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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku XZ, s.r.o. Analyzuje 

vývoj podniku v letech 2012 – 2016 pomocí základních finančních metod a moderní 

metody ekonomické přidané hodnoty 
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Abstract 

This diploma thesis is focused on the financial evaluation of the company XZ, INC  

in the period 2012 – 2016, using methods of the financial analysis and Economic Value 

Added, based on data from financial statements of the company during the reporting 

period 
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Úvod 

Řízení a měření výkonnosti společnosti je stěžejní a složitý úkol podnikových činností. 

Je možné volit různé přístupy a postupy tohoto měření, ale je důležité vybrat ty, které 

vedou k naplnění poslání podniku.  

V současné době je hodnocení výkonnosti podniku součástí řízení každé společnosti. 

V rámci tohoto řízení je společnost nucena zabývat se a sledovat spousty vnitřních  

a vnějších faktorů. Každý podnik musí mít takové cíle a strategie, aby jeho výkonnost 

byla co nejvyšší. Udržení ziskovosti, produktivity či konkurenceschopnosti není 

jednoduché, jelikož se odvětví neustále a velmi rychle mění a vyvíjí. Proto je pro 

podniky důležité, aby používaly kvalitní a optimální ukazatele, kterými by mohly své 

výsledky porovnávat nejen vůči předchozím obdobím, ale také vůči svým 

konkurentům. 

Jednotlivé přístupy výkonnosti podniku prošly značným vývojem. V minulosti byl  

za prosperující podnik považován takový podnik, který dosahoval kladného výsledku 

hospodaření, tedy zisku. V současné době je takové hodnocení nedostatečné.  Hlavní 

cíl je maximalizace hodnoty společnosti. Podniky by měly používat ukazatele, které 

hodnotí finanční zdraví podniku. V první řadě se používaly finanční klasické 

ukazatele, mezi které se řadí ukazatele rentability, likvidity, aktivy a zadluženosti  

a další. Tyto finanční ukazatele vychází z účetních výkazů dané společnosti a jejich 

hlavní kritika byla, že nezohledňují míru inflace či rizika.  Mezi nejnovější způsoby 

měření hodnocení výkonnosti podniku patří moderní ukazatele. Tyto ukazatele 

zastupuje například ukazatel ekonomické přidané hodnoty, diskontované cash-flow, 

benchmarking, tržní přidaná hodnota a další. Moderní ukazatele vystihují reálné 

zobrazení výkonnosti podniku. Bohužel ne každá společnost může být takto 

hodnocena. Společnosti zveřejňují pouze informace, které jsou povinné zákonem, 

nikoliv své vnitropodnikové a tajné informace, které jsou pro moderní ukazatele 

stěžejní.  

V podmínkách České republiky v současné době převládá klasický přístup hodnocení 

ekonomické situace, který je založený na interpretaci výsledků ukazatelů finanční 
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analýzy. Nicméně výhody ekonomické přidané hodnoty začínají odhalovat i české 

podniky.  

První kapitola je věnována vymezení problémů a cílů práce. Cílem práce je zhodnotit 

výkonnosti podniku XZ, s.r.o. prostřednictvím klasických metod měření finančních 

ukazatelů a následně navrhnout řešení v podobě ekonomické přidané hodnoty.  

Druhá kapitola je nejprve věnována obecnému úvodu k výkonnosti a finanční analýzy. 

Jsou charakterizováni uživatelé, pro něž je finanční analýza sestavována, a zdroje,  

ze kterých finanční analytik čerpá.  Dále se tato kapitola zaměřuje na klasické tradiční 

metody měření, mezi něž patří analýzy stavových a poměrových ukazatelů. Poslední 

část druhé kapitoly se zaměřuje na ekonomickou přidanou hodnotu EVA. Prostor je 

věnován jak popisu výpočtu dle standardní metody Stern Stewart & Co., tak i dle 

základní metodiky využívané Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky 

(MPO). 

Třetí kapitola uvádí jednotlivé teoretické poznatky do praxe. Nejprve je představena 

analyzovaná společnosti XZ, s.r.o. Následně je společnost analyzována na základě 

klasických metod měření, jako jsou analýza stavových a poměrových ukazatelů. 

V závěru kapitoly je také provedena strategická analýza pomocí ukazatele SWOT.  

Čtvrtá kapitola se věnuje vlastnímu návrhu v podobě ekonomické přidané hodnoty. 

Ekonomická přidaná hodnota je vypočtena dle upravených účetních dat. Jsou upraveny 

jednotlivé části tohoto výpočtu -  čistá operativní aktiva, čistý operativní zisk, vážené 

průměrné náklady na kapitál. Dále je ekonomická přidaná hodnota vypočtena dle 

neupravených účetních dat podle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.  

V závěru diplomové práce jsou shrnuty jednotlivé poznatky získané z analýzy 

klasických metod a pomocí ekonomické přidané hodnoty.  
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1 Vymezení problémů a cíle práce 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit výkonnosti podniku XZ, s.r.o. 

prostřednictvím klasických metod měření finančních ukazatelů a následně navrhnout 

řešení v podobě ekonomické přidané hodnoty. 

Dílčí cíle práce:  

- Charakteristika společnosti XZ, s.r.o., 

- finanční zhodnocení pomocí ukazatelů finanční analýzy na základě 

dostupných dat z účetních výkazů v letech 2012 – 2016, 

- analýza absolutních ukazatelů zahrnuje vertikální a horizontální rozbor 

majetku podniku, zdrojů financování a výkazu zisku a ztrát, 

- analýza poměrových ukazatelů zahrnuje analýzu rentability, aktivity, 

zadluženosti a likvidity, 

- vlastní návrh v podobě výpočtu ukazatele ekonomické přidané hodnoty  

na základě čistých operativních aktiv, čistého operativního výsledku 

hospodaření a vážených průměrných nákladů na kapitál, 

- zhodnocení tvorby ekonomické přidané hodnoty v případě použitých 

upravených a neupravených dat z údajů účetních výkazů. 

Tato diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. Na část vymezení problémů a cílů 

práce. Na část teoretická východiska práce, která je čerpána z vědecké a odborné 

literatury, a zaměřena na problematiku hodnocení výkonnosti podniku.  Nejprve je 

charakterizována výkonnosti, následně jednotlivé zdroje informací v podniku, kterými 

jsou účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash-flow, příloha k účetní závěrce  

a výroční zpráva). Následně jsou teoreticky nastíněny nástroje hodnocení dle finanční 

analýzy a moderního ukazatele ekonomické přidané hodnoty. Mezi ukazatele finanční 

analýzy patří absolutní ukazatele, které se zabývají horizontální a vertikální analýzou, 

a poměrové ukazatele, které se zabývají ukazatelem rentability, aktivity, zadluženosti 

a likvidity. 

V praktické části je nejprve představena společnost XZ, s.r.o. Výkonnost společnosti 

je zaměřena na ukazatele finanční analýzy a moderní ekonomické hodnoty. Stěžejní 

částí je samotný vlastní návrh řešení. Tedy výpočet hodnoty ukazatele EVA,  

ke kterému je nutné upravit účetní data do relevantní podoby. Tyto úpravy jsou 
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základem pro stanovení hodnoty čistých operativních aktiv, čistého operativního 

výsledku hospodaření a vážených průměrných nákladů na kapitál (vymezení nákladů 

na vlastní a cizí kapitál). Výpočet hodnoty EVA s využitím neupravených dat je 

proveden za účelem objasnění rozporu mezi ekonomickýma účetním pohledem  

na výkonnost společnosti. Veškeré podklady pro hodnocení výkonnosti jsou čerpány 

z účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztrát a výkazu cash-flow) a z výročních 

zpráv společnosti XZ, s.r.o. v období 2012 – 2016. Účetní výkazy, získané  

z informačního serveru českého soudnictví justice.cz, jsou sestaveny vždy k 30. září 

příslušného roku a jednotlivé položky jsou uvedeny v tis. Kč. 

Práci doplňuje přehled informačních zdrojů, seznam grafů, seznam tabulek a seznam 

příloh. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Definice výkonnosti 

Pojem výkonnosti je v současné době relativně velmi často používaným pojmem, a to 

nejen v odborné, ale i v laické veřejnosti. Obecně výkonnost představuje 

charakteristiku, která popisuje způsob, jakým daný subjekt vykonává určitou činnost. 

Ta se porovnává se vzorovým způsobem podle určitých kritérií. (Wágner, 2009, s. 17) 

Výkonnost podniku souvisí se samostatnou existencí podniku a s jeho úspěšností 

v budoucnosti. Je to schopnost podniku zhodnotit spotřebované zdroje v daném 

období a vytvářet z těchto zdrojů vlastní činností zisk. V této souvislosti vznikají různé 

představy vlastníků, manažerů a zákazníků o výkonnosti podniku. Vlastníka podniku 

bude zejména zajímat návratnost investice a ekonomická přidaná hodnota. Jeho cílem 

je, aby vložená investice přinesla větší hodnotu, než jej stála. Informace o výkonnosti 

jsou obsaženy zejména ve výkazu zisku a ztráty. (Fibírová, Šoljaková, 2005, s. 15) 

Během několika posledních let byla vyvinuta škála kritérií, která vyjadřuje výkonnost 

podniku z pohledu vlastníků. Historický pohled na měření výkonnosti zobrazuje vývoj 

názorů na toto měření od měření ziskových marží a růstu zisku k měření rentability 

investovaného kapitálu až k moderním konceptům, které jsou založeny na tvorbě 

hodnoty pro vlastníky a hodnotovém řízení. (Pavelková, Knápková, 2009, s. 13) 

Tabulka 1 Vývoj ukazatelů finanční výkonnosti podniku (Zdroj: Pavelková, Knápková, 2009,  

s. 14) 

1. GENERACE 2. GENERACE 3. GENERACE 4. GENERACE 

"Zisková marže" "Růst zisku" 
"Výnosnost kapitálu" 

(ROA, ROE, ROI) 

"Tvorba hodnoty 

pro vlastníky" 

Zisk / Tržby Maximalizace zisku 
Zisk / Investovaný 

kapitál 

EVA, CFROI, 

FCF,.. 

V moderních konceptech řízení a měření výkonnosti podniku se preferují vlastníci 

podniku. Vlastníci podniku vytvořili svou myšlenku, vložili peníze a nesou největší 

riziko podnikání. (Pavelková, Knápková, 2009, s. 14) 

Základním kritériem hodnocení jakékoliv investice a její efektivnosti vyjadřuje čistá 

současná hodnota (NPV, Net Present Value). Její propočet uvádí, nakolik dané 

rozhodnutí přispívá či škodí investorům. (Pavelková, Knápková, 2009, s. 15) 
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V současné době existují dva přístupy řízení a měření výkonnosti podniku, které 

vyplývají z diskuze mezi ekonomickými odborníky a manažery podniků o volbě 

nejpřijatelnějšího konceptu řízení a měření výkonnosti podniku. Klasické (tradiční) 

ukazatele přistupují k měření výkonnosti podniku především z maximalizace zisku, 

který je základním cílem podnikání a je využíván k vyjádření cílů značného množství 

ukazatelů. Mezi klasické ukazatele patří ukazatele rentability, zisku a cash-flow. 

Modernější přístupy hodnotového řízení se snaží o propojení všech činností v podniku 

s jediným cílem, a to se zvýšením hodnoty vložených prostředků vlastníky podniku. 

Mezi moderní ukazatele založené na hodnotovém řízení patří např. EVA, MVA, 

CFROI. (Pavelková, Knápková, 2009, s. 17) 

2.1.1 Uživatele informací o výkonnosti 

Mezi uživatele výsledků finanční analýzy patří všechny subjekty, které mají potřebu 

„se něco dozvědět“ o průběhu, podmínkách a výsledcích zkoumané činnosti a tuto 

znalost využít pro své chování a jednání. Finanční analýzu využívají dva typy 

uživatelů. Tyto typy se dají rozdělit na interní a externí uživatele. (Wágner, 2009,  

s. 53) 

2.1.1.1 Externí uživatelé 

Investoři poskytují kapitál podniku. Sledují informace o finanční výkonnosti podniku 

ze dvou důvodů. Prvním důvodem je získání dostatečného množství informací pro 

rozhodování o případných investicích v daném podniku. Druhým důvodem je získání 

informací, které informují investory o tom, jak podnik nakládá se zdroji, které mu byly 

poskytnuty.  

Konkurenti se zajímají o finanční informace, které jsou srovnatelné s jejich vlastními 

hospodářskými výsledky. Zajímají se o ukazatele rentability, ziskovou marži, velikost 

ročních tržeb, solventnost, výši a hodnotu zásob a o jejich obrat. Konkurenti se snaží 

získat výsledky těch podniků, kterým se na trhu daří. Těmito výsledky se snaží 

inspirovat a aplikovat úspěšné praktiky i u svého podniku. 

Odběratelé využívají výsledky finanční analýzy pro rozhodování o volbě dodavatele, 

v rámci plánování svých činností, pro posouzení stability a schopnosti dostát svým 

smluvním závazkům. 
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Obchodní partneři si chtějí být jistí, že získají své peníze za poskytnuté produkty nebo 

služby. Sledují převážně likviditu a solventnost daného podniku. 

Banky a jiní věřitelé se zajímají hlavně o likviditu svých obchodních partnerů a jejich 

schopnosti splácet závazky. Banky sledují dlouhodobou likviditu a hodnotí ziskovost 

v dlouhodobém časovém horizontu.  

Stát a jeho orgány se zajímají o schopnost podniků generovat zisk a následný odvod 

daní do státního rozpočtu. 

2.1.1.2 Interní uživatelé 

Manažeři v krátkodobém časovém horizontu sledují platební schopnost podniku.  

Je také zkoumána struktura zdrojů a finanční nezávislost podniku. Velmi důležitou 

položkou finanční analýzy je ziskovost. Tuto skutečnost je možné odůvodnit tím, že 

se manažeři za své jednání zodpovídají vlastníkům podniku. Dále také manažeři 

zkoumají likviditu podniku. 

Zaměstnanci se přirozeně zajímají o prosperitu a finanční stabilitu podniku, ve kterém 

pracují. Dále je pro zaměstnance důležité znát informace o jistotě zaměstnání, daných 

možnostech v sociální a mzdové oblasti a mnoho dalších informací týkajících se výhod 

poskytovaných zaměstnavatelem.  

Vlastníci podniku (akcionáři, společníci) se zajímají především o návratnost svých 

prostředků. Zaměřují se tedy na rentabilitu vloženého kapitálu. Dále se zajímají, zda 

je podnik dobře veden, o stabilitu a likviditu podniku, o disponibilní zisk. Hodnotí své 

manažery, zda jejich záměry zajišťují trvání a rozvoj podniku. 

2.1.2 Zdroje informací pro měření výkonnosti 

Kvalita informací, která podmiňuje úspěšnost finanční analýzy, do značné míry závisí 

na použitých vstupních informacích. Informace by měly být kvalitní a zároveň 

komplexní. Důvodem tohoto tvrzení je nutnost podchytit, pokud možno všechna data, 

která by mohla jakýmkoliv způsobem zkreslit výsledky hodnocení finančního zdraví 

firmy. Finanční analytik má v současné době daleko větší možnosti čerpání informací 

a je schopen obsáhnout mnohem více problematických aspektů, než tomu bylo dříve. 

Nicméně i přesto zůstává podstata stejná, hlavní data jsou totiž nejčastěji čerpána 

z účetních výkazů. (Růčková, 2010, s. 21) 
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2.1.2.1 Účetní výkazy 

Základní data jsou čerpána z účetních výkazů, které lze rozdělit na účetní výkazy 

finanční a účetní výkazy vnitropodnikové.  

Účetní výkazy finanční jsou určeny zejména pro externí uživatele. Informují o stavu  

a struktuře majetku, zdrojích krytí, tvorbě a užití výsledku hospodaření a o peněžních 

tocích. (Růčková, 2010, s. 21) 

Účetní výkazy vnitropodnikové vycházejí z vnitřních potřeb každé firmy a nemají 

právně závaznou úpravu. Jedná se o výkazy, které mají častější frekvenci sestavování 

a umožňují podrobnější přehled. (Růčková, 2010, s. 21) 

2.1.2.2 Rozvaha  

Rozvaha neboli bilance je účetní výkaz, který podává informace o finanční situaci 

podniku, tedy o stavu jednotlivých forem prostředků (aktivech) a zdrojích tohoto 

majetku (pasivech) k určitému okamžiku. Strukturu údajů o aktivech a pasivech 

charakterizuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v znění pozdějších předpisů. 

Kromě stavu ke konci vykazovaného období je zde požadován údaj i o stavu ke konci 

období minulého. Na straně aktiv jsou jednotlivé položky povinně uváděny 

v hodnotách brutto, korekce a netto. (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 27) 

2.1.2.3 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty podává přehled o tvorbě zisku, tj. o nákladech a výnosech 

příslušného účetního období. Obsahuje tokové údaje k určitému období, nikoliv 

k určitému okamžiku, jako je to u rozvahy. Horizontální forma uvádí náklady a výnosy 

odděleně, vertikální forma přiřazuje k sobě výnosy a náklady, které se vážou k určité 

oblasti činnosti. Jakou formu účetní jednotka bude volit, je zcela na jejím uvážení. 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 28) 

Ve finanční analýze je nejčastěji používán zisk v podobě zisku před zdaněním 

(Earnings Before Taxes, EBT), případně zisk před úroky a zdaněním (Earnings Before 

Interest and Taxes, EBIT). Pro srovnání hospodaření podniků nezávisle na politice 

odpisování je výhodný zisk před úroky, zdaněním a odpisy (Earnings Before Interest, 

Taxes, Depreciation and Amortization). 
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Čistý zisk (EAT) = Výsledek hospodaření za účetní období 

+ daň z příjmu za běžnou činnost 

+ daň z příjmu za mimořádnou činnost 

Zisk před zdaněním (EBT) 

+ nákladové úroky 

Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

+ odpisy 

= Zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) 

Schéma 1 Výpočet jednotlivých druhů zisku (Zdroj: Knápková, Pavelková, 2010, s. 21) 

2.1.2.4 Výkaz cash-flow 

Výkaz cash-flow sumarizuje příjmy a výdaje peněžních prostředků uskutečněné  

za účetní období. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří výsledný údaj o cash-flow, jenž 

vyjadřuje přírůstek nebo úbytek peněžních prostředků za určité účetní období. 

Přírůstek peněžních prostředků je dosažen tehdy, jsou-li peněžní příjmy vyšší než 

peněžní výdaje. Pak je cash-flow kladný. Záporný cash-flow je, pokud peněžní výdaje 

převyšují peněžní příjmy. (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 30) 

Vertikální forma cash-flow zobrazuje peněžní uspořádání prostředků na začátku 

období, ke kterým se postupně přičítají peněžní příjmy, a naopak se od nich odečítají 

peněžní výdaje, přičemž konečným výsledkem tohoto výpočtu jsou peněžní 

prostředky na konci období. Účetní forma neboli forma dvoustranného účtu cash-flow 

zobrazuje levou stranu, která tvoří peněžní příjmy a pravou stranu, která tvoří peněžní 

výdaje. Výkaz cash-flow lze sestavit buď pomocí metody přímé, nebo metody 

nepřímé. Přímá metoda spočívá v zachycení jednotlivých druhů příjmů a výdajů 

v jejich původní podobě, v níž se projevují na výstupu a na vstupu. Při nepřímé metodě  

se sestavuje přehled o peněžních tocích na základě údajů z rozvahy a výkazů zisků  

a ztrát. (Marek, 20016, s. 118) 

2.1.2.5 Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 

Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu vypovídá o druhu a objemu změn jednotlivých 

položek vlastního kapitálu. Struktura výkazu není standardizována.  

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 33) 
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2.1.2.6 Vazby mezi účetními výkazy 

Jednotlivé účetní výkazy tvoří navzájem vnitřně propojenou soustavu. Rozvaha 

zaujímá dominantní místo, ostatní výkazy jsou odvozené: 

 Výkaz zisku a ztráty vypovídá o tvorbě zisku, resp. ztráty na straně pasiv  

v rozvaze, 

 výkaz cash-flow vypovídá o tvorbě položek finančního majetku na straně aktiv 

v rozvaze, 

 výkaz o změnách ve vlastním kapitálu vypovídá přehledně o změnách 

jednotlivých forem vlastního kapitálu, ke kterému došlo za sledované období. 

