný VH    

VH za účetní období 17 057 16 427 16 568 

VH za účetní období před zdaněním 25 053 23 531 28 216 

 

Příloha 3: 

CENTRA, a.s. - Výkaz cash-flow  období 2006, 2007, 2008 (v tis.) 

CF 2006 2007 2008 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekv.na začátku období 29 828 19 733 19 849 

CF z provozní činnosti 20 070 11 194 12 013 

CF z investiční činnosti -1 440 224 -5 034 

CF z finanční činnosti -28 725 -11 302 -9 140 

Celkové CF  -10 095 116 -2 161 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekv.na konci období 19 733 19 849 17 688 

 


