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Anotace 

Hlavním cílem této práce je zjištění potenciálních problémů a rizik v analyzované 

společnosti z hlediska podnikových financí a následné formulování řešení těchto problémů. 

Všechny tyto činnosti jsou prováděny dle všeobecně uznávaných postupů, a to dle teorie 

finanční analýzy podniků a teorie řízení podnikových financí. První část je věnována 

problematice finančního zdraví podniku a jednotlivým finančním ukazatelům, vše na úrovni 

teorie. V praktické části je poté představena analyzovaná společnost včetně nástinu jejího 

ekonomického stavu. Následuje vyhotovení kompletní finanční analýzy včetně bankrotních 

a bonitních modelů, ze který se následně vyvozují závěry. Nakonec je zjištěný stav 

vyhodnocen a je doporučeno řešení zjištěných problémů vhodnými finančně-manažerskými 

nástroji. 

Klíčová slova 

Finanční zdraví, finanční analýza, zadluženost, bonita, rentabilita, peněžní tok, komplexní 

ukazatelé, strojní výroba, zálohové faktury 

  



 

 

Annotation 

Evaluation of financial performace of the TOPOS, a. s. 

The goal of this master's thesis is to find, formulate and solve potential financial problems 

and risks in an analyzed company. All these activities follow generally recognised 

procedures according to the theory of financial analysis and corporate finance management.  

The first part of this thesis describes the matters of company's financial soundness and each 

financial indicators theoretically. First, the practical part is presented by a company 

introduction including a description of the current economic situation. Then a complete 

financial analysis is made including bankruptcy and creditworthy models and which serve 

to draw conclusions. Finally, the observed situation is evaluated and an appropriate solution 

is recomamended in the form of financial or managerial tools.  

Key words 

financial soundness, financial analysis, indebtedness, creditworthiness, cash-flow 

rentability, comprehensive indicators, manufacture of machinery, advance invoice 
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Seznam zkratek 

C  Capital, kapitál 

CÚK úplatný cizí kapitál 

CPR  Cash Position Ratio, okamžitá likvidita  

CR  Current Ratio, běžná likvidita 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

ČPM  čistý peněžní majetek 

ČPP  čisté pohotové prostředky 

DM  dlouhodobý majetek (stálá aktiva) 

DHM  dlouhodobý hmotný majetek 

DNM  dlouhodobý nehmotný majetek 

DSP  doba splatnosti pohledávek 

DÚKZ  doba úhrady krátkodobých závazků 

EBIT čistý zisk před započtením nákladových úroků 

EBITDA čistý zisk před započtením úroků a odpisů 

EBT zisk před zdaněním 

EVA  ekonomická přidaná hodnota 

H  hodnota (nejčastěji konkrétní položky z účetního výkazu) 

NOPAT čistý provozní zisk po zdanění 

OCP  obratový cyklus peněz 

OM  oběžný majetek 

QR  Quick Ratio, pohotová likvidita 

PRIBOR Prague Interbank Offered Rate, mezibankovní úroková sazba v rámci ČR 

Re požadovaná výnosnost vlastního kapitálu 

Rd průměrné náklady na cizí kapitál 

ROA  Return on Assets, rentabilita aktiv 

ROCE  Return on Capital Employed, rentabilita investovaného kapitálu 

ROE  Return on Equity, rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  Return on Sales, rentabilita tržeb 

WACC Weighted Average Cost of Capital, vážené průměrné náklady na kapitál 

ZK  základní kapitál 
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1 Úvod do tématu 

Problematika finanční výkonosti a zdraví podniků je obsáhle řešena v tuzemské i zahraniční 

literatuře, a to především v těch zemích, kde funguje volný trh a kapitalismus. Mezi tyto 

země patří již dlouhou dobu i Česká republika, proto je hospodaření společností a jejich 

finanční situace důležitým a neodmyslitelným prvkem celé ekonomiky.  

Dle Grünwalda [1 s. 24] je stav finančního zdraví podniku dán tím „jak velká finanční rizika 

vyvolává stávající způsob financování podniku při stávajících hospodářských výsledcích a 

majetkových poměrech.“ Manažeři podniku tedy sledují, k jakým finančním pohybům 

dochází během provozní činnosti, jaká je skladba majetku či jejich zdrojů apod. Všechny 

tyto činnosti pokrývá právě finanční analýza. Interpretování závěrů z finanční analýzy je 

v mnohých případech subjektivní, nicméně existují všeobecně uznávané předpoklady, dle 

kterých lze vyvozovat pozitivní či negativní závěry. 