Vazby mezi jednotlivými výkazy znázorňuje schéma 2. Toto schéma slouží pro 

pochopení vzájemné souvislosti a vypovídající síly jednotlivých ukazatelů 

zjišťovaných v rámci finanční analýzy. (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 33) 

Výkaz Cash-flow

Výdaje

Konečný stav 
peněžních 
prostředků

Počáteční stav 
peněžních 
prostředků

Příjmy
Peněžní 

prostředky

Majetek 
nepeněžní

Vlastní 
kapitál

Cizí 
kapitál

Zisk

Rozvaha (konec období)

Aktiva Pasiva

= 

Výkaz zisku a ztrát

Náklady

Zisk

Výnosy

Výkaz o změnách ve 
vlastním kapitálu

Počáteční 
stav vlastního 

kapitálu

+ přírůstky

- úbytky

Konečný stav 
vlastního 
kapitálu= 

= 

 

Schéma 2 Provázanost účetních výkazů (Zdroj: Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 24) 

2.1.2.7 Další zdroje dat 

Výroční zpráva a prospekt cenného papíru jsou dalšími zdroji pro finanční analýzu. 

Výroční zpráva je dokument o hospodářské a finanční situaci společnosti za uplynulý 

rok. Cílem výroční zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji 

výkonnosti, činnosti a o stávajícím hospodářském postavení společnosti. Výroční 
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zpráva je povinná pro společnosti, které naplní podmínky uvedené v zákoně  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo i další společnosti 

dle vlastního rozhodnutí. Tato povinnost je splněna zveřejněním v Obchodním 

rejstříku. (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 34) 

Prospekt cenného papíru je specifický zdroj důležitých dat. Jeho určení je být 

„průvodní listinou“ nového cenného papíru, který je uváděn na trh. Má za úkol 

informovat o emitentovi tohoto papíru tak, aby investor mohl kvalifikovaně o koupi 

rozhodnout. Obsahuje řadu údajů, které se nemohou objevit v účetních výkazech. 

Náležitosti, které musí daný cenný papír obsahovat, jsou uvedeny zákonem o cenných 

papírech a předpisem Burzy cenných papírů v Praze „Podmínky přijetí cenného papíru 

k burzovnímu obchodu“. Prospekt musí být vytištěn v českém jazyce a musí být 

k dispozici u emitenta, na burze a dále u všech obchodníků s cennými papíry, které 

zajišťují uvedení cenného papíru na trh. (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 35) 

2.2 Klasické (tradiční) metody měření finanční výkonnosti 

Metoda elementární analýzy pracuje s ukazateli, kterými jsou buď položky účetních 

výkazů a údaje z dalších zdrojů, nebo čísla, která jsou z nich odvozená. Ve finanční 

analýze hraje důležitou roli časové hledisko. Je nutné si uvědomit a rozlišovat stavové 

a tokové veličiny. Stavové veličiny se vztahují k určitému časovému okamžiku (data 

obsažená v rozvaze), tokové veličiny se vztahují k určitému časovému intervalu, 

nejčastěji to bývá jeden rok (data obsažená ve výkazu zisku a ztráty). Čím více dat 

bude k dispozici, tím relevantnější výsledky finanční analýza a její ukazatele 

poskytnou. Proto je vhodné analyzovat, vytvářet časové řady, z více než jednoho 

období činnosti společnosti. (Sedláček, 2010, s. 41) 

V současné době je nejvíce používané členění ukazatelů, které zobrazuje schéma 3. 

Extenzivní ukazatele informují o rozsahu, a proto jsou uváděny v přirozených 

(objemových) jednotkách. V případě analýzy základních účetních výkazů jde 

o kvantitu v peněžních jednotkách. Do kategorie extenzivních ukazatelů patří stavové, 

rozdílové, tokové a finanční ukazatele. Intenzivní ukazatele přinášejí informace o míře 

využitelnosti zdrojů. Charakterizují míru, v jaké jsou extenzivní ukazatele podnikem 

využívány a jak rychle se mění. Intenzivní ukazatele se rozlišují na ukazatele 

stejnorodé a nestejnorodé. (Růčková, 2010, s. 43) 
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Finanční 
ukazatele

Extenzivní 
ukazatele

Intenzivní 
ukazatele

Stavové
 

Rozdílové
 

Finanční
 

Tokové
 

Stejnorodé
 

Nestejnorodé
 

 

Schéma 3  Členění finančních ukazatelů (Zdroj: Růčková, 2010, s. 42) 

2.2.1 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

Data obsažená přímo v účetních výkazech jsou označována jako absolutní ukazatele. 

Posouzení jejich výše, struktury, vývoje a elementárního srovnání přímo v účetních 

výkazech bez použití matematických postupů je prvním krokem finanční analýzy  

a slouží pro prvotní zorientování v podmínkách analyzované firmy. Toto srovnání  

se zpravidla vymezuje na dvě základní metody – na metodu horizontální (trendová)  

a vertikální (strukturální). (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 69) 

2.2.1.1 Horizontální analýza  

Horizontální analýza poskytuje informace o vývoji majetkové a finanční situace 

podniku a ostatních dílčích složek. Kvantifikuje změny v jednotlivých položkách  

a celkovou situaci. Využívá dlouhé časové řady jednotlivých ukazatelů za účelem 

popisu vývoje a trendů.  Porovnává stejný absolutní ukazatel v rámci jednoho řádku 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty ve dvou či více obdobích. Tímto způsobem je 

zachycen buď pozitivní, nebo negativní vývoj. Vývoj může být zachycen jak 

v absolutním vyjádření, tak i v procentuálním vyjádření, tedy o kolik se změnila 

hodnota ukazatele s předchozím zkoumaným obdobím.  (Kubíčková, Jindřichovská, 

2015, s. 83) 

2.2.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza se zabývá vnitřní strukturou absolutních ukazatelů. Porovnává 

jednotlivé položky základních účetních výkazů k celkové sumě aktiv a pasiv. Tato 

metoda usnadňuje srovnatelnost účetních výkazů s předchozím obdobím a ulehčuje 

porovnání analyzovaného podniku s ostatními podniky ve stejném oboru podnikání. 
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Vertikální analýza posuzuje jak strukturu aktiv, tak strukturu pasiv. Vhodný poměr 

mezi stálými aktivy a oběžnými aktivy je dán předmětem podnikání dané společnosti 

a také nutností zajistit potřebnou likviditu. Struktura pasiv zobrazuje, z jakých zdrojů 

je majetek financován. Podnik by měl vhodným způsobem diverzifikovat finanční 

zdroje, obecně platí, že delší doba splatnosti zdroje je dražší. (Růčková, 2010, s. 43) 

2.2.2 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele (resp. přímá analýza intenzivních ukazatelů) jsou nejčastěji 

používaným rozborovým postupem k účetním výkazům z hlediska využitelnosti. 

Analýza poměrových ukazatelů vychází výhradně z údajů ze základních účetních 

výkazů, využívá tedy veřejně dostupné informace. Poměrový ukazatel se vypočítá jako 

poměr jedné nebo několika účetních položek základních účetních výkazů k jiné 

položce nebo k jejich skupině. (Růčková, 2010, s. 47) 

Údaje zjištěné z rozvahy jsou stavové ekonomické veličiny, které zachycují okamžitý 

stav k určitému datu. Zatímco údaje získané ze zisku a ztrát charakterizují výsledky 

činnosti za určité období, jsou to tokové veličiny. (Sedláček, 2011, s. 55) 

Poměrové 
ukazatele

 

Ukazatele struktury 
majetku a kapitálu

 

Ukazatele tvorby 
výsledku hospodářství

 

Ukazatelé na bázi 
peněžních toků

 
 

Schéma 4 Členění poměrových ukazatelů z hlediska výkazů, ze kterých je primárně čerpáno 

(Zdroj: Růčková, 2010, s. 47) 

Poměrové ukazatele lze dělit, jak vypovídá schéma 4. Toto členění je postaveno  

na logických základech, neboť každá skupina je zaměřena na jeden ze tří hlavních 

účetních dokladů. Ukazatele struktury majetku a kapitálu jsou tvořeny na základě 

rozvahy a zkoumají vzájemný vztah položek, které svědčí o vázanosti zdrojů 

financování v různých položkách majetku. Vztahují se nejčastěji k likviditě. Důležité 

jsou také ukazatele zadluženosti, které hodnotí kapitálovou strukturu společnosti.  

Ukazatele tvorby výsledku hospodaření vycházejí z výkazu zisku a ztráty a zabývají 
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se strukturou nákladů a výnosů a strukturou výsledku hospodaření podle oblasti, kde 

byl výsledek generován. Ukazatele na bázi peněžních toků analyzují pohyb finančních 

prostředků.  (Růčková, 2010, s. 47) 

Další a obvyklejší způsob dělení poměrových ukazatelů zobrazuje schéma 5. 

Vzhledem k tomu, že je možné konstruovat celou řadu ukazatelů, jsou v této 

diplomové práci uváděny pouze ty nejpoužívanější, respektive ty, které mají nejširší 

vypovídající schopnosti. Každý podnik si pro své interní účely vytváří zpravidla 

vlastní síť hodnotících ukazatelů, které nejlépe vystihují podstatu jeho ekonomické 

činnosti. 

Poměrové 
ukazatele

Ukazatele
likvidity

Ukazatele 
rentability

Ukazatele 
zadluženosti

Ukazatele 
Aktivity

Ukazatele 
tržní hodnoty

Ukazatele 
Cash-flow

 

Schéma 5 Členění poměrových ukazatelů (Zdroj: Růčková, 2010, s. 46) 

2.2.2.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita je chápána jako schopnost společnosti uhrazovat závazky, tj. zajistit 

dostatečný objem majetku ve formě schopné uhradit závazky. Od této schopnosti je 

potřeba odlišit pojem solventnost. Solventnost je chápána jako bezprostřední 

schopnost firmy uhradit ve stanovené formě, místě a termínu splatné závazky. 

Likvidita a solventnost spolu úzce souvisejí a obě jsou podmíněny likvidností aktiv. 

Likvidností se rozumí schopnost aktiv být transformovány na peněžní formu. 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 131) 

Nedostatek likvidity vede k tomu, že společnost není schopná využít ziskové 

příležitosti, které se při podnikání objevují, a není schopna hradit své běžné závazky. 

Což může vést k platební neschopnosti a k bankrotu. Likvidita je důležitá z hlediska 

finanční rovnováhy firmy, neboť dostatečně likviditní společnost je schopna dostát 

svým závazkům. Na druhou stranu příliš vysoká míra likvidity je nepříznivý jev pro 

vlastníky společnosti, neboť finanční prostředky jsou vázány v aktivech. Z toho plyne, 

že aktiva nepracují ve prospěch výrazného zhodnocování finančních prostředků. Je 

třeba hledat, pokud možno vyváženou likviditu, která společnosti zaručí jak dostatečné 

zhodnocení prostředků, tak i schopnost dostát svým závazkům. (Růčková, 2010, s. 49) 
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Z hlediska názvu a obsahu ukazatelů se rozlišují tři základní ukazatele likvidity: 

 Peněžní likvidita, 

 pohotová likvidita, 

 běžná likvidita. 

Peněžní likvidita 

Peněžní likvidita bývá označována jako likvidita 1. stupně. Tato likvidita je 

nejpřísnější. Poměřuje nejlikvidnější položky z rozvahy, jako jsou oběžná aktiva  

a krátkodobé závazky. (Růčková, 2010, s. 49) 

 𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Krátkodobý finanční majetek zahrnuje peníze v hotovosti a na běžných, případně 

dalších účtech spolu s šeky a směnkami, a dále cenné papíry určené k prodeji či 

s dobou splatnosti do jednoho roku. Mezi krátkodobé závazky patří krátkodobé dluhy 

včetně běžných bankovních úvěrů a krátkodobé finanční výpomoci, které jsou 

v rozvaze odděleny od krátkodobých závazků v rámci bankovních úvěrů a výpomoci. 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 134) 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita bývá označována jako likvidita 2. stupně. Pohotová likvidita  

se zjišťuje jako poměr peněžně pohledávkového fondu a krátkodobých závazků. 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 134) 

 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘+𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita je označována jako likvidita 3. stupně. Vyjadřuje schopnost 

společnosti uhradit do jednoho roku splatné závazky, kdy za prostředky schopné 

uhradit závazky se považují oběžná aktiva. (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 132) 

Stručně řečeno, běžná likvidita vypovídá o tom, jak je společnost schopna uspokojit 

své věřitele, pokud by proměnila veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku  
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na hotovost. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je pravděpodobnější zachování 

platební schopnosti podniku. (Růčková, 2010, s. 50) 

 𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

2.2.2.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, 

dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Vychází se ze dvou základních 

účetních výkazů, a to z výkazu zisku a ztrát a z rozvahy. Ukazatele rentability zajímají 

jednoznačně akcionáře a potencionální investory, ale také ostatní skupiny. (Růčková, 

2010, s. 51) 

Finanční analýza pracuje se třemi kategoriemi zisku, které je možné najít přímo  

ve výkazu zisku a ztrát. První kategorie je EBIT, který odpovídá provoznímu výsledku 

hospodaření.1 Využívá se tam, kde je nutné zajistit mezifiremní srovnání.  Vychází 

z předpokladu, že společnosti mají stejné daňové zatížení, ale mají rozdílnou bonitu 

z hlediska věřitelského, tudíž výše úroků může ovlivnit náhled na tvorbu výsledku 

hospodaření v hlavní podnikatelské činnosti. Druhou kategorií je EAT, který 

představuje část zisku dělící se na zisk k rozdělení (dividendy prioritních a kmenových 

akcionářů) a zisk nerozdělitelný (slouží k reprodukci podniku).  Třetí kategorií je EBT. 

Jedná se o provozní zisk snížený, nebo zvýšený o finanční a mimořádný výsledek 

hospodaření, od kterého nebyly odečteny daně. (Růčková, 2010, s. 52) 

Ukazatele rentability jsou většinou vypočítávány v těchto variantách: 

 Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity, ROE), 

 rentabilita aktiv (Return on Assets, ROA), 

 rentabilita investovaného kapitálu (Return on Capital Employed, ROCE), 

 rentabilita tržeb (zisková marže, ziskové rozpětí, Returns on Sales, ROS, Profit 

Margin). 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Tento ukazatel vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky podniky. Ukazatel 

počítá ziskovost z účetní hodnoty vlastního kapitálu (lze jej použít pouze na úrovni 

                                                 
1 EBIT = Zisk před odečtením úroků a daní 
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celého podniku). Výsledek by se měl pohybovat nad úrovní alternativního nákladu  

na kapitál. (Pavelková, Knápková, 2009, s. 24) 

 𝑅𝑂𝐸 =  
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑎 ú𝑟𝑜𝑣𝑛𝑖 𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rentabilita aktiv 

Rentabilita aktiv zastupuje pohled managementu podniku. Manažeři posuzují 

výkonnost veškerého kapitálu fungujícího v podniku bez ohledu na jeho původ. 

Vložený kapitál jsou veškeré zdroje, které jsou používány k financování všech 

prostředků. Proto můžeme tento ukazatel nazvat i ukazatel vloženého kapitálu. 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 124) 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑍𝑖𝑠𝑘 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rentabilita investovaného kapitálu 

Ukazatel rentability investovaného kapitálu měří výkonnost kapitálu vloženého  

do podniku na delší dobu, než je jeden rok. V rozvaze je dlouhodobý kapitál zastoupen 

dlouhodobými bankovními úvěry, dlouhodobými emitovanými dluhopisy, 

dlouhodobými půjčkami a rezervami. Vlastní kapitál se považuje za dlouhodobý zdroj. 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 127) 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝑍𝑖𝑠𝑘 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rentabilita tržeb 

Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje schopnost podniku dosahovat určitého zisku  

při dané úrovni tržeb (výnosů). Vyjadřuje, kolik zisku bylo vyprodukováno v jedné 

koruně tržeb. (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 127) 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑍𝑖𝑠𝑘 (𝐸𝐵𝐼𝑇, 𝐸𝐵𝑇)

𝑇𝑟ž𝑏𝑦 (𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦)
 

2.2.2.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat investované finanční prostředky 

a vázanost jednotlivých složek kapitálu v aktivech a pasivech. Tento rozbor slouží 

k hledání odpovědi na otázku, jak společnost hospodaří s aktivy a s jejich jednotlivými 
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složkami a jaký má vliv toto hospodaření na výnosnost a likviditu. (Růčková, 2010,  

s. 60) 

Ukazatele aktivity lze vyjádřit v podobě obratu jednotlivých položek aktiv, resp. pasiv, 

nebo v podobě doby obratu jednotlivých položek aktiv, resp. pasiv. (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013, s. 103) 

Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel vyjadřuje poměr tržeb k celkovému vloženému kapitálu. Minimální 

doporučená hodnota tohoto ukazatele je 1, ale všeobecně platí, čím větší hodnota, tím 

lepší. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 104) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Obrat dlouhodobého majetku 

Ukazatel obratu dlouhodobého majetku má podobnou vypovídající schopnost jako 

předešlý ukazatel. V případě, kdy podnik využívá ve velké míře leasingové formy 

financování, tak rozvaha není ovlivněna na straně aktiv dlouhodobého majetku, který 

byl formou leasingu pořízen. Hodnota obratovosti je výrazně nadhodnocena. 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 104) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

Obrat zásob 

Tento ukazatel je někdy také nazýván jako ukazatel intenzity využití zásob a udává, 

kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob podniku prodána a znovu uskladněna. 

Slabinou tohoto ukazatele je, že se zásoby uvádějí v pořizovacích cenách. Proto 

ukazatel často nadhodnocuje skutečný obrat. (Sedláček, 2011, s. 61) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Doba obratu zásob 

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

v podnikání do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje.  U zásob výrobků  
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a zboží je tento ukazatel indikátorem likvidity, protože udává počet dnů, za něž je 

zásoba proměněna v hotovost nebo pohledávku. (Sedláček, 2011, s. 62) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑧á𝑠𝑜𝑏

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 × 365 𝑑𝑛í 

Doba obratu pohledávek 

Obdobným způsobem lze počítat dobu obratu pohledávek. Doba obratu pohledávek 

vyjadřuje dobu existence kapitálu ve formě pohledávek. Tento ukazatel zahrnuje 

období od vzniku prodeje na obchodní úvěr až po dobu, kdy podnik obdrží platby  

od svých odběratelů. Delší průměrná doba inkasa pohledávek znamená větší potřebu 

úvěru, a tím i vyšší náklady. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 105) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 × 365 dní 

Doba obratu závazků 

Posledním ukazatelem je doba obratu závazků. Vyjadřuje dobu obratu závazků  

od vzniku závazku do doby jeho úhrady. Obecně platí, že doba obratu závazků by měla 

být delší než doba obratu pohledávek, aby nebyla narušena finanční rovnováha  

ve společnosti. Ukazatele doby obratu pohledávek a doby obraty závazků jsou důležité 

pro posouzení časového nesouladu od vzniku pohledávky do doby jejího zaplacení  

a od vzniku závazků do doby jeho úhrady. Nesoulad přímo ovlivňuje likviditu 

podniku. Pokud je doba obratu závazků větší, než je součet obratu zásob a pohledávek, 

dodavatelské úvěry financují pohledávky i zásoby, což je příznivé. Může se to ale 

projevit v nízkých hodnotách likvidit. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 105) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 ∗ 365 𝑑𝑛í 

2.2.2.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

společnosti. Zadluženost není pouze negativní pojem. Růst zadluženosti může přispět 

k celkové rentabilitě podniku a tím zvýšit samotnou tržní hodnotu podniku. Analýza 

zadluženosti využívá mnoho ukazatelů např. ukazatel celkové zadluženosti, kvóta 

vlastního kapitálu, úrokové krytí atd. (Sedláček, 2011, s. 64) 



27 

 

U velkých podniků nefinancují aktiva pouze vlastní zdroje ale i zdroje cizí.  Podstatou 

analýzy zadluženosti je hledání optimálního stavu mezi vlastním a cizím kapitálem. 

Tedy hledání optimální kapitálové struktury. (Růčková, 2010, s. 57) 

Celková zadluženost 

Vypočte se jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Čím je větší podíl vlastního 

kapitálu, tím je větší bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů v případě likvidace. 

Obecně se preferuje nízký ukazatel celkové zadluženosti. (Sedláček, 2011, s. 63) 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Kvóta vlastního kapitálu 

Tento ukazatel je doplňkem ukazatele celkové zadluženosti. Vypovídá o finanční 

nezávislosti podniku. Oba ukazatele informují o finanční struktuře podniku. 

Převrácená hodnota kvóty vlastního kapitálu vyjadřuje finanční páku, která vede 

k finančnímu zadlužení podniku. (Sedláček, 2011, s. 64) 

𝐾𝑣ó𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Část zisku 

vyprodukovaná cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů na vypůjčený 

kapitál. Pokud je ukazatel úrokového krytí rovný 1, pak na zaplacení úroků je třeba 

celého zisku a na akcionáře nezbude nic. (Sedláček, 2011, s. 64) 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝑍𝑖𝑠𝑘 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

Ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Běžná zadluženost 

Běžná zadluženost poměřuje krátkodobý cizí kapitál (krátkodobé závazky, běžné 

bankovní úvěry, pasivní přechodné a dohadné položky) s celkovými aktivy. (Sedláček, 

2011, s. 65) 

𝐵ěž𝑛á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
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2.3 Moderní metody měření finanční výkonnosti 

Dle Wagnera (2010, s. 124 – 126) inovace k přístupu měření výkonnosti v průběhu 

sedmdesátých a osmdesátých let 20. století vznikají z důvodu existence kritiky měření 

výkonnosti založené na hospodářském výsledku. Dochází ke zpochybňování 

aktuálního přístupu k zjišťování hospodářského výsledku jako rozdílu mezi příjmy  

a výdaji. Kritikové se opírají o dva základní argumenty: 

• Primárním cílem podnikání je vydělat peníze, nikoliv dosáhnout zisku, 

• pouze příjem peněž je spolehlivou informací, že firmě vznikne prospěch  

z provozování podnikatelských aktivit. 

Oba tyto body lze považovat za platný způsob vyjádření konkrétního názoru  

na realizaci podnikání. Neuvádí však oprávněný argument pro zpochybnění 

hospodářského výsledku. Hospodářský výsledek vyjadřuje průběh vzniku 

podnikatelských aktivit v souvislosti s průběhem zkoumané činnosti, nikoliv konečné 

důsledky těchto aktivit. 

Vedle této tradiční kritiky se stále výrazněji kritikové obracejí k úvaze celistvě 

postihnout při vyjádření výkonnosti dlouhodobé efekty, které vycházejí ze současného 

vývoje podniku. Tato skutečnost, že hospodářský výsledek, bez ohledu na to, jestli je 

stanoven na akruálním nebo na peněžním přístupu, podává informaci především  

o přítomných důsledcích, případně o důsledcích vztahujících se do blízké budoucnosti.  

Hospodářský výsledek je tedy vhodný jen pro operativní řízení činnosti podniku. 

Na základě této další kritiky začala vznikat řada syntetických, vysoce agregovaných 

měřítek výkonnosti. Tyto měřítka se snaží promítnout celou řadu činností, které 

ovlivňují chod podniku po celou dobu existence podniku nebo po dobu dlouhého 

výhledu do budoucnosti. Mezi nejznámější měřítko tohoto typu patří například tržní 

přidaná hodnota (Market Value Added, MVA) nebo ukazatel CFROI (Cash-Flow 

Return On Investment). 

Současně s těmito iniciativami dochází ke snahám provést obnovení hospodářského 

výsledku a nadřadit při jeho zjišťování obvykle uplatňovanému principu opatrnosti 

požadavek na aktuálnost informací a orientaci výsledku na budoucnost. Mezi 

nejznámější a nejvíce používanou iniciativu se považuje myšlenka ekonomického 
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pojetí zisku, na které je založen ukazatel ekonomické přidané hodnoty (Economic 

Value added, EVA). 

2.3.1 Ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added, EVA) 

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

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

konkrétnímu měřítku ekonomická přidaná hodnota anglicky Economic Value Added. 

S tímto měřítkem přišla v roce 1991 poradenská společnost Stern Stewart & Co. Při 

vytvoření meřítka EVA vycházeli předchůdci ze způsobů, jakým je zisk společnosti 

vykazován v účetních výkazech sestavovaných podle amerických Všeobecně 

uznávaných účetních zásad. Samotné měřítko EVA je proto primárně zamýšleno jako 

měřítko výkonnosti podniku jako ekonomického celku z pozice jeho investorů. 

(Wagner, 2010, s. 182) 

Ekonomická přidaná hodnota měří ekonomický zisk. Vyjadřuje rozdíl mezi náklady 

kapitálu a výnosem kapitálu. EVA je měření hodnoty, ale nikoliv strategie sama  

o sobě. K plnému využití pozitivních vlivů ukazatele EVA je potřeba ji zavádět 

v podnikové posloupnosti shora od členů představenstva a ředitelů jednotlivých divizí. 

Proto tento ukazatel může motivovat manažery podniku. Zaměstnanci nebudou jednat 

společně se zájmy akcionářů, pokud k tomu nebudou mít motivaci. EVA může také 

zlepšit práci a výsledky individuálních divizí nebo podnikatelských jednotek  

a odměňovat manažery za zlepšení jejích výsledků. Čím vyšší je hodnota ukazatele 

EVA, tím větší hodnotu pro vlastníky přináší. (Kubíčková, Jindřichovská, 2015,  

s. 303) 

Zkušenosti s EVA má řada společností AT & T, Briggs & Stratton, Coca Cola, 

Georgia Pacific, Harsco Corporation, Polaroid, Siemens AG, Sprint, Tenneco a další. 

Z českých podniků má zkušenosti Škoda Auto, Model Obaly. Největší výhodou 

konceptu EVA je, že manažerům umožňuje se chovat a jednat jako vlastníci a pomáhat 

jim zlepšovat operativní, finanční i investiční rozhodování. V současné době mají 

podniky problémy, že používají k vyjádření svých cílů velké množství navzájem 

neslučitelných ukazatelů.  Strategické plány jsou založeny na maximalizaci obratu  

a tržního podílu. Investiční rozhodování je založeno na základě čisté současné hodnoty 

nebo vnitřního výnosového procenta. Manažeři jsou odměňováni na základě 
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dosaženého zisku či tržeb. Výrobky nebo produktové řady jsou hodnoceny na základě 

jejich rentability nebo jejich příspěvku k růstu celkového zisku. Všechny tyto 

rozporuplné cíle a výsledky vedou k nesprávnému plánování a rozhodování. Ukazatel 

EVA je takový systém řízení podniku, který zajišťuje společnou řeč na všech úrovních 

řízení a umožňuje managementu rozhodovat za jediné podmínky – ekonomické 

přidané hodnoty, jako měřítka zvýšení hodnoty prostředků vložených vlastníky 

podniku, jak zobrazuje schéma 6. (Pavelková, Knápková, 2009, s. 53) 

Rozvoj kapitálových trhů a koncepce svobodného podnikání vytvořily prostor pro 

řízení společností založené na maximalizaci akcionářské hodnoty. V podstatě to 

znamená, že vedení podniku musí usilovat o co největší přínos pro akcionáře v podobě 

dividend a formy zisku plynoucí z růstu cen akcií. (Maříková, Mařík, 2001, s. 11) 

Hodnocení 
investičních 

projektů

Měření 
Výkonosti
podniku

Odměňování 
manažerů

Oceňování 
podniků, 
akvizici

EVA
 

 

Schéma 6 EVA jako systém řízení podniku (Zdroj: Pavelková, Knápková, 2009, s. 53) 

2.3.1.1 Základní výpočet ukazatele EVA  

Ukazatel ekonomické přidané hodnoty představuje čistý výnos z operativní činnosti 

podniku snížený o náklady vlastního a cizího kapitálu.  

Výpočet ekonomické přidané hodnoty zahrnuje čtyři kroky: 

 Výpočet čistého (operativního) zisku po zdanění (Net Operating Profit After 

Tax, NOPAT), 

 výpočet čistých operativních aktiv, která jsou využívána k hlavní (operativní) 

činnosti k začátku hodnoceného období = NOA, 

 výpočet průměrných vážených nákladů na kapitál (Weighted Average Cost  

of Capital, WACC), 

 výpočet  𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 % × 𝑁𝑂𝐴. 
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K vyjádření ekonomické přidané hodnoty se využívá i následující způsob výpočtu: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑅𝑂𝑁𝐴 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ×  𝑁𝑂𝐴 

Kde: RONA = rentabilita čistých operativních aktiv 

𝑅𝑂𝑁𝐴 =
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

𝑁𝑂𝐴
 

Pokud je rentabilita čistých operativních aktiv vyšší, než jsou náklady na kapitál, pak 

EVA dosahuje kladných hodnot a podnik tak přispívá svou činností ke zvýšení 

hodnoty vlastnických vkladů. (Knápková, Pavelková, Štěker, 2013, s. 153) 

Pro výpočet EVA je nutné upravit vstupní účetní data, aby co nejvíce odpovídala 

ekonomické realitě podniku. Účetnictví přes všechny snahy domácích  

a mezinárodních institucí neodráží ekonomickou situaci podniku zcela reálně. Účetní 

systémy v České republice jsou postaveny spíše na zásadách opatrnosti a jsou 

zaměřeny na pohled věřitelů, kapitálových trhů a daňových zákonů. Je nutné dále 

zmínit problémy spojené se zahrnováním některých výdajů do nákladů běžného 

období, jako jsou například výdaje na reklamu, marketing, personální výdaje, výdaje 

na výzkum a vývoj. Tyto výdaje bývají jednorázově zahrnuty do nákladů a jejich 

dopad do výnosů má však dlouhodobější charakter. Díky tomu dochází ke zkreslení 

pohledu na výkonnost podniku. V současné době, kdy zmíněné výdaje tvoří často 

významný podíl na výdajích, mohou výsledky finanční analýzy přispět k nereálnému 

zhodnocení výkonnosti. Manažeři potřebují pro své rozhodování reálné údaje  

ke správnému rozhodnutí. Proto je nutné provést celou řadu úprav, které převedou 

účetní data na data reálná pro výpočet ekonomické přidané hodnoty sloužící 

k zreálnění pohledu na ekonomickou situaci podniku. Při výběru nutných úprav je 

potřebné se zaměřit na úpravu položek rozvahy a vymezit čistá operativní aktiva  

a na úpravu hospodářského výsledku, tedy na operativní zisk, který se vztahuje 

k hlavní činnosti podniku. (Knápková, Pavelková, Štěker, 2013, s. 154) 

Pokud se EVA používá konzistentně, může napomoci k identifikaci nejlepších 

investic. Firmy s vysokým ukazatelem EVA za jinak stejných podmínek a za určitou 

dobu předčí v ziskovosti firmy s nižším nebo negativním ukazatelem EVA. Úroveň 

hodnoty EVA není tak důležitá, jako je změna této hodnoty. Podle výzkumu firmy 

Stern Stewart  & Co. je ukazatel EVA kritický faktor výkonnosti firemních akcií. 
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Pokud je ukazatel EVA kladný, ale očekává se jeho pokles, není to příliš dobrý signál 

pro kapitálový trh. Naopak, i když je ukazatel EVA negativní, ale očekává se jeho 

nárůst do kladných čísel, je to pro nákup příslušné akcie dobrý signál. (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015, s. 307 – 308) 

2.3.1.2 Vymezení čistých operativních aktiv (NOA) 

Výchozím zdroje pro výpočet čistých operativních aktiv je rozvaha. Hlavní úkolem 

propočtu je z aktiv vyčlenit neoperativní aktivy, aktivovat položky, které nejsou účetně 

vykazovány a snížit aktiva o neúročený cizí kapitál. (Maříková, Mařík, 2001, s. 23) 

Odstranění neoperativních aktiv 

V tomto kroku je určeno, která aktiva mají operativní charakter a jsou nezbytná pro 

základní činnost podniku a která nikoliv. Názory můžou být různé a provedené úpravy 

závisí na konkrétní společnosti a odborném posouzení analytika. (Maříková, Mařík, 

2001, s. 23) 

Krátkodobý finanční majetek 

Obecně platí, že základem krátkodobého finančního majetku jsou cenné papíry, které 

nejsou považovány za dlouhodobé uložení peněz a mohou být v dohledné době 

prodány. Pokud tedy má krátkodobý finanční majetek charakter strategické rezervy, 

nejedná se o aktivum operativní a je správné ho odečíst z bilanční sumy. (Maříková, 

Mařík, 2001, s. 23) 

Peněžní prostředky v rozvaze lze považovat za provozně nutné a můžou se zařadit  

do NOA. Nelze však vyloučit, že aktiva některých podniků obsahují peněžní 

prostředky větší, než je z hlediska provozu nutné. Proto by se tato položka měla 

přezkoumat a případný přebytek odečíst od provozně nutné úrovně. Maximální 

provozně nezbytná úroveň peněžních prostředků může být vypočtena pomocí úrovně 

poměrového ukazatele peněžní likvidity. (Maříková, Mařík, 2001, s. 24) 

Finanční investice 

Mezi finanční investice patří podílové cenné papíry a vklady v podnicích 

s rozhodujícím vlivem, podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným 

vlivem, ostatní investiční cenné papíry a vklady, ostatní půjčky s dobou splatnosti delší 

než jeden rok, soubory movitých a nemovitých věci pronajímaných jako celek. Pokud 
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tyto finanční investice mají portfoliový charakter, pak by měly být z NOA vyčleněny.  

Pokud ve spojení s investicí dochází k propojení mezi hlavní činností analyzované 

společnosti a společností, do kterých bylo investováno, pak se doporučuje takovou 

finanční investici v NOA ponechat na základě ocenění tržní hodnoty. (Maříková, 

Mařík, 2001, s. 24) 

Vlastní akcie 

Podle doporučení výpočtu EVA, tak i podle zásad účetnictví v ČR jsou vlastní akcie 

vyloučeny z vlastního jmění. V NOA nejsou součástí. (Maříková, Mařík, 2001, s. 24) 

Nedokončené investice 

Tento majetek je obvykle provozně potřebný, ale není k dispozici pro tvorbu 

současného hospodářského výsledku. Proto je doporučeno dlouhodobé investice 

z NOA vyřadit. (Maříková, Mařík, 2001, s. 25) 

Jiná aktiva nepotřebná k operativní činnosti 

Jedná se o aktiva nesouvisející s hlavní činností podniku a majetek provozně málo 

využívaný v podobě nevyužitých či pronajatých pozemků a budov. Hodnota těchto 

aktiv je z NOA vyloučena. (Knápková, Pavelková, Štěker, 2013, s. 155) 

Operativní aktiva nevykázána v účetnictví 

Finanční leasing 

Tato aktiva je žádoucí do NOA započítat v tržní hodnotě. Leasing tvoří podstatnou 

část investic. Pomocí finančního leasingu je v jednotlivých zemích financováno  

15 až 30 % investic.  (Maříková, Mařík, 2001, s. 25) 

Operativní leasing 

Na rozdíl od finančního leasingu se u leasingu operativního neumožňuje majetek 

aktivovat.  Je na zvážení, zda kritéria pro odlišování finančního a operativního leasingu 

jsou vhodná, aby bylo podle nich rozhodnuto, zda majetek aktivovat či nikoliv. 

(Maříková, Mařík, 2001, s. 33) 

Oceňovací rozdíly  

Ocenění dlouhodobého majetku na reprodukční cenu a u dlouhodobého finančního 

majetku by mělo být použito tržní ocenění. U zásob je nutné použít tržní ceny, pokud 
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jsou dostupné. U pohledávek je na zvážení, zda jsou podhodnoceny nebo 

nadhodnoceny z titulu tvorby opravných položek dle daňových předpisů a zda 

v případě nadhodnocení od NOA odečíst, v případě podhodnocení přičíst. (Knápková, 

Pavelková, Štěker, 2013, s. 155) 

Aktivace nákladů s dlouhodobými předpokládanými účinky 

Jedná se o náklady na reklamu, logistiku, vzdělávání pracovníků, restrukturalizaci 

podniku, vývoj a výzkum a další položky, které přinášejí dlouhodobý užitek 

v budoucnosti.  Investice do nových technologií, značky, vzdělávání apod. mohou 

vytvořit žádoucí ekonomická aktiva, ale výdaje s nimi spojenými jsou zahrnuty 

bezprostředně do nákladů, ale nepočítají s nimi jako s investicemi. (Knápková, 

Pavelková, Štěker, 2013, s. 155) 

Tiché rezervy 

Tiché rezervy představují odpisy a opravné položky na straně aktiv a rezervy na straně 

pasiv. Vedení podniku úmyslně snižuje hodnotu aktiv, případně vytváří nadbytečné 

rezervy. (Maříková, Mařík, 2001, s. 38) 

Goodwill 

Goodwill vzniká jako rozdílová položka při koupi podniku, a to tehdy, je-li cena 

zaplacená za 100% podíl na základním jmění vyšší než rozdíl mezi reálným oceněním 

aktiv a závazků. Goodwill je doporučeno vykazovat v brutto hodnotě, protože hodnota 

by se neměla snižovat u dobře prosperujícího podniku. (Maříková, Mařík, 2001, s. 37) 

Cizí zdroje, které nejsou úročeny 

Jedná se o vyloučení finančních nákladů z operativního hospodářského výsledku. 

Hlavní součástí krátkodobých závazků jsou zpravidla dodavatelské úvěry, které jsou 

explicitně úročené. Finanční náklady, které jsou s těmito úvěry spojené, jsou 

zahrnovány do nákupních cen. Proto je potřeba počítat s tím, že NOPAT je nižší než 

o tyto skryté finanční náklady. Opravu lze provést: 

 Změna hospodářského výsledku, zvýšením NOPAT o implicitní úroky, 

 změna vykázaných aktiv, snížení NOA o neúročené závazky. (Maříková, 

Mařík, 2001, s. 38) 
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2.3.1.3 Čistý operativní zisk (NOPAT) 

Při určení NOPAT (Net Operating Profit after Taxes) musí být dosaženo symetrie mezi 

NOA a NOPAT. Pokud jsou určité činnosti a jim odpovídající aktiva zařazena  

do NOA, pak je nezbytně nutné, aby jejich náklady a výnosy byly zařazeny do výpočtu 

NOPAT, a naopak. Dále je nutné se rozhodnout, zda vzít z českého účetnictví  

za základ hospodářský výsledek z běžné činnosti nebo hospodářský výsledek 

provozní.  

Nákladové úroky 

Z finančních nákladů budou placené úroky vyloučeny, a to včetně implicitních úroků 

obsažených v leasingových platbách, resp. tyto placené úroky budou přičteny zpět 

k hospodářskému výsledku.  

Vyloučení mimořádných položek 

Z hospodářského výsledku na úrovni běžné činnosti jsou vyloučeny mimořádné 

položky (změny ve způsobu ocenění majetku, manka a škody a nároky na jejich 

náhradu, tvorba a zúčtování rezerv na náklady charakteru mimořádných nákladů  

a ostatní mimořádné náklady. Dále je doporučeno vyloučit i mimořádné položky 

v nákladech a výnosech, které se svou výší nebudou opakovat. Jedná se o náklady  

na restrukturalizaci, prodeje investičního majetku a jejich vliv na náklady a výnosy, 

rozpouštění nevyužitých rezerv a z toho plynoucí výnosy, mimořádné odpisy majetku.  

Vliv změn vlastního kapitálu 

NOPAT bude upraven o aktivaci nákladů investiční povahy, především se jedná  

o náklady na výzkum a vývoj. Tyto náklady je třeba vypustit a nahradit je odhadem 

odpisů aktivovaných nákladů.2 Do hospodářského výsledku jsou také započítány 

zvýšení / snížení opravných položek na zásoby a pohledávky (oproti účetnímu stavu). 

Finanční investice a krátkodobý finanční majetek 

Je nutné posoudit, do jaké míry mají finanční investice a krátkodobý finanční majetek 

operativní charakter a zda ho v NOPAT nechat nebo vyloučit.  

  

                                                 
2 Steward doporučuje používat při odpisování paušální dobu pěti let, pokud ji nelze určit jinak. 
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Úprava daní 

Důležitou položkou je úprava daní. Je třeba zjistit upravenou daň, což je teoretická 

daň, která by byla placena z operativního hospodářského výsledku. Častá metoda, 

která se používá, je, že se NOPAT vynásobí daňovou sazbou. (Maříková, Mařík, 2001, 

s. 40 – 43) 

2.3.1.4 Výpočet nákladů na kapitál (WACC) 

Pro výpočet ekonomické přidané hodnoty je nutné určit vážené průměrné náklady  

na kapitál (WACC).  