1.1 Proč je zapotřebí znát finanční zdraví podniku? 

Jelikož jsou firmy založeny za účelem maximalizace zisku a všechny jejich činnosti mají 

také vést k tomuto účelu, je důležité, aby vedení společnosti vždy došlo ke správným 

finančním rozhodnutím. Jinými slovy, společnost má být vedena dle institutu péče řádného 

hospodáře1. K tomuto účelu potřebuje vedení podniku mít vždy co nejkvalitnější informace 

o finančním stavu a potřebách firmy.  

Stav finančního zdraví podniku vnímá také jeho okolí, a to jako jeho určitou důvěryhodnost. 

V okolí podniku působí mnoho subjektů, které jsou určitým způsobem zainteresované a 

kterým záleží na dobrém fungování a finanční kondici sledovaného podniku, protože jejich 

úspěch (popřípadě zisk) je s danou firmou spjatý.  Tyto zainteresované skupiny jsou 

podrobněji uvedeny v kapitole 5.  

 

 

                                                 
1 Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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2 Úvod do problematiky finanční analýzy 

Jako nejideálnější způsob zjišťování finančního zdraví podniku lze považovat již 

zmiňovanou finanční analýzu. Mezi základní nástroje pak lze zařadit informace z účetní 

závěrky. Ty zpravidla obsahují většinu údajů, které jsou potřeba pro jednotlivé typy analýz. 

Mezi tento soubor dokumentů ze závěrky pak patří Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled 

o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu a také výroční zpráva, která 

podává obecné informace o postupu firmy v uplynulém roce a přináší základní zhodnocení 

její situace. Posledními dokumenty, které se také často přidávají k účetní závěrce, jsou 

„přílohy v účetní závěrce“. Ty mají za účel vysvětlit a doplnit informace obsažené v rozvaze 

a výkazu zisku a ztráty. [1] 

2.1 Rozvaha aneb majetková a kapitálová struktura podniku 

Aby mohla firma podnikat, musí vlastnit určité materiální či nemateriální prostředky. Těmto 

prostředkům se obecně říká „majetek“. Z účetního hlediska stojí majetek na levé straně 

rozvahy na tzv. straně „má dáti“.  K tomu, aby tento majetek získala, musí mít rozmyšlenou 

také strategii financování, tedy to, jakými zdroji majetek pokryje. Těmto zdrojům se říká 

„kapitál“ a stojí na pravé straně rozvahy, tedy na straně „dal“.  K tomu, aby si firma udržela 

majetkovou a finanční stabilitu, je zapotřebí mít vyvážený vztah mezi těmito dvěma 

stranami.  

Z toho vyplívá, že finanční analýza úzce souvisí s analýzou samotné rozvahy. Rozvaha 

představuje základní nástroj, kterým lze hledět na aktuální finančně-kapitálovou situaci 

podniku. V rámci rozvahy je potřeba se zaměřovat na následující skutečnosti: [2] 

- optimální složení jednotlivých typů majetku 

- optimální poměr mezi druhy majetku a druhy kapitálu 

- vzájemný vztah mezi majetkem a kapitálem 

Jednotlivé náležitosti, které musí rozvaha mít, jsou spíše záležitostí účetního oddělení, které 

za správnost zodpovídá. Struktura rozvahy proto řešena v rámci finanční analýzy. Samotný 

kapitál je rozdělen na vlastní a cizí zdroje. Toto rozdělení vypovídá o tom, odkud se tyto 

zdroje primárně získávají.  
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2.1.1. Základní rozdělení kapitálu 

Zdroje majetku můžeme rozlišovat dvěma způsoby. Jeden z nich je účetní pohled a na něj 

bude v této práci brán ohled. Kapitál může být cizí, tedy ten, který není přímo vlastněn 

firmou a musí být do určité doby splacen. Na druhé straně stojí vlastní kapitál, který patří 

přímo majitelům firmy a představuje hlavní podnikatelské riziko. Základní rozdělení je 

názorně zobrazeno v následujícím diagramu. 