Výpočet vážených průměrných nákladů lze vypočítat podle vzorce (Pavelková, 

Knápková, 2009, s. 63) 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑘𝑑  ∗  
𝐷

𝑇𝐶
 ∗ (1 − 𝑑) +  𝑘𝑒  ∗  

𝐸

𝑇𝐶
 

Kde:  WACC = vážená průměrná hodnota nákladů na kapitál 

kd = náklad na cizí kapitál (cost of debt), tj. úrok 

D = dluh, závazky (Dept) 

E = vlastní kapitál (Equity) 

ke = náklad na vlastní kapitál (Cost of Equity), resp. očekávaná výnosnost 

vlastního kapitálu 

TC = kapitál celkem (Total Capital) = D + E 

d = sazba daně z příjmů firmy (Tax) 

Náklady na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál představují výnosové očekávání investorů, které  

se odvozuje z možného alternativního výnosu kapitálu s možností rizika. V praxi 

určení nákladů na vlastní kapitál je mnohem složitější než stanovení nákladů na cizí 

kapitál. Existuje několik způsobů pro výpočet stanovení vlastních nákladů na kapitál, 

například model diskontovaných dividend, výpočet odvozený na základě odvození 

nákladů na vlastní kapitál z průměrné rentability vlastního kapitálu v odvětví,  

či odvození z nákladů na cizí kapitál. V praxi je nejvíce používaná metoda CAPM. Je 

to metoda založená na určování nákladů na vlastní kapitál na základě oceňování 
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kapitálových aktiv. Další metodou, která je pro potřeby Ministerstva obchodu  

a průmyslu v České republice velmi často používaná, je stavebnicová metoda. 

(Pavelková, Knápková, 2009, s. 63) Pro účely této diplomové práce jsou náklady na 

vlastní kapitál zjišťovány touto metodou.  

Výpočet stavebnicové metody 

K bezrizikové sazbě aktiva jsou přičítány další rizikové přirážky, jako jsou přirážka  

za velikost podniku, přirážka za podnikatelské riziko, přirážka za finanční strukturu   

a přirážka za finanční stabilitu. Výpočty k jednotlivým přirážkám jsou následující: 

 Bezriziková sazba aktiva (rf) 

Bezriziková sazba je stanovena jako výnos desetiletých státních dluhopisů.  

 Riziková přirážka za velikost podniku (rLA) 

Tato riziková přirážka je stanovena na základě velikosti úplatných zdrojů podniku 

(UZ), tj. součtem vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a dluhopisů.3 

Když 𝑈𝑍 ≤ 100 𝑚𝑖𝑙. 𝐾č, 𝑝𝑎𝑘 𝑟𝐿𝐴  = 5 % 

𝐾𝑑𝑦ž 𝑈𝑍 ≥ 3 𝑚𝑙𝑑. 𝐾č, 𝑝𝑎𝑘 𝑟𝐿𝐴  = 0 % 

𝐾𝑑𝑦ž 100 𝑚𝑖𝑙. 𝐾č < 3 𝑚𝑙𝑑. 𝐾č, 𝑝𝑎𝑘 𝑟𝐿𝐴  =  
(3 −𝑈𝑍)2

1,682
, 

 𝑝ř𝑖č𝑒𝑚ž 𝑈𝑍 𝑗𝑠𝑜𝑢 𝑑𝑜𝑠𝑡𝑎𝑧𝑒𝑛𝑦 𝑣 𝑚𝑙𝑑. 𝐾č 

 Riziková přirážka za podnikatelské riziko rp  

Tato přirážka je navázána na ukazatel produkční síly (EBIT / Aktiva), její dostatečnou 

velikost (tzn. splnění podmínky pro práci s cizím kapitálem) a předmět činnosti 

podniku.4 Podmínka zní: 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
 ≥  

𝑈𝑍

𝐴
 × 𝑈𝑀, 𝑘𝑑𝑦 𝑋1 𝑝𝑜𝑙𝑜ží𝑚𝑒 

𝑈𝑍

𝐴
 × 𝑈𝑀 

                                                 
3 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU: Finanční analýza podnikové sféry 2016 [online]. 

[cit. 2018-05-10]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-

statistiky/analyticke-materialy/2017/5/FA4Q16.pdf 
4MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU: Finanční analýza podnikové sféry 2016 [online]. 

[cit. 2018-05-10]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-

statistiky/analyticke-materialy/2017/5/FA4Q16.pdf  



38 

 

𝐾𝑑𝑦ž 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
 > 𝑋1, 𝑝𝑎𝑘 𝑟𝑃 = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚á𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑟𝑝 𝑣 𝑜𝑑𝑣ě𝑡𝑣í 

𝐾𝑑𝑦ž 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
 < 0, 𝑝𝑎𝑘 𝑟𝑃  = 10 % 

𝐾𝑑𝑦ž 0 <  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
 < 𝑋1, 𝑝𝑎𝑘 𝑟𝑃  =  

(𝑋1 −  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴 )2

𝑋12
 × 0,1 

Kde:  UZ = Úplatné zdroje (Vlastní kapitál, bankovní úvěry, dluhopisy) 

 UM = Nákladové úroky / (dluhopisy + bankovní úvěry) 

 Riziková přirážka za finanční stabilitu rFS 

Tato přirážka charakterizuje vztahy životnosti aktiv a pasiv, je navázána na oběžnou 

likviditu (BL). Pokud je likvidita společnosti menší než 100 %, pak riziková přirážka 

za finanční stabilitu je v maximální výši 10 %. Pokud je likvidita společnosti větší než 

150 %, pak je přirážka 0%. Pří likviditě nacházející se mezi hranicemi platí vztah: 

𝑟𝐹𝑆 =  
(150 − 𝐵𝐿 𝑣 %)2

250
 

 Riziková přirážka za finanční strukturu rFST 

Riziková přirážka za finanční strukturu je dána rozdílem re a WACC.5  

Platí: 𝑟𝐹𝑆𝑇  =  𝑟𝑒  − 𝑊𝐴𝐶𝐶 

Je nutno omezit hodnotu rFST: 

Když re = WACC, pak rFST = 0 % 

Když z výpočtu vychází rFST > 10 %, pak je nutno hodnotu rFST omezit na 10 %. 

  

                                                 
5 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU: Finanční analýza podnikové sféry 2016 [online]. 

[cit. 2018-05-10]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-

statistiky/analyticke-materialy/2017/5/FA4Q16.pdf 
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S odhadem alternativních nákladů na vlastní kapitál souvisí rozdělení podniků do čtyř 

kategorií6: 

 Do 1. kategorie patří podniky, které tvoří ekonomickou přidanou hodnotu, 

tzn. rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je větší než alternativní náklady 

na kapitál re, 

 do 2. kategorie patří podniky, které ekonomickou přidanou hodnotu 

netvoří, ale jejich rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je větší než výnos 

bezrizikového aktiva (rf), 

 do 3. kategorie patří podniky s kladnou rentabilitou vlastního kapitálu 

(ROE), která je menší než výnos bezrizikového aktiva (rf), 

 do čtvrté kategorie patří ztrátové podniky, jejichž rentabilita vlastního 

kapitálu (ROE) je menší než 0, a podniky se záporným vlastním kapitálem.  

Náklady na cizí kapitál 

Náklady na cizí kapitál představují platby z použití cizího kapitálu a jsou dohodnuté 

smluvně. Úrokové náklady jsou kráceny o daňový štít, teda o úspory z daní, které 

z použití cizího kapitálu plyne. (Maříková, Mařík, 2001, s. 45) 

Nejpodstatnější informací pro určení nákladů na cizí kapitál by měly být údaje 

z kapitálového trhu o výnosnosti dluhopisů se stejnou bonitou, jako má oceňovaná 

společnost. Výpočet nákladů na cizí kapitál je jednodušší, než je tomu u nákladů  

na vlastní kapitál. Lze jej stanovit jako průměrnou úrokovou míru poměru sumy 

úrokových sazeb k sumě dlouhodobých a krátkodobých bankovních úvěrů. 

(Pavelková, Knápková, 2009, s. 63) 

2.3.1.5 EVA dle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

Tento model vychází na rozdíl od modelu základního modelu EVA entity 

z neupravených, veřejně dostupných dat. (Vochozka, 2011, s. 126) 

Pro výpočet EVA dle metodiky MPO se používá vzorec: 

𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐸 − 𝑟𝑒)  × 𝑉𝐾 

                                                 
6 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU: Finanční analýza podnikové sféry 2016 [online]. 

[cit. 2018-05-10]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-

statistiky/analyticke-materialy/2017/5/FA4Q16.pdf 
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Kde: EVA = ekonomická přidaná hodnota 

 ROE = rentabilita vlastního kapitálu 

 re = náklady vlastního kapitálu 

 VK = vlastní kapitál 

Alternativní náklady vlastního kapitálu re vyjadřují výnosnost vlastního kapitálu, které 

by bylo možné dosáhnout v případě investice do alternativní investiční příležitosti. 

(Vochozka, 2011, s. 24) 

𝑟𝑒 =  
𝑊𝐴𝐶𝐶 ×  

𝑈𝑍
𝐴  −  

𝐶𝑍
𝑍  × 𝑈𝑀 × (

𝑈𝑍
𝐴  − 

𝑉𝐾
𝐴 )

𝑉𝐾
𝐴

 

Kde: 𝑟𝐸 = náklady na vlastní kapitál 

 WACC = průměrné vážené náklady kapitálu 

 UZ = úplatné zdroje (VK + BU +O) 

 A = aktiva celkem 

 BU = bankovní úvěry 

 O = dluhopisy 

UM = úroková míra 

CZ = výsledek hospodaření po zdanění 

Z = výsledek hospodaření před zdaněním 

VK = vlastní kapitál 

Průměrné vážené náklady na kapitál se získají dle vztahu (Vochozka, 2011, s. 130): 

WACC = rf + rLA + rp + rFS  

Kde:  rf = bezriziková sazba aktiva 

 rLA = riziková přirážka za velikost podniku 

  rp = riziková přirážka za podnikatelské riziko 

  rFS = riziková přirážka za finanční stabilitu  
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3 Analýza problémů a současné situace 

V této části diplomové práce je představena společnost XZ, s.r.o. která je analyzována 

na základě klasických metod měření, jako jsou analýza stavových a poměrových 

ukazatelů. V závěru kapitoly je také provedena strategická analýza pomocí ukazatele 

SWOT. 

3.1 Charakteristika podniku 

3.1.1 Základní informace 

Společnost XZ, s.r.o. je výrobní společnost, která byla zapsána do Obchodního 

rejstříku dne 6. listopadu 1998 se sídlem ve Žďáře nad Sázavou. Základní kapitál 

společnosti činí 250,1 mil. Kč. Tato společnost patří mezi významné zaměstnavatele 

v regionu a má přibližně 800 zaměstnanců.  

Původní společnost byla zapsána pod jiným názvem, a i jiným sídlem společnosti. 

Roku 1999 byla výroba přestěhována do nových prostor ve Žďáře nad Sázavou. Ihned 

po přestěhování bylo započato s realizací strategického záměru mateřské společnosti 

a začaly transfery výrobních technologií dceřiných společností působících převážně 

v západní Evropě. Jako první byly přestěhovány a uvedeny do provozu extruzní linka 

a výroba pro zákazníka Matra / Renault. Transfery pokračovaly převedením výroby 

pro Opel, VDO, NedCar a DaimlerChryslet.  

V letech 2000 a 2001 následovaly další transfery výrobních linek ze západní Evropy. 

V roce 2001 byly zavedeny nové výroby pro zákazníky Sachs, Opel a Ford. Na konci 

tohoto roku byla společnost s původním názvem přejmenována na současný název 

společnosti XZ, s.r.o. 

Díky transferům technologií je společnost XZ, s.r.o. téměř 100 % orientovaná na 

export do zemí Evropské unie. Jen malá část produkce je vyráběna pro tuzemský trh. 

V roce 2016 společnost úspěšně obhájila u společnosti Bureau Veritas certifikát jakosti 

dle ISO/TS 16946. V tomtéž roce obhájila i certifikát 14001, který se týká životního 

prostředí.  
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Společnost má zaveden environmentální management, který tvoří neoddělitelnou 

součást celkového systému organizace.  Tento systém napomáhá ochraně lidského 

zdraví a životního prostředí. Společnost se zaměřuje na tyto principy: 

 Kultura naprosté bezpečnosti, 

 systémy životního prostředí dle ISO 14001, 

 shoda s legislativou. 

Společnost XZ, s.ro. poskytuje svým zaměstnancům mzdu, různé benefity a pracovní 

podmínky v souladu s pracovním právem a se stávající situací na trhu práce. Mzdové 

a pracovní podmínky jsou upraveny ve vnitřních předpisech. Společnost se snaží klást 

důraz na rozvoj a vzdělávání pracovníků.  

V roce 2017 společnost XZ, s.r.o. očekává objem prodeje ve výši 2 783 mil. Kč. 

V tomtéž roce bude dokončena výstavba nové výrobní haly v Bystřici nad 

Pernštejnem. (Výroční zpráva společnosti XZ, s.r.o.) 

3.1.2 Předmět činnosti 

Předmětem podnikání společnosti XZ, s.r.o., který je uveden v Obchodním rejstříku, 

je zámečnictví, nástrojářství, obrábění a výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského listu. Společnost vyrábí těsnění na karoserie a dveře, 

brzdové, palivové a chladicí systémy, a také systémy pro spouštění a vytahování oken. 

Výrobky, které společnost vyrobí, jsou exportovány, převážně do zemí Evropské unie.  

Podle klasifikace ekonomických činností (NACE) můžeme společnost XZ, s.r.o. 

zařadit do následujících odvětví: 

 29.32 Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla, 

 25.62 Obrábění, 

 25.72 Výroba zámků a kování, 

 25.73 Výroba nástrojů a nářadí, 

 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel. 
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3.1.3 Organizační struktura 

 

Obrázek 1 Organizační struktura společnosti XZ, s.r.o. (Zdroj: Výroční zpráva společnosti XZ, 

s.r.o. za rok 2016) 

3.2 Zhodnocení finanční situace podniku 

V této části diplomové práce je společnost analyzována na základě finančních výkazů, 

které společnost XZ, s.r.o. poskytla. Výsledky a závěry se vztahují k analyzovanému 

období od roku 2012 až do roku 2016. 

3.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Při analýze absolutních ukazatelů je použita jak horizontální, tak i vertikální metoda. 

Cílem horizontální metody je kalkulovat vývoj položek účetních výkazů v čase  

a identifikovat příčiny případných rozdílů. V horizontální metodě rozvahy podniku 

jsou měřeny pohyby jednotlivých veličin v absolutním a relativním vyjádření.  

U výkazu zisku a ztrát je horizontální analýza provedena pouze v absolutním 

vyjádření. Vertikální metoda se zaměřuje na strukturu zkoumaných položek účetních 

výkazů a umožňuje tak posoudit změny této struktury jako důsledek procesů 

uskutečněných v účetním období. 
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3.2.1.1 Horizontální rozbor aktiv 

Následující výsledky přestavují horizontální rozbor položek aktiv společnosti XZ, 

s.r.o. Celková aktiva měla v letech 2012 – 2014 rostoucí tendenci, jak je patrné 

z tabulky 3. Výjimkou je rok 2015, kdy majetek klesl o 42,89 % a to především 

z důvodu úbytku zásob a krátkodobého finančního majetku. Celkově lze vývoj 

podnikového majetku označit jako příznivý. Za hodnocené období majetek vzrostl  

o 11,6 %. 

Tabulka 2 Majetek podniku (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Tabulka 3 Horizontální analýza podniku (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

Aktiva celkem 1 280 733 1 801 616 2 103 390 1 201 252 1 428 740

Stálá aktiva 279 914 316 346 298 712 321 080 427 018

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 182 448

Dlouhodobý hmotný majetek 279 914 316 346 298 712 320 898 428 570

Oběžná aktiva 949 148 1 465 764 1 795 878 877 252 979 247

Zásoby 122 795 193 902 236 192 108 674 143 880

Dlouhodobé pohledávky 13 909 29 132 19 481 21 962 21 140

Krátkodobé pohledávky 257 876 321 627 381 414 467 131 392 593

Krátkodobý finanční majetek 554 568 921 103 1 158 791 279 485 421 634

Ostatní aktiva 51 671 19 506 8 800 2 920 22 439

Časové rozlišení 51 671 19 506 8 800 2 920 22 439

13-12 14-13 15-14 16-15 13/12 14/13 15/14 16/15

Aktiva celkem 520 883 301 774 -902 138 227 488 40,67 16,75 -42,89 18,94

Stálá aktiva 36 432 -17 634 22 368 105 938 13,02 -5,57 7,49 32,99

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 182 266 - - - 146,15

Dlouhodobý hmotný majetek 36 432 -17 634 22 186 107 672 13,02 -5,57 7,43 33,55

Oběžná aktiva 516 616 330 114 -918 626 101 995 54,43 22,52 -51,15 11,63

Zásoby 71 107 42 290 -127 518 35 206 57,91 21,81 -53,99 32,40

Dlouhodobé pohledávky 15223 -9651 2481 -822 109,45 -33,13 12,74 -3,74

Krátkodobé pohledávky 63 751 59 787 85 717 -74 538 24,72 18,59 22,47 -15,96

Krátkodobý finanční majetek 366 535 237 688 -879 306 142 149 66,09 25,80 -75,88 50,86

Ostatní aktiva -32 165 -10 706 -5 880 19 519 -62,25 -54,89 -66,82 668,46

Časové rozlišení -32 165 -10 706 -5 880 19 519 -62,25 -54,89 -66,82 668,46

Absolutní změny (v tis. Kč) Relativní změny ( v %)
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Graf 1 Vývoj aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

V grafu 1 je znázorněn vývoj majetku společnosti a je jasně viditelný vývoj všech 

položek.  

Stálá aktiva, mezi která se řadí dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, od počátku 

až ke konci sledovaného období vzrostla celkově o 52,55 %. Stálá aktiva mají mírně 

rostoucí tendenci vývoje. Výjimkou je rok 2014, kdy došlo k poklesu stálých aktiv  

o 5,57 %. Hlavní příčinou byl prodej staveb a samostatných movitých věcí a soubory 

movitých věcí. Stálá aktiva jsou do roku 2014 tvořena jen dlouhodobým hmotným 

majetkem. Až v roce 2015 a 2016 byl pořízen software. Dlouhodobý hmotný majetek 

je převážně tvořen položkami, jako jsou stavby, dále samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí, nedokončený hmotný majetek a pozemky. Ve sledovaném období 

podnik neprováděl žádnou investiční činnost.  

Vývoj oběžných aktiv koresponduje s vývojem celkových aktiv. Od základního roku 

2012 oběžný majetek vzrostl o 3,17 %. Nejvýraznější pokles, a to o 51,15 %, je 

zaznamenán v roce 2015. Tento pokles byl způsoben velkým poklesem krátkodobého 

finančního majetku (75,88 %) a zásob (53,99 %). Největší podíl oběžných aktiv je 

tvořen krátkodobým finančním majetkem, krátkodobými pohledávkami a zásobami. 

Rostoucí vývoj krátkodobých pohledávek plyne z růstu pohledávek z obchodních 

vztahů a z toho lze usuzovat zvyšující se aktivitu v podnikání společností.  
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Ostatní aktiva jsou tvořena časovým rozlišením – náklady příštích období, které  

se snižují v jednotlivých letech pozorování až na rok 2016, kdy dochází k jejich 

navýšení o 668 %.  

3.2.1.2 Vertikální rozbor aktiv 

Vertikální metoda aktiv zkoumá relativní strukturu a její vliv na tvorbu zisku nebo 

ztráty. Tabulka 4 a graf 2 zobrazují výstupy vertikální analýzy aktiva, tedy struktury 

majetku v podniku. Hlavním zdrojem k tomuto výpočtu je tabulka 2 obsahující 

hodnoty podnikových aktiv.   

Z procentuálního rozboru vyplývá, že oběžná aktiva zaujímají ve struktuře aktiv 

společnosti XZ, s.r.o. největší podíl, za nimiž následují stálá aktiva, a to konkrétně 

dlouhodobý hmotný majetek. Rozdíly mezi podíly stálých a oběžných aktiv  

na celkových aktivech jsou markantní. 

Graf 2 znázorňuje a zároveň potvrzuje strukturu majetku a předchozí závěry. Názorně 

ukazuje strukturu majetku výrobní společnosti, kde převažuje podíl oběžných aktiv. 

Tabulka 4 Vertikální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Stálá aktiva 21,86% 17,56% 14,20% 26,73% 29,89%

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,03%

Dlouhodobý hmotný majetek 21,86% 17,56% 14,20% 26,71% 30,00%

Oběžná aktiva 74,11% 81,36% 85,38% 73,03% 68,54%

Zásoby 9,59% 10,76% 11,23% 9,05% 10,07%

Dlouhodobé pohledávky 1,09% 1,62% 0,93% 1,83% 1,48%

Krátkodobé pohledávky 20,14% 17,85% 18,13% 38,89% 27,48%

Krátkodobý finanční majetek 43,30% 51,13% 55,09% 23,27% 29,51%

Ostatní aktiva 4,03% 1,08% 0,42% 0,24% 1,57%

Časové rozlišení 4,03% 1,08% 0,42% 0,24% 1,57%
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Graf 2 Struktura aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

V následujícím grafu 3 je znázorněn vývoj struktury oběžných aktiv ve sledovaných 

obdobích. Z grafu je patrné, že největší, nadpoloviční podíl oběžných aktiv má 

krátkodobý finanční majetek, který je tvořen peněžními prostředky v pokladně  

a na účtech. Výjimkou je rok 2015, kdy převažují krátkodobé pohledávky.  

A to z důvodu výplaty podílů zisku ve výši 1 136 956 tis. Kč. Struktura oběžných aktiv 

se v čase nijak významně nemění. 

 

Graf 3 Struktura oběžných aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 
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3.2.1.3 Horizontální rozbor pasiv 

Výsledky horizontálního rozboru pasiv jsou uvedeny v tabulce 6. Pro větší 

srozumitelnost jsou uvedeny i zdroje financování podniku v absolutních částkách, tak 

jak tomu bylo i u rozboru aktiv (tabulka 5).  

Tabulka 5 Zdroje financování podniku (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Tabulka 6 Horizontální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

Pasiva celkem 1 280 733 1 801 616 2 103 390 1 201 252 1 428 704

Vlastní kapitál 804 345 1 112 894 1 412 066 530 851 870 869

Základní kapitál 250 100 250 100 250 100 250 100 250 100

Rezervní fondy a fondy ze zisku 25 010 25 010 25 010 25 010 0

Výsledek hospodaření minulých let 260 645 529 235 837 784 0 280 750

Výsledek hospodaření běžného období 268 590 308 549 299 172 255 741 340 019

Cizí zdroje 476 388 688 722 670 946 649 326 547 011

Rezervy 131 912 215 342 134 008 163 582 149 652

Krátkodobé závazky 343 709 473 380 536 938 485 744 397 359

Bankovní úvery a výpomoci 767 0 0 0 0

Ostatní pasiva 0 0 20 378 21 075 10 824

Časové rozlišení 0 0 20 378 21 075 10 824

13-12 14-13 15-14 16-15 13/12 14/13 15/14 16/15

Pasiva celkem 520 883 301 774 -902 138 227 452 40,67 16,75 -42,89 18,93

Vlastní kapitál 308 549 299 172 -881 215 340 018 38,36 26,88 -62,41 64,05

Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezervní fondy a fondy ze zisku 0 0 0 -25 010 0,00 0,00 0,00 -100,00

Výsledek hospodaření minulých let 268 590 308 549 -837 784 280 750 103,05 58,30 -100,00 -

Výsledek hospodaření běžného období 39 959 -9 377 -43 431 84 278 14,88 -3,04 -14,52 32,95

Cizí zdroje 212 334 -17 776 -21 620 -102 315 44,57 -2,58 -3,22 -15,76

Rezervy 83 430 -81 334 29 574 -13 930 63,25 -37,77 22,07 -8,52

Krátkodobé závazky 129 671 63 558 -51 194 -88 385 37,73 13,43 -9,53 -18,20

Bankovní úvěry a výpomoci -767 0 0 0 -100,00 - - -

Ostatní pasiva 0 20 378 697 -10 251 - - 3,42 -48,64

Časové rozlišení 0 20 378 697 -10 251 - - 3,42 -48,64

Absolutní změny (v tis. Kč) Relativní změny ( v %)
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V následujícím grafickém zobrazení je znázorněn vývoj podnikového kapitálu 

celkem a jeho složek ve sledovaném období. 

 

Graf 4 Vývoj pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Stejně jako u aktiv, i celková pasiva mají rostoucí tendenci do roku 2014. V roce 2015 

u celkového kapitálu dochází k největšímu snížení o 42,89 %. Vlastní kapitál 

koresponduje s vývojem celkových pasiv. Od roku 2012 do roku 2014 dochází k jeho 

zvyšování. Tento rostoucí trend vlastního kapitálu znamená příznivý vývoj, neboť 

aktiva podniku jsou kryta vlastními zdroji, které podnik vytváří. V roce 2015 došlo 

k velkému poklesu vlastního kapitálu a následující rok hodnota tohoto ukazatele se 

opět zvýšila.7 Tato prudká změna byla způsobena na základě rozhodnutí valných 

hromad, kde bylo schváleno rozdělení zisku za rok 2014 a 2013 a výplata podílů na 

zisku ve výši 1 136 956 Kč, která byla provedena v roce 2015. Další významnou 

položkou vlastního kapitálu tvoří rezervní fondy a fondy ze zisku. Podle obchodního 

zákoníku musí společnost vytvářet rezervní fond ze zisku. Společnost XZ, s.r.o. je 

povinna tvořit rezervní fond ze zisku v roce, kdy poprvé vytvořila zisk, ve výši 10 % 

čistého zisku (25 010 tis. Kč.), ne však více než 5 % základního kapitálu. V dalších 

letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % čistého zisku až do výše 10 % základního 

                                                 
7 V roce 2015 došlo k poklesu vlastního kapitálu pod úroveň cizích zdrojů. Poměr mezi vlastním a 

cizím kapitálem vysvětluje analýza poměrových ukazatelů v kapitole 3.2.2.3. 
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kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty. Od roku 2016 

přistoupila společnost k zákonu o obchodních korporacích a rezervní fond již dále 

netvoří. 

Mezi roky 2012 – 2013 dochází k zvyšování cizích zdrojů. Od roku 2013 

zaznamenávají položky cizích zdrojů snižující trend. Tento trend lze považovat za 

příznivý, neboť dochází ke snižování zadluženosti. Největší snížení cizích zdrojů  

(o 15,76 %) je v roce 2016. Toto snížení je hlavně ovlivněno snížením krátkodobých 

závazků z obchodních vztahů o 18,20 %. Společnost vytváří ostatní rezervy na pokrytí 

očekávaných nákladů spojených s reklamacemi, cenovými rozdíly a ostatními náklady 

vyplývající z uzavřených smluv. Trend tvorby těchto rezerv je kolísají. Meziroční 

změna v roce 2012 – 2013 zaznamenává růst těchto rezerv o 63,25 %. Zatímco 

následující rok dochází k poklesu těchto rezerv o 37,77 %. 

Ostatní pasiva jsou tvořena časovým rozlišením – výnosy příštích období, jejichž 

tvorba začíná až v roce 2014 a má kolísavou tendenci.  

3.2.1.4 Vertikální rozbor pasiv 

Vertikální rozbor pasiv zkoumá relativní strukturu. Rozbor vyjadřuje jednotlivé složky 

pasiv a jejich procento z celkové bilanční sumy. Tabulka 7 a graf 5 zobrazují výstupy 

vertikální analýzy, hlavním zdrojem tohoto výpočtu byla tabulka 5 v absolutním 

vyjádření jednotlivých složek pasiv. 

Z procentního rozboru je zřejmé, že ve sledovaném období byla většinová část tvořena 

vlastním kapitálem. Vyjma roku 2015, kde více jak polovina celkových pasiv je 

tvořena cizími zdroji. V tomto roce podnik používá k financování majetku hlavně cizí 

kapitál a je tedy zadlužený.  

Vývoj podílu vlastního kapitálu se v jednotlivých letech mírně mění, nicméně vždy 

(až na rok 2015 jak bylo zmíněno) obsahuje nadpoloviční většinu z celkových pasiv 

(61 – 68 %). Největší podíl z vlastního kapitálu zaujímá výsledek hospodaření 

minulých let a výsledek hospodaření běžného období, jak je zobrazeno v grafu 6. 

Hlavní příčinou snížení podílu vlastního kapitálu, byla výplata podílů na zisku. 

Cizí kapitál je nejvíce tvořen krátkodobými závazky. Jedná se o závazky z obchodních 

vztahů a dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky). 
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Podíl ostatních pasiv zahrnuje časové rozlišení – výnosy příštích období. Tento podíl 

nedosahuje ani dvou procent z celkových pasiv, je tedy považován za nevýznamný. 

Tabulka 7 Vertikální rozbor pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

 

Graf 5 Vývoj struktury pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Vlastní kapitál 62,80% 61,77% 67,13% 44,19% 60,96%

Základní kapitál 19,53% 13,88% 11,89% 20,82% 17,51%

Rezervní fondy a fondy ze zisku 1,95% 1,39% 1,19% 2,08% 0,00%

Výsledek hospodaření minulých let 20,35% 29,38% 39,83% 0,00% 19,65%

Výsledek hospodaření běžného období 20,97% 17,13% 14,22% 21,29% 23,80%

Cizí zdroje 37,20% 38,23% 31,90% 54,05% 38,29%

Rezervy 10,30% 11,95% 6,37% 13,62% 10,47%

Krátkodobé závazky 26,84% 26,28% 25,53% 40,44% 27,81%

Bankovní úvery a výpomoci 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ostatní pasiva 0,00% 0,00% 0,97% 1,75% 0,76%

Časové rozlišení 0,00% 0,00% 0,97% 1,75% 0,76%
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Graf 6 Vývoj struktury vlastního kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

3.2.1.5 Horizontální rozbor výnosů a nákladů 

Uvedené výsledky horizontálního výstupu výnosů a nákladů obsahují absolutní 

změny, ke kterým došlo během sledovaného období (tabulka 9) a grafické vyjádření 

výsledků hospodaření a jeho částí (graf 7). Relativní změny nejsou vyjádřeny z důvodu 

dělitelnosti záporným faktorem. Pro zvýšení přehlednosti jsou zobrazeny i absolutní 

hodnoty výnosů a nákladů (tabulka 8). 

V jednotlivých letech je hospodářský výsledek tvořen převážnou částí provozním 

výsledkem hospodaření. Finanční výsledek ve sledovaném období je tvořen převážně 

položkami ostatních finančních výnosů a nákladů. V roce 2014 a 2015 ovlivňují 

finanční výsledek také výnosy z přeceněných cenných papírů a derivátů.  Mimořádný 

výsledek nebyl ve sledovaném období vykazován. 

Jelikož je analyzovaná společnost výrobním podnikem, ve výkazu zisku a ztrát 

nenalezneme položku tržby za prodej zboží a náklady vynaložené na prodej tohoto 

zboží.  

Na utváření výsledku hospodaření mají největší vliv provozní výnosy a náklady. 

Provozní výsledek hospodaření má kolísavý vývoj, meziročně klesá a opět zase roste.  

Osobní náklady se celkově zvyšují. Zvyšující trend je způsoben vyššími mzdovými 

náklady, které jsou důsledkem zvyšující se produktivity a také rostoucím počtem 

zaměstnanců. Rostou také průměrné mzdy. 
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Odpisy a náklady na dlouhodobý majetek od roku 2012 klesají, nedochází k obnově 

dlouhodobého majetku. Růst je zaznamenán až v roce 2015, kdy došlo k převodu 

dlouhodobého majetku.  

Finanční výsledek je v roce 2012, 2014 a 2015 ztrátový. Hlavní příčinou je výše jiných 

finančních nákladů, které zahrnují úhrady úroků a kurzové ztráty. 

Tabulka 8 Náklady a výnosy podniku (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

  

Výnosy, náklady (v tis. Kč) 2012 2013 2014 2015 2016

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0

Výkony 2 852 732 2 925 803 3 425 448 3 491 359 3 277 825

Výkonová spotřeba 2 185 703 2 243 992 2 762 156 2 720 851 2 459 317

Přidaná hodnota 667 029 681 811 663 292 770 508 818 508

Osobní náklady 274 767 299 057 334 275 376 355 408 691

Daně a poplatky 351 367 368 392 366

Odpisy dlouhodobého nemmotného a hmotného majetku 32 030 28 254 28 137 29 219 37 675

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 24 0 14 345 9 885 199

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1 384 140 22 624 9 263 65

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích období odečíst 24 566 79 616 -71 837 16 780 -5 159

Ostatní provozní výnosy 1 176 101 1 103 542 1 174 981 1 521 746 1 236 331

Ostatní provozní náklady 1 197 644 1 128 544 1 162 989 1 504 048 1 227 084

Provozní výsledek hospodaření 312 412 249 375 376 062 366 082 386 316

Výnosy u dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 126 173 0

Výnosové úroky 24 23 17 6 56

Nákladové úroky 55 0 0 0 0

Ostatní finanční výnosy 19 976 110 972 34 797 32 051 15 157

Ostatní finanční náklady 48 129 14 381 42 472 79 277 13 649

Finanční výsledek hospodaření -32 681 96 614 -7 532 -47 047 1 564

Daň z příjmů za běžnou činnost 11 141 37 440 69 358 63 294 78 345

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 268 590 308 549 299 172 255 741 309 535

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření před zdaněním 279 731 345 989 368 530 319 035 387 880
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Tabulka 9 Horizontální rozbor výnosů a nákladů (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních 

výkazů) 

 

 

Graf 7 Vývoj výnosů a nákladů (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

13-12 14-13 15-14 16-15

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0

Výkony 73 071 499 645 65 911 -213 534

Výkonová spotřeba 58 289 518 164 -41 305 -261 534

Přidaná hodnota 14 782 -18 519 107 216 48 000

Osobní náklady 24 290 35 218 42 080 32 336

Daně a poplatky 16 1 24 -26

Odpisy dlouhodobého nemmotného a hmotného majetku -3 776 -117 1 082 8 456

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu -24 14 345 -4 460 -9 686

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu -1 244 22 484 -13 361 -9 198

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích období odečíst 55 050 -151 453 88 617 -21 939

Ostatní provozní výnosy -72 559 71 439 346 765 -285 415

Ostatní provozní náklady -69 100 34 445 341 059 -276 964

Provozní výsledek hospodaření -63 037 126 687 -9 980 20 234

Výnosy u dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 126 47 -173

Výnosové úroky -1 -6 -11 50

Nákladové úroky -55 0 0 0

Ostatní finanční výnosy 90996 -76 175 -2 746 -16 894

Ostatní finanční náklady -33 748 28 091 36 805 -65 628

Finanční výsledek hospodaření 129 295 -104 146 -39 515 48 611

Daň z příjmů za běžnou činnost 26 299 31 918 -6 064 15 051

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 39 959 -9 377 -43 431 53 794

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0

Výsledek hospodaření před zdaněním 66 258 22 541 -49 495 68 845

Absolutní změny (v tis. Kč)
Výnosy, náklady 
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3.2.1.6 Vertikální rozbor výnosů a nákladů 

Vertikální rozbor výkazů zisku a ztráty je zaměřen na analýzu výsledků hospodaření  

a na jeho jednotlivé druhy. Položky z výkazu zisku a ztráty z tabulky 8 byly převedeny 

na procentuální podíl, kdy jednotlivé položky jsou procentní podíly základny – výnosy.  

Dominantní část z rozboru tvoří (dle tabulky 10) okolo 70 % výkony z celkových 

výnosů. Podíly výkonů se v jednotlivých letech významně nemění. Za zmínku stojí 

také částečný podíl ostatních provozních výnosů na celkových výnosech. Jedná  

se o výnosy, které souvisejí s faktoringem obchodních pohledávek. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní finanční výnosy nezaujímají nikterak 

významný podíl.  

Z nákladových položek tvoří největší podíl za sledované období výkonová spotřeba, 

která je převážně tvořena spotřebou materiálu, energií a služeb. Podíly nevykazují 

během sledovaného období významné výkyvy. Podíl osobních nákladů se v podstatě 

nikterak nemění, pohybují se kolem 7 %, výjimkou je rok 2017, kdy tento podíl vzrostl 

na 9 %. Hlavním důvodem je zvyšující se počet zaměstnanců a růst mezd. 

Finanční výnosy a náklady společnosti za sledované období nejsou nikterak 

významné. Podíl celkového hospodářského výsledku se nikterak neliší od podílu 

provozního hospodářského výsledku. Z výsledků lze usoudit, že společnost je na dobré 

cestě, co se týká hospodaření podniku, což může doložit i fakt, že hospodářský 

výsledek na celkových výnosech je ve sledovaném období vždy kladný. Finanční 

výsledek dosahuje záporného podílu v roce 2012, 2014 a 2015. Tato skutečnost není 

podstatná, podnik nepůsobí ve finančním sektoru. 
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Tabulka 10 Vertikální rozbor výnosů a nákladů (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních 

výkazů) 

 

3.2.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Tato kapitola hodnotí výkonnosti společnosti na základě analýzy poměrových 

ukazatelů, tedy ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. 

3.2.2.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability se používají pro hodnocení výnosností kapitálu. Tyto ukazatele 

posuzují, jak je společnost schopna zhodnotit vázaný kapitál, tedy jak moc je schopna 

dosahovat zisku.  Následující výsledky zobrazují nejsledovanější ukazatele rentability 

výrobní společnosti XZ, s.r.o. K výpočtu jednotlivých ukazatelů rentability jsou 

použity matematické vztahy uvedené v kapitole 2.2.2.2. Grafické zobrazení zachycuje 

vývoj ukazatelů rentability společnosti za sledované období. 

Tabulka 11 Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Výnosy, náklady 2012 2013 2014 2015 2016

Tržby za prodej zboží 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Náklady vynaložené na prodané zboží 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Výkony 70,46% 70,67% 73,67% 69,06% 72,37%

Výkonová spotřeba 53,98% 54,20% 59,40% 53,82% 54,29%

Přidaná hodnota 16,47% 16,47% 14,27% 15,24% 18,07%

Osobní náklady 6,79% 7,22% 7,19% 7,44% 9,02%

Daně a poplatky 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

Odpisy dlouhodobého nemmotného a hmotného majetku 0,79% 0,68% 0,61% 0,58% 0,83%

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0,00% 0,00% 0,31% 0,20% 0,00%

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0,03% 0,00% 0,49% 0,18% 0,00%

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích období odečíst 0,61% 1,92% -1,54% 0,33% -0,11%

Ostatní provozní výnosy 29,05% 26,65% 25,27% 30,10% 27,29%

Ostatní provozní náklady 29,58% 27,26% 25,01% 29,75% 27,09%

Provozní výsledek hospodaření 7,72% 6,02% 8,09% 7,24% 8,53%

Výnosy u dlouhodobého finančního majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Výnosové úroky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Nákladové úroky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ostatní finanční výnosy 0,49% 2,68% 0,75% 0,63% 0,33%

Ostatní finanční náklady 1,19% 0,35% 0,91% 1,57% 0,30%

Finanční výsledek hospodaření -0,81% 2,33% -0,16% -0,93% 0,03%

Daň z příjmů za běžnou činnost 0,28% 0,90% 1,49% 1,25% 1,73%

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 6,63% 7,45% 6,43% 5,06% 6,83%

Mimořádný výsledek hospodaření 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Výsledek hospodaření před zdaněním 6,91% 8,36% 7,93% 6,31% 8,56%

2012 2013 2014 2015 2016

Rentabilita aktiv 21,85% 19,20% 17,52% 26,56% 27,15%

Rentabilita vlatního kapitálu 33,39% 27,72% 21,19% 48,18% 35,54%

Rentabilita tržeb 9,83% 11,86% 11,20% 9,04% 11,78%

Rentabilita investovaného kapitálu 29,88% 26,05% 23,84% 45,94% 38,01%
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Graf 8 Vývoj rentability (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

Hodnoty ukazatele rentability vypovídají o efektivitě podnikání. Čím vyšší hodnoty 

podnik dosáhne, tím pro něj lépe. Podnik se nacházel v ziskovosti v celém sledovaném 

období, jeho rentability byly v kladném vyjádření.  

Rentabilita aktiv (ROA) ukazuje, jak je společnost schopna zhodnotit celkový kapitál 

v nezávislosti na jeho struktuře. Z tabulky 11 a grafu 8 je zřejmé, že nejvyšší rentabilita 

aktiv byla dosažena v roce 2016, kdy na 1 Kč vloženého kapitálu připadalo 27,15 

haléřů zisku, a to díky dosažení nejvyššímu výsledku hospodaření za celé sledované 

období.  Zatímco nejnižší hodnota byla dosažena v roce 2014 a to v důsledku zvýšením 

aktiv, kdy na 1 Kč vloženého kapitálu připadalo pouze 17,52 haléřů zisku. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) poskytuje informaci vlastníkům podniku, zda 

kapitál, který do společnosti vložili, byl zhodnocen. Z dosažených hodnot je zřejmé, 

že vlastníci podniku mohou být spokojeni. V roce 2015 na 1 Kč vlastního kapitálu 

připadá 48,18 haléřů zisku. S tím i souvisí fakt, že rentabilita vlastního kapitálu 

převyšuje rentabilitu aktiv po celé sledované období, což znamená, že podnik 

efektivně využívá cizí zdroje a zvyšuje tek rentabilitu vlastního kapitálu. 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) je vypočten ze zisku před odečtením úroků  

a daní. V roce 2013 dosahuje hodnoty 11,86 %, což znamená, že na 1 Kč tržeb připadá 

11,86 haléřů zisku. Ukazatel rentability tržeb by měl mít stoupající tendenci. V případě 
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sledovaného podniku je vývoj rentability tržeb ovlivněn vývojem hospodářského 

výsledku z běžné činnosti. 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) informuje o výnosnosti dlouhodobých 

zdrojů podniku. Největší hodnota byla vykazována opět v roce 2015, kdy 1 Kč 

dlouhodobého investovaného kapitálu přinesla 46,56 haléřů zisku.  

3.2.2.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity sledují rychlost obratu (počet obrátek aktiv za období) a dobu obratu 

(kolik dnů trvá jedna obrátka) majetku. Dle odborné literatury by měl být obrat 

jednotlivých složek co nejvyšší, zatímco doba obratu co nejnižší. Informace o vývoji 

ukazatelů obratovosti jednotlivých složek kapitálu jsou uvedeny v následující tabulce. 

Ukazatele aktivity byly vypočteny na základě vztahů uvedených v kapitole 2.2.2.3. 

Tabulka 12 Vývoj ukazatelů aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Obrat celkových aktiv udává efektivnost využití všech aktiv společnosti. Celkový 

majetek se v průměru v tržbách otočí průměrně 2,13krát za rok. Tato hodnota je 

příznivá, doporučená minimální hodnota ročního obratu je 1, což v každý rok podnik 

splňuje. Všeobecně platí, že čím je rychlost obratu vyšší, tím pro podnik lépe. 

Obrat dlouhodobého hmotného majetku udává, jak jsou využívány stavby, zařízení, 

stroje a další výrobní kapacity společnosti. Průměrně hodnota obratu DHM  

se pohybovala kolem 9,82krát za rok. To tedy znamená, že z každé koruny bylo 

vyprodukováno 9,83 Kč tržeb. Vývoj obratu dlouhodobého majetku má kolísavou 

tendenci.  

Obrat zásob se pohybuje průměrně kolem 21,5. Pomalejší obrat ve výši 11,01 v roce 

2014 byl vyvolán poklesem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb při současném 

nárůstu zásob. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2015, kdy se zásoby v tomto 

roce proměnily na ostatní formy oběžného majetku až po další nákup zásob v průběhu 

2012 2013 2014 2015 2016

Obrat celkových aktiv 2,22 1,62 1,56 2,94 2,30

Obrat dlouhodobého hmotného majetku 10,17 9,22 11,01 11,00 7,72

Obrat zásob 23,18 15,04 13,93 32,49 22,89

Doba obratu zásob (dny) 15,75 24,27 26,21 11,24 15,95

Doba obratu pohledávek (dny) 34,86 43,90 44,48 50,56 45,86

Doba obratu závazků (dny) 44,08 59,24 59,58 50,22 44,04
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roku až 32,5krát. Celkově jsou tyto hodnoty vysoké, společnost nemá zbytečně vázané 

prostředky ve formě zásob. Vývoj obratu zásob znázorňuje graf 9. 

 

Graf 9 Obrat zásob (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

Doba obratu zásob udává, jak dlouho jsou peněžní prostředky vázány v zásobách. 

Pokud se zvýší obrat zásob, pak dojde ke snižování doby jejich jedné obrátky. Toto 

tvrzení odpovídá roku 2014, kdy podnik přeměnil své zásoby v tržbách 32,42krát  

za 11,24 dní. 

 

Graf 10 Doba obratu zásob (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 
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Doba obratu pohledávek vyjadřuje dobu, po kterou musí společnosti čekat, než 

obdrží platby od svých odběratelů. Doba obratu pohledávek má rostoucí tendenci  

do konce roku 2015. V roce 2016 došlo ke snížení doby obratu. Průměrná doba 

splácení pohledávek je 44 dní. Nejrychleji zaplatili odběratelé v roce 2012 za 35 dní. 

Dobra obratu závazků naopak vyjadřuje dobu, po kterou společnost zadržuje peněžní 

prostředky a využívá je k uspokojení svých potřeb. Doba obratu závazků roste  

od počátku sledovaného období do roku 2014. Od roku 2015 doba obratu závazků 

koresponduje s dobou obratu pohledávek. Díky relativně rychlému splácení 

pohledávek od svých odběratelů může společnost platit své závazky, jelikož disponuje 

volnými prostředky. Průměrná doba splácení závazků je 51 dní. 

 

Graf 11 Doba obratu pohledávek a závazků (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

3.2.2.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají, v jakém poměru společnost využívá své vlastní a cizí 

zdroje. Pro ukazatele zadluženosti byly použity ukazatele celkové zadluženosti, kvóta 

vlastního kapitálu a běžná zadluženost z kapitoly 2.2.2.4. Čím více podnik využívá 

cizích zdrojů, tím pro něj plyne vyšší riziko z tohoto využívání. V následující tabulce 

jsou zaznamenány hodnoty ukazatelů ve sledovaném období 2012 – 2016. 
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Tabulka 13 Ukazatele zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Celková zadluženost udává, jak cizí zdroje kryjí celková pasiva. Obecně platí, že čím 

vyšší hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost celkové společnosti a s tím 

souvisí i vyšší riziko věřitelů, především pro banku, že jejich dluh nebude splacen. 

Hodnota celkové zadluženosti podniku ve sledovaném období se pohybuje v rozmezí 

31 – 38 %. V roce 2015 dosahovala celková zadluženost hodnoty 54 %, což bylo 

způsobeno poklesem celkových aktiv – krátkodobého finančního majetku. 

Doporučená hodnota, na kterou se odvolává řada autorů odborné literatury,  

se pohybuje mezi 30 – 60 %.  

Kvóta vlastního kapitálu je opakem celkové zadluženosti. Udává, do jaké míry je 

společnost schopna pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. Společnost financuje 

majetek z více jak poloviny vlastních zdrojů. Z toho plyne, že podnik je finančně 

stabilní a je schopen samofinancování.  

Běžná zadluženost vyjadřuje, jak se krátkodobý cizí kapitál podílí na celkovém 

kapitálu společnosti. Běžná zadluženost se podílí v průměru 30 %, což se jeví jako 

přijatelná zadluženost sledovaného podniku. V roce 2015 došlo k růstu běžné 

zadluženosti na 42 %. Důvodem tohoto navýšení bylo snížení celkového kapitálu 

společnosti, jak bylo konstatováno u celkové zadluženosti. 

3.2.2.4 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují, do jaké míry je podnik schopen hradit své krátkodobé 

závazky. Výpočty ukazatelů likvidity byly vypočteny dle uvedených vztahů v kapitole 

2.2.2.1. Následující tabulka 14 a graf 12 zobrazují vývoj všech typů likvidit společnosti 

od roku 2012 do roku 2016.  

Hodnoty běžné likvidity dosahují v roce 2012 a 2014 vysokých hodnot. Doporučené 

hodnoty ukazatele běžné likvidity se pohybují od 1,5 do 2,5. Zvýšení běžné likvidity 

je způsobeno převážně kvůli nárůstu krátkodobého finančního majetku, konkrétně 

peněz na účtech v bankách, které se v roce 2013 zvýšily o polovinu, než tomu bylo 

2012 2013 2014 2015 2016

Celková zadluženost 37,20% 38,23% 31,90% 54,05% 38,29%

Kvóta  vlastního kapitálu 62,80% 61,77% 67,13% 44,19% 60,96%

Běžná zadluženost 26,90% 26,28% 26,50% 42,19% 28,57%
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v roce 2012. Podnik tak v následujícím roce drží v bance přes 1 miliardu korun. V roce 

2015 došlo k vyplacení dividend, proto se hodnota běžné likvidity dostala  

na doporučenou úroveň. 

Pohotová likvidita kopíruje trend běžné likvidity. Doporučená hodnota se pohybuje 

v rozmezí od 1 do 1,5. V letech 2013, 2014 a 2016 došlo k nárůstu ukazatele, zatímco 

v roce 2015 k jeho poklesu. Pohotová likvidita není výrazně nižší než běžná likvidita, 

z toho lze usoudit, že podnik nedisponuje s velkým množstvím zásob.  

Okamžitá likvidita je nepřísnější likviditou a její doporučené hodnoty jsou  

od 0,2 do 0,7. Z výsledků je patrné, že společnost drží velký obnos peněz v hotovosti 

a na účtech v bankách, a tím snižuje svoji rentabilitu.  Společnost sice neměla 

problémy s uhrazováním svých splatných závazků, avšak kvůli zvyšování této hodnoty 

v letech 2012 - 2016 docházelo k neefektivnímu nakládání s finančními prostředky.  

Tabulka 14 Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

 

Graf 12 Vývoj ukazatelů likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů. 

2012 2013 2014 2015 2016

Běžná likvidita 2,8 3,1 3,3 1,8 2,5

Pohotová likvidita 2,4 2,7 2,9 1,6 2,1

Okamžitá likvidita 1,6 1,9 2,2 0,6 1,1
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3.2.3 SWOT analýza 

V této podkapitole je sestavena SWOT analýza, která je jednoduchým nástrojem  

pro charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících strategické postavení podniku.  

Silné stránky 

 Stabilní finanční situace 

 Vysoká vzdělanost a kvalifikace pracovníků 

 Dobré jméno na českém, ale převážně na zahraničním trhu 

 Nízká zadluženost 

 Vysoká aktivita ve školení zaměstnanců 

 Certifikát jakosti ISO/TS 16946.  

 Certifikát životního prostředí ISO 14001 

Slabé stránky 

 Nevyužitá výrobní kapacita 

 Vysoká fluktuace nových zaměstnanců 

Příležitosti 

 Rozšiřování výrobního sortimentu 

 Ekonomický růst 

 Dotační programy z fondu EU 

Hrozby 

 Rostoucí ceny materiálu a surovin 

 Výkyvy měnových kurzů 

 Ztráta klíčových dodavatelů 

 Vstup nového konkurenta na trh 

 Stagnace trhu 

 Nízká nezaměstnanost 
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3.2.3.1 Shrnutí 

V této podkapitole jsou na základě provedené finanční analýzy interpretovány 

výsledky jednotlivých ukazatelů. Vstupní data byla čerpána především z účetních 

výkazů a z výročních zpráv sledované společnosti. Aby byly informace objektivní, 

byly při výpočtech použity údaje z pětiletého období (2012 – 2016). 

Dle majetkové struktury podniku XZ, s.r.o. je zřejmé, že majetek je průměrně tvořen 

za celé sledované období  76 % oběžnými aktivy, 22 % stálými aktivy a 2 % ostatními 

aktivy. Z oběžného majetku tvoří 41 % krátkodobý finanční majetek, 25 % krátkodobé 

pohledávky z obchodních vztahů a samotné zásoby tvoří z oběžných aktiv pouze  

10 %. Stálá aktiva jsou tvořena především dlouhodobým hmotným majetkem, 

dlouhodobý nehmotný majetek tvoří zanedbatelnou část. Ostatní aktiva jsou tvořena 

časovým rozlišením, ani tato položka nemá významný podíl v rozvaze. 

Co se týká vlastnické struktury, z výsledků horizontální a vertikální analýzy bylo 

zjištěno, že se na pasivech podniku z velké části podílí vlastní kapitál, a to v průměru 

59 % z celkových pasiv. Společnost využívá k financování svých aktiv prostředky 

z vlastních zdrojů, což eliminuje riziko spojené s neschopností splácet své závazky. 

Rok 2015 byl výjimkou, vlastní kapitál tvořil pouze 44,19 % z celých pasiv. Tento 

pokles byl způsoben výplatou 1 miliardy korun dividend. Určitě za zmínku stojí fakt, 

že vlastní kapitál je z větší části tvořen z výsledků hospodaření minulých let a běžného 

období, zpravidla se jedná průměru o 22 – 24 % podíl těchto položek na celkových 

pasivech. 

Z výkazu zisku a ztrát lze pozorovat, že během sledovaného období společnost XZ, 

s.r.o. vykazovala kladný hospodářský výsledek. Největší část výnosů tvoří tržby 

z prodeje vlastních výrobků a služeb. S tím koresponduje i výkonová spotřeba, která 

je tvořená položkou spotřeba materiálu, energie a služby. Tyto položky tvoří hlavní 

podíl na celkových nákladech. Během sledovaného období dochází také k nárůstu 

osobních nákladů. Zvyšující trend je důsledkem zvyšující produktivity, růstu mezd a 

také rostoucím počtem zaměstnanců.  

U poměrových ukazatelů byla pozornost zaměřena na ukazatele rentability, aktivity, 

likvidity a zadluženosti. Ukazatele rentability naznačují, že společnost v celém 

sledovaném období byla zisková. Ukazatele likvidity měří platební solventnost 
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podniku. Hodnota běžné likvidity se pohybuje v celém sledovaném období 

nad doporučeným intervalem, což znamená, že oběžná aktiva jsou v případě potřeby 

schopna pokrýt krátkodobé závazky. Okamžitá likvidita byla ovlivněna velikosti 

peněžních zůstatků na bankovním účtu a v celém období překročila doporučený 

interval. Podnik by se měl více zaměřit na efektivní přístup využívání peněžních 

prostředků. Celková zadluženost se v průběhu analyzovaného období pohybovala 

v doporučeném rozmezí 30 – 60 %. Společnost financuje majetek z více jak poloviny 

vlastních zdrojů. Podnik je finančně stabilní a je schopen samofinancování.  

Obratovost celkových aktiv vypočítaná na bázi tržeb převyšuje doporučenou 

minimální hodnotu. Společnost tedy efektivně využívá svůj majetek. Doba obratu 

pohledávek je nižší než doba obratu závazků. Z toho plyne, že společnost inkasovala 

za své výkony dříve, než zaplatila.  
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4 Vlastní návrhy a řešení 

Na základě pozitivních výsledků z finanční analýzy a kladného hospodářského 

výsledku za celé sledované období, je proveden výpočet ekonomické přidané hodnoty. 

Podstata ekonomické přidané hodnoty spočívá v měření ekonomického zisku, 

odlišného od účetního, který je součástí finanční analýzy. Hodnocení společnosti  

na základě výpočtu ekonomické přidané hodnoty je považováno za optimální, a proto 

jsem se rozhodla tuto metodu využít ve své práci.   

Hlavní cíl podniku po dlouhou dobu spočíval v dosahování zisku. Tento cíl je možné 

přijmout i v dnešní době, ale za předpokladu, že je kladen důraz na odlišení účetního 

zisku se ziskem ekonomickým. Ekonomický zisk v sobě zahrnuje jednoznačně 

neměřitelné veličiny ale i oportunitní náklady. Za největší přínos ukazatele 

ekonomické přidané hodnoty lze považovat fakt, že hlavní součástí jsou jiné průměrné 

náklady kapitálu, jak na náklady cizího kapitálu, tak náklady na vlastní kapitál, než je 

tomu u využití účetních dat.  

4.1 Výpočet ekonomické přidané hodnoty 

V této části diplomové práce je pozornost věnována hodnocení výkonnosti podniku 

pomocí metody přidané ekonomické hodnoty. Nejprve podle základního vzorce EVA 

Entity a následně podle používaného vzorce Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 

EVA dle MPO. Na konci této kapitoly budou oba výpočty porovnány. 

U metody výpočtu EVA Entity podle základního vzorce jsou nejprve vypočteny 

jednotlivé části tohoto ukazatele, tedy čistá operativní aktiva (NOA), čistý provozní 

kapitál po zdanění (NOPAT) a průměrné vážené náklady na kapitál (WACC). 

Z výsledků těchto jednotlivých částí je vypočtena ekonomická přidaná hodnota a 

hodnota pro akcionáře podniku. Ukazatel EVA Entity spočívá na ekonomickém 

modelu, a proto jsou účetní data upravena na data ekonomická. 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑁𝑂𝐴 × 𝑊𝐴𝐶𝐶 

Druhá metoda výpočtu ekonomické přidané hodnoty je metodiky MPO. Tato metoda 

je používána Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a vychází z neupravených 

dostupných dat.  
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𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐸 −  𝑟𝑒)  × 𝑉𝐾 

Pro stanovení nákladů na vlastní kapitál je použita stavebnicová metoda využívána 

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Tato metoda vychází z účetních dat, ale pro 

potřeby výpočtu EVA Entity jsou účetní data transformována na data ekonomická, 

díky čemuž by nemělo dojít ke zkreslení hodnoty nákladů na vlastní kapitál.  

4.1.1 Vymezení čistých operativních aktiv NOA 

Pro výpočet NOA tato diplomová práce vychází ze zdrojů finančního účetnictví, tedy 

z rozvahy, která je uvedena v příloze č. 1 – 3, a z teoretických poznatků definovaných 

v kapitole 2.3.1.2. Je třeba vyčlenit neoperativní aktiva, nezbytně aktivovat položky, 

které nejsou v rozvaze vykazovány, a snížit aktiva o neúročený cizí kapitál. 

4.1.1.1 Odstranění neoperativních aktiv 

V tomto kroku jsou odstraněny položky z účetních výkazů, které nesouvisí s provozní 

činnosti sledovaného podniku XZ, s.r.o. 

Krátkodobý finanční majetek 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.3.1.2, pokud má krátkodobý finanční majetek položku 

cenné papíry a podíly charakteru strategické rezervy, pak toto aktivum nepatří mezi 

operativní aktiva a je nutné ho odečíst z bilanční sumy. Z rozvahy společnosti XZ, 

s.r.o. je zřejmé, že podnik nedisponuje s žádnými krátkodobými cennými papíry  

a podíly po celé sledované období. 

Výše krátkodobého finančního majetku je dána penězi v pokladně a na běžném účtu. 

Objem těchto peněz by měl být držen jen v objemu nezbytně nutném pro zachování 

bezproblémového provozu a slouží podniku jako strategická rezerva. Za nezbytně 

nutnou hodnotu finančních prostředků se považuje 30% výše krátkodobých závazků, 

které jsou obsaženy v rozvaze podniku. Tato výše odpovídá peněžní likviditě. 

Nadbytečné peněžní prostředky jsou z NOA vyřazeny. (Mařík, Maříková, 2005, s. 28) 

Tabulka 15 Úprava krátkodobého finančního majetku (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 

účetních výkazů) 

 

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

Krátkodobý finanční majetek 554 568 921 103 1 158 791 279 485 421 634

Krátkodobé závazky 343 709 473 380 536 938 485 744 397 359

Provozně nutná úroveň peněžních prostředků 103 113 142 014 161 081 145 723 119 208

Nadbytečná úroveň peněžních prostředků 451 455 779 089 997 710 133 762 302 426
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Dlouhodobý finanční majetek 

Podnik XZ, s.r.o. nedisponoval dlouhodobým finančním majetkem ve sledovaném 

období.  

Nedokončené investice  

V rozvaze společnosti disponuje nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Jedná se 

především o nové výrobní prostory, nákupy strojů a dalšího vybavení. Jelikož žádná 

část z dlouhodobého hmotného majetku nebyla v konkrétním roce využívána pro 

operativní činnost podniku, je tento majetek z NOA vyřazen. 

Tabulka 16 Úprava dlouhodobého majetku (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Jiná aktiva nepotřebná k operativní činnosti 

Podnik XZ, s.r.o. nemá nevyužité pronajaté budovy a pozemky ani nadbytečné zásoby. 

Pohledávky po splatnosti a nedobytné pohledávky, které nepřispívají k hlavní 

provozní činnosti podniku, je potřeba vyloučit z aktiv.  

Tabulka 17 Pohledávky po splatnosti (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

4.1.1.2 Aktiva nevykázána v účetnictví 

Kromě úprav finančních výkazů a vyjmutí neoperativních položek je součástí  

i aktivace položek aktiv, které se podílejí na provozní činnosti podniku XZ, s.r.o. 

majetku. Nejčastějšími aktivy, které je nutné započítat je finanční leasing, oceňovací 

rozdíly, aktivace nákladů s dlouhodobými předpokládanými účinky, goodwill a tiché 

rezervy.  

Leasing 

Společnost XZ, s.r.o. nevykazovala v celém sledovaném období najatý majetek ve 

formě finančního leasingu. Podnik využívá pouze operativní leasing ve formě 

pronájmu osobních automobilů a strojů. Aktivovat majetek umožňuje především 

finanční leasing, pronájem formou operativního leasingu nebude aktivován. 

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 960 53 418 68 707 299 74 750

Celkem nedokončené investice -8 960 -53 418 -68 707 -299 -74 750

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

Pohledávky po splatnoti / Nedobytné pohledávky -8 310 -6 855 -20 402 -6 632 -12 654
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Oceňovací rozdíly u aktiv 

U dlouhodobého majetku nebyly zjištěny žádné oceňovací rozdíly během celého 

sledovacího období. Účetní odpisy byly nastaveny tak, že reálné opotřebení majetku 

se jim rovná. 

Aktivace nákladů s dlouhodobými přepokládanými účinky 

Jedná se převážně o nehmotná aktiva, u nichž je předpoklad dlouhodobého účinku  

do budoucna. Tyto položky by se měly aktivovat a následně přičíst k NOA. Hlavní 

položkou jsou náklady na výzkum a vývoj. Společnost XZ, s.r.o. vykazuje náklady  

na vzdělání a vývoj zaměstnanců. U těchto nákladů se předpokládá účinek tří let.   

Tabulka 18 Aktivace nákladů na vzdělávání (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních 

výkazů) 

 

Aktivované náklady se v rámci úpravy rozvahy přičtou na konci každého roku 

k položce dlouhodobého nehmotnému majetku a ve stejné výši v pasivech zvýší 

položku vlastního kapitálu. 

Goodwill 

Položka goodwill nebyla v celém sledovaném období vyčíslena. Proto na ni nebude 

brán ohled.  

Tiché rezervy (úmyslně vytvořené) 

Tiché rezervy představují umělé vytvořené nadbytečné rezervy v pasivech nebo 

vykazování odpisů a opravných položek na straně aktiv, u zásob a pohledávek 

z obchodních vztahů. Sledovaný podnik žádné rezervy nevytvářel, ale vytvářel 

tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

Náklady na vzdělávání 78 153 189 135 180

Odpisy - náklad z roku 2012 26 26 26

- náklad z roku 2013 51 51 51

- náklad z roku 2014 63 63 63

- náklad z roku 2015 45 45

- náklad z roku 2016 60

Roční odpis celkem 26 77 140 159 168

Kumulované náklady 78 231 420 555 735

Kumulované odpisy 26 103 243 402 570

Aktivace nákladů 52 128 177 153 165
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opravné položky na straně aktiv. Opravné položky jsou vytvořeny na základě vlastní 

analýzy společnosti a nesouvisí s tichými rezervami a nahodnocením pohledávek. 

Proto opravné položky nebudou zvažovány při aktivaci NOA. 

Tabulka 19 Opravné položky (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

4.1.1.3 Cizí zdroje, které nejsou úročeny 

Neúročené cizí zdroje představují pasiva, ze kterých neplyne žádný náklad. Hlavní 

částí krátkodobých závazků jsou dodavatelské úvěry. Tyto úvěry nejsou přesně 

úročeny. Finanční náklady na tyto úvěry jsou zahrnuty přímo v nákupní ceně, což 

snižuje operativní výsledek hospodaření. Z NOA jsou vyjmuty dlouhodobé závazky, 

krátkodobé závazky a ostatní pasiva ve formě časového rozlišení.  

Tabulka 20 Neúročený cizí kapitál (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Všechny výše uvedené změny a celkový dopad do NOA jsou znázorněny v tabulce 21. 

Z tabulky je patrné, že existuje rozpor mezi ekonomickým pohledem a účetním 

pohledem na výkonnost podniku. 

Tabulka 21 Propočet čistých operativních aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních 

výkazů) 

 

Dopad konkrétních změn do majetkové struktury podniku XZ, s.r.o. je uveden 

v tabulce 22 níže. 

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

Opravné položky zásob 34 196 30 072 34 363 25 276 25 151

Opravné položky pohledávek 5 744 6 190 11 462 7 761 13 742

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0

Krátkodobé závazky 343 709 473 380 536 938 485 744 397 359

Ostatní pasiva 0 0 20 378 21 075 10 824

Neúročený cizí kapitál 343 709 473 380 557 316 506 819 408 183

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

Aktiva celkem před úpravou 1 280 733 1 801 616 2 103 390 1 201 252 1 428 704

Nadbytečné peněžní prostředky (-) 451 455 779 089 997 710 133 762 302 426

Nedokončené investice (-) 8 960 53 418 68 707 299 74 750

Pohledávky po splatnosti / Nedobytné pohledávky (-) 8 310 6 855 20 402 6 632 12 654

Náklady na vzdělávání (+) 52 128 177 153 165

Neúročený cizí kapitál (-) 343 709 473 380 557 316 506 819 408 183

Čistá operativní aktiva (NOA) 468 351 489 002 459 432 553 893 630 856
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Tabulka 22 Upravená majetková část rozvahy (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních 

výkazů) 

 

Úpravy majetkové části jsou zobrazeny ve finanční části rozvahy. Nová položka 

ekvivalenty vlastního kapitálu slouží jako vyrovnávací položka. V tabulce 23 jsou 

zobrazeny všechny položky spadající do ekvivalentů vlastního kapitálu. Položka 

rezervy byla přesunuta z cizích zdrojů do vlastního kapitálu a zároveň došlo k vyřazení 

neúročeného cizího kapitálu z cizích zdrojů.  

Tabulka 23 Ekvivalenty vlastního kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Provedené úpravy se také projeví na kapitálové struktuře podniku.  

Tabulka 24 Upravená kapitálová část rozvahy (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních 

výkazů) 

 

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

Dlouhodobý majetek 271 006 263 056 230 182 320 934 352 433

Dlouhodobý nehmotný majetek 52 128 177 335 613

Dlouhodobý hmotný majetek 270 954 262 928 230 005 320 599 351 820

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

Čistý pracovní kapitál 197 345 225 946 229 250 232 959 278 423

Zásoby 122 796 193 902 236 192 108 674 143 880

Pohledávky 263 475 343 904 380 493 482 461 401 079

Krátkodobý finanční majetek 103 113 142 014 161 081 145 723 119 208

Časové rozlišení 51 671 19 506 8 800 2 920 22 439

Neúročené závazky (-) 343 709 473 380 557 316 506 819 408 183

Čistá operativní aktiva (NOA) 468 351 489 002 459 432 553 893 630 856

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

Náklady na vzdělání (+) 52 128 177 153 165

Nedokončené investice (-) 8 960 53 418 68 707 299 74 750

Pohledávky po splatnosti / Nedobytné pohledávky (-) 8 310 6 855 20 402 6 632 12 654

Rezervy (+) 131 912 215 342 134 008 163 582 149 652

Nadbytečné finanční prostředky (-) 451 455 779 089 997 710 133 762 302 426

Ekvivalenty vlastního kapitálu -336 761 -623 892 -952 634 23 042 -240 013

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

Vlastní kapitál 467 584 489 002 459 432 553 893 630 856

Základní kapitál 250 100 250 100 250 100 250 100 250 100

Zákonny rezervní fond 25 010 25 010 25 010 25 010 0

VH minulých let 260 645 529 235 837 784 0 280 750

VH za běžné účetní období 268 590 308 549 299 172 255 741 340 019

Ekvivalenty vlastního kapitálu 336 761 623 892 952 634 23 042 240 013

Cizí Zdroje 767 0 0 0 0

Bankovní úvěry a výpomoci 767 0 0 0 0

Kapitál celkem C 468 351 489 002 459 432 553 893 630 856
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4.1.2 Propočet čistého operativního zisku NOPAT 

Při výpočtu ekonomické přidané hodnoty se využívá čistý operativní zisk NOPAT. Je 

to zisk, který vychází z hlavní provozní činnosti podniku. Hlavním podkladem pro 

tento výpočet je výsledek hospodaření z běžné činnosti před zdaněním, který je 

obsažený ve výkazu zisku a ztrát. Tento zisk je upraven dle kapitoly 2.3.1.3. 

Nákladové úroky 

Jedná se o nákladové úroky placené z finančních nákladů, které je třeba k výsledku 

hospodaření přičíst. Analyzovaná společnost vykazuje nákladové úroky pouze 

v prvním roce sledovaného období. Tyto úroky plynou z finanční výpomoci 

z bankovních úvěrů. 

Tabulka 25 Nákladové úroky (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Výnosy a náklady z neoperativního majetku 

Jedná se o výsledek hospodaření z prodeje dlouhodobého majetku. Neoperativní 

majetek je zahrnut v provozní oblasti a musí se vyčlenit. Naopak zůstatková cena 

dlouhodobého majetku je přičtena k operativnímu výsledku hospodaření.  

Tabulka 26 Výsledek hospodaření z prodeje dlouhodobého majetku (Zdroj: Vlastní zpracování na 

základě účetních výkazů) 

 

Odpisy goodwillu 

Společnost nevykazuje ve sledovaném období tuto položku. 

Náklady s investičním charakterem 

Náklady s investičním charakterem jsou náklady, které společnost použila  

na vzdělávání svých zaměstnanců. K NOPAT budou přičteny v původní výši  

a následně odečteny odpisy pro konkrétní rok. 

  

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

Nákladové úroky 55 0 0 0 0

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 24 0 14 345 9 885 199

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 1 384 140 22 624 9 263 65

Výsledek hospodaření z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu -1 360 -140 -8 279 622 134
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Odpisy z oceňovacího rozdílu dlouhodobé majetku 

U dlouhodobého majetku nebyly zjištěny žádné oceňovací rozdíly během celého 

sledovacího období. Účetní odpisy byly nastaveny tak, že reálné opotřebení majetku 

se jim rovná. 

Leasingová platba 

Společnost nevykázala za celé sledované období finanční leasing, pouze operativní pro 

pronájem osobních automobilů. NOPAT nebude touto položkou ovlivněn. 

Tabulka 27 Změny při úpravách VH z běžné činnosti (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 

účetních výkazů) 

 

Tabulka 28 Výpočet upravené daně a NOPAT (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních 

výkazů) 

 

Výpočet čistého operativního zisku po zdanění znázorňuje tabulka 28. Jeho hodnota 

je spočítána odečtením původní daně a daně dodatečně od upraveného výsledku 

hospodaření z běžné činnosti.  

4.1.3 Výpočet vážených průměrných nákladů na kapitál 

Poslední položkou, která je potřebná pro výpočet ukazatele EVA je velikost vážených 

průměrných nákladů na kapitál (WACC). Pro vypočítání této hodnoty bude použit 

vztah uvedený v kapitole 2.3.1.4.  

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑘𝑑 ×  
𝐷

𝑇𝐶
 × (1 − 𝑡) +  𝑘𝑒  ×  

𝐸

𝑇𝐶
 

  

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

VH z běžné činnosti před znaněním 279 731 345 989 368 530 319 035 387 880

Nákladové úroky (+) 55 0 0 0 0

VH z prodeje DM (-) -1 360 -140 -8 279 622 134

Původní náklady na vývoj zaměstnanců (+) 78 153 189 135 180

Odpisy na vývoj zaměstnanců (-) 26 103 243 402 570

VH z běžné činnosti po úpravách 278 478 345 899 360 197 318 146 387 356

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

VH z běžné činnosti před zdaněnímm - neupravený 279 731 345 989 368 530 319 035 387 880

VH z běžné činnosti před zdaněnímm - upravený 283 030 349 650 364 558 322 471 390 287

Rozdíl (Neupravený - upravený) -3 299 -3 661 3 972 -3 436 -2 407

Sazba daně z příjmů (v %) 19 19 19 19 19

Původní placená daň 11 141 37 440 69 358 63 294 78 345

Dodatečná daň -627 -696 755 -653 -457

Čistý operativní zisk po zdanění 272 516 312 906 294 445 259 830 312 399
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Náklady na cizí kapitál 

Náklady na cizí kapitál představují smluvně dohodnuté úroky, které podnik platí 

věřiteli. V roce 2012 společnost XZ, s.r.o. čerpala krátkodobý bankovní úvěr 

v hodnotě 767 tis. Kč. Smluvně daná sazba byla na úrovni 6,875 %.   

V roce 2013 - 2016 společnosti XZ, s.r.o. nevykazovala žádnou část svých aktivit 

prostřednictvím úvěrů.  

Náklady na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál mohou být zjištěny různými variantami. Jednou 

z nejvhodnějších metod v podmínkách České republiky je stavebnicový model 

využívaný Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.  

Před výpočtem nákladů na vlastní kapitál došlo k úpravám rentability celkového 

kapitálu (ROA) a běžné likvidity.  Pokud by nedošlo k úpravám těchto ukazatelů, byly 

by výsledné hodnoty zkresleny. Tabulka 29 znázorňuje výpočty již upravených 

poměrových ukazatelů za využití upravených hodnot vlastního kapitálu, výsledku 

hospodaření z běžné činnosti před zdaněním, čistá operativní aktiva a čistý pracovní 

kapitál. Krátkodobé závazky zůstaly beze změny. Tyto výsledky slouží k dalšímu 

výpočtu a zjištění hodnot rizikových přirážek. 

Tabulka 29 Výpočet poměrových ukazatelů po změnách v rámci výpočtu EVA (Zdroj: Vlastní 

zpracování na základě účetních výkazů) 

 

 

Sazba bezrizikového aktiva rf 

Bezriziková úroková sazba je dle Ministerstva průmyslu a obchodu v České republice 

stanovena jako výnos desetiletých státních dluhopisů emitovaných Českou národní 

bankou. K této bezrizikové sazbě jsou připočítány další rizika, která jsou spojená 

s podnikáním. Závislost těchto výpočtů je založen na finančních ukazatelích.  

2012 2013 2014 2015 2016

Rentabilita celkové kapitálu ROA (upravená) 59,46% 70,74% 78,40% 57,44% 61,40%

Rentabilita celkového kapitálu ROA (před úpravy) 21,85% 19,20% 17,52% 26,56% 27,15%

Rentabilita celkové kapitálu ROA v odvětví CZ-NACE 29 18,59% 8,95% 9,57% 12,02% 10,73%

Běžná likvidita (upravená) 0,57 0,48 0,41 0,46 0,68

Běžná likvidita (neupravená) 2,76 3,10 3,34 1,81 2,46
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Tabulka 30 Bezriziková sazba aktiva (Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) 

 

Riziková sazba za velikost podniku rLA 

Riziková sazba za velikost podniku je dána velikostí úplatných zdrojů podniku (UZ), 

který představuje součet vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a dluhopisů. Jelikož 

hodnota vlastního kapitálu a bankovních úvěrů, které společnost vykazuj, přesahuje 

hodnotu 100 mil. Kč, ale nepřesahuje hodnotu 3 mld. Kč, bude riziková sazba za 

velikost podniku rLA počítána přes vzorec. 

𝑟𝐿𝐴  =  
(3 − 𝑈𝑍)2

1,682
 

Tabulka 31 Riziková sazba za velikost podniku (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních 

výkazů) 

 

Riziková sazba za podnikatelské riziko rP 

Výše této sazby se odvíjí od rentability celkového kapitálu a také schopnosti podniku 

tvořit EBIT. Pokud je tato rentabilita celkového kapitálu společnosti záporná, bude 

podnikatelské riziko rovno 10 %. Má-li podnik rentabilitu celkového kapitálu vyšší, 

než je průměrná rentabilita celkového kapitálu odvětví, pak je podnikatelské riziko 

nulové, a to je tedy i v případě sledovaného podniku. 

Riziková sazba finanční stability rFS 

Tento ukazatel závisí na ukazateli běžné likvidity společnosti. Pokud je likvidita 

společnosti menší než 100 %, pak je přirážka ve výši 10 %. Pokud je likvidita 

společnosti větší než 150 %, pak je přirážka 0 %. V případě analyzované společnosti 

je hodnota běžné likvidity menší než 100 % a proto bude riziková sazba finanční 

stability ve výši 10 %. 

Tabulka 32 Riziková sazba stability (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Bezriziková sazba 2,31% 2,26% 1,58% 0,58% 0,48%

2012 2013 2014 2015 2016

Riziková sazba za velikost podniku 3,81% 3,75% 3,84% 3,56% 3,33%

2012 2013 2014 2015 2016

Riziková sazba za finanční stabilitu 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
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Tabulka 33 Výpočet alternativních nákladu na vlastní kapitál dle stavebnicové metody dle MPO 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

Společnost XZ, s.r.o. působí v průmyslu výroby motorových vozidel (kromě 

motocyklů), přívěsů a návěsů v kategorii dle CZ NACE 29. Z tabulky 33 je zřejmé, že 

alternativní náklad na vlastní kapitál v odvětví je nižší než u hodnocené společnosti. 

V třetím roce sledování je dokonce skoro 2krát vyšší než v odvětví, kdy hodnota 

dosahuje 15,42 %, zatímco v odvětví 8,2 %. Nejnižší rozdíl je v roce 2012, kdy 

hodnota alternativních nákladů vlastního kapitálu sledované společnosti dosáhla 

hodnoty 16,12 % a v odvětví byla tato hodnota 14,05 %.  

Výpočet vážených průměrných nákladů na kapitál WACC 

Výpočet vážených průměrných nákladů na kapitál je stanoven jako součet složek 

cizího a vlastního kapitálu, které jsou děleny celkovým kapitálem při násobení tohoto 

poměru příslušnými náklady na cizí a vlastní kapitál. Náklad na cizí kapitál musí být 

ve zdaněné podobě. Výpočet WACC je proveden dle následujícího vzorce a výsledné 

hodnoty zobrazuje tabulka 34. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑘𝑑  ×  
𝐷

𝑇𝐶
 × (1 − 𝑑) + 𝑘𝑑  ×  

𝐸

𝑇𝐶
 

Tabulka 34 Výpočet hodnoty WACC (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Z tabulky je patrné, že hodnoty WACC jsou stejné jako náklady na vlastní kapitál. Je 

to dáno tím, že podnik koresponduje s vlastním kapitálem na stejné úrovni jako 

v % 2012 2013 2014 2015 2016

Bezriziková sazba rF 2,31 2,26 1,58 0,58 0,48

Prémie za riziko velikosti podniku rLA 3,81 3,75 3,84 3,56 3,34

Prémie za podnikatelské riziko fP 0 0 0 0 0

Prémie za riziko finanční stability rFS 10 10 10 10 10

Alternativní náklad na vlastní kapitál re 16,12 16,01 15,42 14,14 13,82

Alternativní náklad na vlastní kapitál v odvětví re 14,05 10,88 8,2 9,11 7,55

2012 2013 2014 2015 2016

Cizí kapitál (v tis. Kč) 767 0 0 0 0

Náklady na cizí kapitál 6,88% 0% 0% 0% 0%

Daň 19% 19% 19% 19% 19%

Náklady na cizí kapitál (zdaněný 5,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Vlastní kapitál (v tis. Kč) 467 584 489 002 459 432 553 893 630 856

Náklady na vlastní kapitál 16,12% 16,01% 15,42% 14,14% 13,82%

Kapitál celkem (v tis. Kč) 468 351 489 002 459 432 553 893 630 856

WACC 16,10% 16,01% 15,42% 14,14% 13,82%

WACC v odvětví 11,96% 9,15% 7,95% 6,64% 6,02%
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celkovým kapitálem. Cizí kapitál byl využíván jen v prvním roce sledování.  

A to v malé hodnotě. Hodnota WACC má klesající tendenci od počátku sledovaného 

období až po jeho konec. V porovnání s odvětvím se výše WACC podniku pohybuje 

nad průměrem. Celkově nízká hodnota WACC ve všech sledovaných obdobích svědčí 

o tom, že podnik je schopný pracovat s nízkými náklady na vlastní kapitál, což je 

pozitivní pro tvorbu hodnoty pro vlastníky. 

4.1.4 Výpočet EVA 

K výpočtu ukazatele ekonomické přidané hodnoty jsou použity hodnoty, které byly 

upraveny a vymezeny v předešlé kapitole na základě upravených dat z účetních 

výkazů a byly doplněny do tohoto vzorce: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑁𝑂𝐴 × 𝑊𝐴𝐶𝐶 

Tabulka 35 Výpočet ukazatele ekonomické přidané hodnoty (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 

účetních výkazů) 

 

Z uvedené tabulky 35 je zřejmé, že společnost tvoří po celou dobu hodnotu pro 

vlastníky podniku. Ekonomická přidaná hodnota dosahuje kladných hodnot. Nejvyšší 

hodnoty dosahuje v roce 2013, kdy tato hodnota tvořila 234 617 tis. Kč. Naopak 

nejnižší hodnota pro vlastníky podniku byla vytvořena v roce 2015, kdy dosahovala 

velikosti 181 510 tis. Kč. Hlavní příčinou tohoto poklesu byla zvýšená hodnota 

operativních aktiv a také snížení čistého operativního zisku po zdanění. Zvýšená 

hodnota čistých operativních aktiv v roce 2014 a 2015 působí negativně na tvorbu 

ekonomického zisku.  Naopak na tvorbu hodnoty pro vlastníky má pozitivní vliv vyšší 

čistý operativní zisk po zdanění.  

Ukazatele operační rentabilita a hodnotové rozpětí doplňují výslednou hodnotu 

ukazatele ekonomické přidané hodnoty. Výsledné hodnoty jsou zobrazeny v tabulce 

36. Operační rentabilita je vypočtena jako poměr mezi čistým operativním ziskem po 

zdanění a čistými operativními aktivy. V roce 2014 dosahovala operační rentabilita 

nejvyšší hodnot, kdy 1 Kč vložených aktiv přinesla 64,09 haléřů zisku.  Ukazatele 

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

Čistá operativní aktiva (NOA) 468 351 489 002 459 432 553 893 630 856

Čistý operativní zisk po zdanění (NOPAT) 272 516 312 906 294 445 259 830 312 399

Vážené průměrné náklady na kapitál (WACC) 16,10% 16,01% 15,42% 14,14% 13,82%

Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 197 099 234 617 223 601 181 510 225 215
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operační rentability dosahují vyšší rentability, než tomu bylo u hodnot rentability 

celkových aktiv ROA (před úpravy). Hodnotové rozpětí je vypočteno jako poměr mezi 

ekonomickou přidanou hodnotou a čistými operativními aktivy a vyjadřuje míru 

zhodnocení aktiv dle požadovaných výsledků pro investory. V roce 2014 vytvořila  

1 Kč investovaného kapitálu 48,67 halířů ekonomické přidané hodnoty.  

Tabulka 36 Vývoj ukazatele operační rentabilita a hodnotové rozpětí (Zdroj: Vlastní zpracování na 

základě účetních výkazů) 

 

4.1.5 Analýza výkonnosti pomocí EVA dle metodiky MPO 

V této podkapitole je vypočtena hodnota ukazatele ekonomické přidané hodnoty na 

základě původních neupravených dat dle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Tento způsob je využíván zejména externími analytiky, kteří nemají přístup k interním 

datům.  K hodnocení používají data získaná z účetní závěrky. Pro výpočet tohoto 

ukazatele je použit vzorec: 

𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐸 −  𝑟𝑒)  × 𝑉𝐾 

Kde:  ROE = rentabilita vlastního kapitálu 

 re  = alternativní náklad na vlastní kapitál 

 VK  = vlastní kapitál 

Výpočet ROE 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu je vypočítán jako podíl výsledku hospodaření 

za běžnou činnost a vlastního kapitálu společnosti. V roce 2015 došlo k výraznému 

růstu rentability vlastního kapitálu,  a to z důvodu poklesu vlastního kapitálů 

v důsledku vyplacení podílu na zisku. 

Tabulka 37 Rentabilita vlastního kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

  

2012 2013 2014 2015 2016

Operační rentabilita (RONA) 58,19% 63,99% 64,09% 46,91% 49,52%

Rentabilita celkového kapitálu ROA (před úpravy) 22,20% 19,41% 17,73% 26,92% 27,35%

Hodnotové rozpětí 42,08% 47,98% 48,67% 32,77% 35,70%

2012 2013 2014 2015 2016

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (v tis. Kč) 268 590 308 549 299 172 255 741 309 535

Vlastní kapitál (v tis. Kč) 804 345 1 112 894 1 412 066 530 851 870 869

Rentabilita VK = EAT / VK 33,39% 27,72% 21,19% 48,18% 35,54%
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Výpočet vážených průměrných nákladů na kapitál (WACC) 

Pro výpočet alternativních nákladů na vlastní kapitál je nejprve nutné vypočítat 

hodnotu vážených průměrných nákladů na kapitál (WACC), která je vypočtena dle 

vztahu uvedeného v kapitole 2.3.1.5.  

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑟𝑓  +  𝑟𝐿𝐴  +  𝑟𝑃 +  𝑟𝐹𝑆 

Kde:  rf = bezriziková sazba aktiva 

 rLA = riziková přirážka za velikost podniku 

  rp  = riziková přirážka za podnikatelské riziko 

  rFS = riziková přirážka za finanční stabilitu 

Bezriziková sazba aktiva rf 

Jedná se o sazbu výnosu 10tiletých státních dluhopisů. Hodnoty jsou již uvedeny 

v tabulce 30. 

Riziková přirážka za velikost podniku rLA 

Výši rizikové přirážky za velikost podniku zobrazuje tabulka 38. Úplatné zdroje  

ve sledovaných letech přesahují hodnotu 100 mil. Kč., ale nepřesahují hodnotu 3 mld. 

Kč. Proto byl použit při výpočtu rizikové přirážky za velikost podniku následující 

vzorec: 

𝑟𝐿𝐴  =  
(3 − 𝑈𝑍)2

1,682
 

Tabulka 38 Riziková přirážka za velikost podniku (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních 

výkazů) 

 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko rp 

Sledovaný podnik má rentabilitu celkového kapitálu vyšší, než je průměrná rentabilita 

celkového kapitálu odvětví dle tabulky 29. To znamená, že podnikatelské riziko je 

nulové.  

  

v % 2012 2013 2014 2015 2016

Prémie za riziko velikosti podniku rLA 2,86 2,12 1,5 3,62 2,71
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Riziková přirážka za finanční stabilitu rFS 

Tento ukazatel závisí na ukazateli běžné likvidity společnosti. V případě analyzované 

společnosti je dle tabulky 29 hodnota běžné likvidity větší než 150 % a proto bude 

riziková sazba finanční stability ve výši 0 %. 

Celková hodnota WACC je dána součtem jednotlivých rizikových přirážek  

a bezrizikové sazby. Hodnota je vyčíslena v tabulce 39. 

Tabulka 39 Výpočet WACC (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Ukazatel průměrného váženého nákladu na kapitál od počátku sledovaného období 

klesal a následně vzrostl na 4,2 % v roce 2015. Je to způsobeno tím, že vzrostla 

hodnota rizika za velikost podniku. Nejvyššího WACC bylo dosaženo v roce 2012, 

kdy hodnota dosáhla 5,17 %. V tomto roce byla taky nejvyšší hodnota bezrizikové 

sazby. 

Výpočet nákladů na vlastní kapitál 

Výpočet nákladů na vlastní kapitál bude vypočten dle následujícího vzorce: 

𝑟𝑒 =  
𝑊𝐴𝐶𝐶 ×  

𝑈𝑍
𝐴  −  

𝐶𝑍
𝑍  × 𝑈𝑀 × (

𝑈𝑍
𝐴  − 

𝑉𝐾
𝐴 )

𝑉𝐾
𝐴

 

Kde: 𝑟𝐸 = náklady na vlastní kapitál 

 WACC = průměrné vážené náklady kapitálu 

 UZ = úplatné zdroje (VK + BU +O) 

 A = aktiva celkem 

 BU = bankovní úvěry 

 O = dluhopisy 

v % 2012 2013 2014 2015 2016

Bezriziková sazba rF 2,31 2,26 1,58 0,58 0,48

Prémie za riziko velikosti podniku rLA 2,86 2,12 1,5 3,62 2,71

Prémie za podnikatelské riziko fP 0 0 0 0 0

Prémie za riziko finanční stability rFS 0 0 0 0 0

Výpočet WACC 5,17 4,38 3,08 4,2 3,19
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UM = úroková míra 

CZ = výsledek hospodaření po zdanění 

Z = výsledek hospodaření před zdaněním 

VK = vlastní kapitál 

Tabulka 40 Výpočet nákladů na vlastní kapitál (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních 

výkazů) 

Výpočet ukazatele EVA dle MPO 

Po výpočtu jednotlivých položek je možné přistoupit k samotnému výpočtu ukazatele 

EVA dle vzorce: 

𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐸 −  𝑟𝑒)  × 𝑉𝐾 

Tabulka 41 Výpočet ukazatele EVA dle MPO (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Z výpočtu ekonomické přidané hodnoty je zřejmé, že společnost v celém sledovaném 

období tvořila přidanou hodnotu pro vlastníky.  

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

WACC 0,0517 0,0438 0,0308 0,042 0,0319

UZ 805 112 1 112 894 1 412 066 530 851 870 869

A 1 280 733 1 801 616 2 103 390 1 201 252 1 428 704

VK 804 345 1 112 894 1 412 066 530 851 870 869

BU 767 0 0 0 0

O 0 0 0 0 0

U 55 0 0 0 0

U/BU 0,071708 0 0 0 0

UZ/A 0,63 0,62 0,67 0,44 0,61

VK/A 0,63 0,62 0,67 0,44 0,61

CZ 279 731 345 989 368 530 319 035 387 880

Z 268 590 308 549 299 172 255 741 309 535

CZ/Z 1,04 1,12 1,23 1,25 1,25

re 5,17% 4,38% 3,08% 4,20% 3,19%

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

EAT 268 590 308 549 299 172 255 741 309 535

VK 804 345 1 112 894 1 412 066 530 851 870 869

ROE 33,39% 27,72% 21,19% 48,18% 35,54%

re 5,17% 4,38% 3,08% 4,20% 3,19%

EVA 227 005 259 804 255 680 233 445 281 754
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Podle hodnocení ukazatele dle Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky 

společnost spadá do první kategorie. To znamená, že rentabilita vlastního kapitálu 

(ROE) je větší než alternativní náklady re. 

4.1.6 Shrnutí hodnocení výkonnosti podniku pomocí ukazatelů EVA 

Pro ekonomické hodnocení výkonnosti podniku XZ, s.r.o. byla použita metoda 

ekonomické přidané hodnoty. Nejprve byla využita metoda EVA Entity, která je kvůli 

svým úpravám více přesná. Následně byla použita metoda EVA dle metodiky 

Ministerstva průmyslu a obchodu, která může poskytovat nepřesné, neboli zkreslené 

výsledky. Mezi výhody výpočtu EVA dle MPO je, že vychází z neupravených 

účetních dat. Tyto data jsou veřejně přístupná, a proto je mohou využívat externí 

analytici, aniž by museli znát detailnější informace o fungování společnosti. Mezi další 

výhody může například patřit, že díky datům EVA dle MPO může být společnost 

srovnána s odvětvím, ve kterém se její obor nachází. 

Při výpočtu EVA Entity byly upraveny účetní data, konkrétně byla upravena aktiva 

podniku na čistá operativní aktiva (NOA). A tím došlo i ke změně struktury kapitálu 

podniku (C). Následně byl upraven hospodářský výsledek před zdaněním  

na hospodářský výsledek plynoucí z operativní činnosti podniku. Pro výpočet 

vážených průměrných nákladů kapitálu (WACC) byly vypočítány jak náklady  

na vlastní kapitál a náklady na cizí kapitál, které byly zahrnuty pouze v prvním roce 

sledování. Jelikož podnik vykazoval pouze v prvním roce bankovní úvěr, jiné cizí 

zdroje v podobě půjček od společníků a finančního leasingu nebyly použity.   

Pro výpočet nákladů vlastního kapitálu byla použita stavebnicová metoda, která je 

založená na přičtení jednotlivých rizikových prémií a tím zjištění alternativních 

nákladů na vlastní kapitál.  

Při výpočtu metodou EVA dle MPO bylo postupováno dle kroků zveřejněných  

na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu. Nejprve byly vypočteny průměrné 

vážené náklady na kapitál (WACC) a následně byly vypočteny alternativní náklady 

vlastního kapitálu (re) dle stavebnicové metody. Poté byly vypočteny hodnoty 

rentability vlastního kapitálu (ROE) a vypočtena ekonomická přidaná hodnota.  

Na základě těchto dvou metod byl proveden výpočet ekonomické přidané hodnoty 

v letech 2012 – 2016. 
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V následujícím grafu jsou zobrazeny výsledky pro EVA Entity a EVA dle MPO. 

 

Graf 13 EVA Entity, EVA dle MPO (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

Z grafu 13 je zřejmé, že se hodnoty EVA Entity a EVA dle MPO vyvíjejí velmi 

podobně. Nejprve v mezidobí 2012 – 2013 rostou a následně mírně klesají až do roku 

2015, v roce 2016 opět hodnota vzrostla. Rozdílné hodnoty jsou dány hodnotami, které 

byly provedeny v rámci výpočtu EVA Entity v podobě úprav. V následujících letech 

lze předpokládat další pozitivní vývoj tohoto ukazatele.  
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Závěr 

Společnost XZ, s.r.o. nezpracovává finanční analýzu a ani se nezajímá o jiná měření 

výkonnosti. Měsíčně má nařízeno vykazovat zisk před zdaněním, úroky a odpisy a 

provozní výsledek hospodaření z běžné činnosti.  

Přínosem této práce je komplexní teoretický přehled ale především samotná finanční 

analýza a výpočet ekonomické přidané hodnoty sledovaného podniku XZ, s.r.o. 

Na základě provedené finanční analýzy byly vyhodnoceny výsledky jednotlivých 

ukazatelů. Vstupní data byla čerpána především z účetních výkazů a z výročních zpráv 

sledované společnosti. Aby byly informace objektivní, byly při výpočtech použity 

údaje z pětiletého období (2012 – 2016). U poměrových ukazatelů byla pozornost 

věnována na ukazatele rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. Ukazatele 

rentability vypovídají o tom, že společnost v celém sledovaném období byla zisková. 

Ukazatele likvidity se pohybují nad doporučenými limity.  Analyzovaná společnost by 

se měla více zaměřit na efektivní přístup využívání svých peněžních prostředků. 

Celková zadluženost se v průběhu analyzovaného období pohybovala v doporučeném 

rozmezí 30 – 60 %. Podnik lze posoudit jako finančně stabilní a je schopen 

samofinancování.  Co se týče aktivity, společnost efektivně využívá svůj majetek.   

Na základě pozitivních výsledků z finanční analýzy bylo provedeno ekonomické 

hodnocení na základě výpočtu ekonomické přidané hodnoty. Nejprve byla použita 

metoda EVA Entity, která je přesnější díky úpravám. Jako druhá metoda byla zvolena 

metoda EVA dle metodiky MPO, která využívá neupravená účetní data.  

Celkově lze zhodnotit finanční situaci analyzované společnosti pozitivně. Společnost 

XZ, s.r.o. vytvářela ekonomický zisk a hodnotu pro vlastníky v průběhu celého 

analyzovaného období. Na základě tohoto vývoje lze předpokládat, že dosavadní 

příznivý vývoj by měl pokračovat i v nejbližších letech.  
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Příloha 1: Aktiva společnosti XZ, s.r.o. 

 

 

 

  

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

Aktiva celkem 1 280 733 1 801 616 2 103 390 1 201 252 1 428 704

Dlouhodobý majetek 279 914 316 346 298 712 321 080 427 018

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 182 448

Software 0 0 0 182 448

Dlouhodobý hmotný majetek 279 914 316 346 298 712 320 898 426 570

Pozemky 3 733 3 733 4 894 4 895 20 924

Stavby 189 363 185 257 179 926 178 482 183 982

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 75 304 72 133 42 669 135 177 114 915

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 960 53 418 68 707 299 74 750

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 2 554 1 805 2 516 2 045 31 999

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

Oběžná aktiva 949 148 1 465 764 1 795 878 877 252 979 247

Zásoby 122 796 193 902 236 192 108 674 143 880

Materiál 37 977 91 158 107 369 36 811 52 329

Nedokončená výroba a polotovary 67 092 67 145 87 305 55 862 77 346

Výrobky 16 359 21 142 22 759 12 695 8 901

Poskytnuté zálohy na zásoby 1 367 14 457 18 759 3 306 5 304

Dlouhodobé pohledávky 13 909 29 132 19 481 21 962 21 140

Odložená daňová pohledávka 13 909 29 132 19 481 21 962 21 140

Krátkodobé pohledávky 257 876 321 627 381 414 467 131 392 593

Pohledávky z obchodních vztahů 237 147 313 685 349 205 409 150 356 372

Stát - daňové pohledávky 0 2 366 19 707 20 507 18 973

Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 056 3 157 2 591 2 782 4 843

Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 18 673 2 419 9 782 34 207 9 818

Jiné pohledávky 0 0 129 485 2 587

Krátkodobý finanční majetek 554 568 921 103 1 158 791 279 485 421 634

Peníze 82 139 181 252 458

Účty v bankách 554 486 920 964 1 158 610 279 233 421 176

Ostatní aktiva 51 671 19 506 8 800 2 920 22 439

Časové rozlišení 51 671 19 506 8 800 2 920 22 439

Náklady příštích období 51 671 19 506 8 800 2 920 22 439
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Příloha 2: Pasiva společnosti XZ, s.r.o. 

 

  

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016

Pasiva celkem 1 280 733 1 801 616 2 103 390 1 201 252 1 428 704

Vlastní kapitál 804 345 1 112 894 1 412 066 530 851 870 869

Základní kapitál 250 100 250 100 250 100 250 100 250 100

Rezervní fondy a fondy ze zisku 25 010 25 010 25 010 25 010 0

VH minulých let 260 645 529 235 837 784 0 280 750

Nerozdělený zisk minulých let 260 645 529 235 837 784 0 280 750

VH za běžné účetní období 268 590 308 549 299 172 255 741 340 019

Cizí zdroje 476 388 688 722 670 946 649 326 547 011

Rezervy 131 912 215 342 134 008 163 582 149 652

Ostatní rezervy 131 912 215 342 134 008 163 582 149 652

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0

Krátkodobé závazky 343 709 473 380 536 938 485 744 397 359

Závazky z obchodních vztahů 212 607 262 334 374 029 399 937 242 401

Závazky k zaměstnancům 14 080 13 473 19 182 18 697 18 873

Závazky ze sociálního a zdravotního zabezpečení 7 079 7 667 10 897 10 315 10 101

Stát - daňové závazky a dotace 6 122 46 976 26 587 5 512 19 343

Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 103 821 142 930 106 243 51 283 105 791

Jiné závazky 0 0 0 0 850

Bankovní úvěry a výpomoci 767 0 0 0 0

Krátkodobé bankovní úvěry 767 0 0 0 0

Ostatní pasiva 0 0 20 378 21 075 10 824

Časové rozlišení 0 0 20 378 21 075 10 824
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Příloha 3: Výkaz zisku a ztrát společnosti XZ, s.r.o. 

 

 

Výnosy, náklady (v tis. Kč) 2012 2013 2014 2015 2016

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0

Výkony 2 852 732 2 925 803 3 425 448 3 491 359 3 277 825

Výkonová spotřeba 2 185 703 2 243 992 2 762 156 2 720 851 2 459 317

Přidaná hodnota 667 029 681 811 663 292 770 508 818 508

Osobní náklady 274 767 299 057 334 275 376 355 408 691

Daně a poplatky 351 367 368 392 366

Odpisy dlouhodobého nemmotného a hmotného majetku 32 030 28 254 28 137 29 219 37 675

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 24 0 14 345 9 885 199

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1 384 140 22 624 9 263 65

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích období odečíst 24 566 79 616 -71 837 16 780 -5 159

Ostatní provozní výnosy 1 176 101 1 103 542 1 174 981 1 521 746 1 236 331

Ostatní provozní náklady 1 197 644 1 128 544 1 162 989 1 504 048 1 227 084

Provozní výsledek hospodaření 312 412 249 375 376 062 366 082 386 316

Výnosy u dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 126 173 0

Výnosové úroky 24 23 17 6 56

Nákladové úroky 55 0 0 0 0

Ostatní finanční výnosy 19 976 110 972 34 797 32 051 15 157

Ostatní finanční náklady 48 129 14 381 42 472 79 277 13 649

Finanční výsledek hospodaření -32 681 96 614 -7 532 -47 047 1 564

Daň z příjmů za běžnou činnost 11 141 37 440 69 358 63 294 78 345

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 268 590 308 549 299 172 255 741 309 535

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření před zdaněním 279 731 345 989 368 530 319 035 387 880