  

zdroj: vlastní zpracování 

 

Zatímco vlastní kapitál kolísá spolu se změnou výsledku hospodaření, cizí vzniká 

v důsledku podnikání z důvodu nedostatku vlastního kap. či z důvodu finanční páky. [2] 

Mezi cizí kapitál tedy patří: 

- rezervy (zákonné a účetní) 

- dlouhodobé závazky (dluhopisy, závazky s rozhodujícím či podstatným vlivem, 

zálohy, dlouhodobé bankovní úvěry; vše se splatností zpravidla delší než 1 rok) 

- krátkodobé závazky (závazky z obchodních styků, k zaměstnancům, ke státu, ke 

společníkům, krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci; zpravidla se splatností do 1 

roku)2 

                                                 
2 Bankovní úvěry lze zahrnou do dlouhodobých a krátkodobých závazů dle splatnosti nebo je lze vyčlenit jako 

samostatnou kategorii 

Kapitál

vlastní

základní kapitál (ZK)

kapitálové fondy

fondy ze zisku

výsledek hospodaření běžného účetního 
obodobí

výsledek hospodaření minulých let

cizí

rezervy

dlouhodobé závazky

krátkodobé závazky

bankovní úvěry a výpomoci

časové rozlišení pasiv

Obrázek 1: Kapitálová struktura firmy 
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- přechodné účty pasivní (účetní případy příštích období, dohadné účty) 

Mezi vlastní kapitál lze zahrnout: 

- základní kapitál (součet peněžních a nepeněžních vkladů společníků) 

- kapitálové fondy (dary, dotace, emisní ážio3) 

- fondy ze zisku (rezervní, statutární, ostatní dle požadavků managementu) 

- výsledek hospodaření minulých let (suma nerozdělených zisků či ztrát z minulých 

let 

- výsledek hospodaření běžného účetního období (čistý zisk či ztráta za daný rok před 

přerozdělením) [3] 

2.1.2. Základní rozdělení majetku 

Majetek neboli aktiva jsou souborem veškerých hmotných a nehmotných věcí, pohledávek, 

práv, peněz, cenin, případně i goodwillu. Všechny tyto části lze vždy uvést v peněžním 

vyjádření. Jdou tedy určitým způsobem ocenit, a to například pořizovací cenou, reprodukční 

pořizovací cenou, jmenovitou cenou nebo vlastními náklady. [3] Majetek se delí následovně: 

 

Obrázek 2: Struktura firemního majetku 

Zdroj: Vyhláška č. 500/2002 Sb., vlastní zpracování 

 

                                                 
3 Emisní ážio je kladný rozdíl mezi nominální hodnotou akcie a emisní hodnotou akcie při upisování 

majetek

pohledávky za 
upsaný ZK

dlouhodobý

hmotný

nehmotný

finanční

oběžný

zásoby

pohledávky

krátkodobý 
finanční majetek

časové rozlišení 
aktiv
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Dlouhodobý majetek lze definovat jako majetek, který firmě slouží déle než 1 rok a během 

té doby se opotřebovává a nemění zásadním způsobem svou formu. Oproti tomu oběžný 

majetek je používán krátkodobě, rychle se v podniku obrací a namísto opotřebovávání se 

spotřebovává. [1] 

2.2 Struktura výnosů a nákladů 

Aby bylo možné vyčíslit jednotlivé operace v rámci podnikových činností, je nutné je 

peněžně ocenit. V rámci výnosů a nákladů se nesledují skutečné peněžní úbytky a přírůstky 

v daném sledovaném období. Je to peněžní vyjádření spotřeby a výkonu ze své 

podnikatelské činnosti. Navíc se časově rozlišují – zaúčtovávají se v tom účetním období, se 

kterým věcně a časově souvisí.  

2.2.1. Výkaz zisku a ztráty 

Mezi další součást každé účetní závěrky lze zařadit Výkaz zisku a ztráty neboli hovorově 

„výsledovku“, která pojednává o všech výnosech a nákladech firmy ve sledovaném 

hospodářském roce. Tím, že sleduje operace za určitý časový interval, se zásadně liší od 

rozvahy, která vystupuje staticky (ukazuje jen stav k určitému časovému bodu), zatímco 

údaje z výkazu vystupují dynamicky. Všechny výnosy a náklady přehledně přiřazuje 

konkrétním činnostem podniku, a to pro konkrétní časové období, pro které se daná operace 

vztahuje. Z účetního hlediska se tomuto postupu říká „akruální princip“. Tím se odlišuje od 

pojmů „příjmy a výdaje“ z Přehledu o peněžním toku, které jsou vykazovány až v té chvíli, 

kdy fyzicky dochází k vydání či přijmutí peněžních prostředků. [4] 

Podoba výsledovky je v českém účetnictví standardizovaná, leč pro účely finanční analýzy 

je v některých případech zapotřebí upravit její výstupní data, protože mnoho ukazatelů 

finanční analýzy bylo vytvořeno zahraničními autory v prostředí cizích účetních systémů. 

Těmito úpravami se zvyšuje vypovídací hodnota těchto dat. Následující tabulka představuje 

základní podobu výkazu zisku a ztráty.  
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Tabulka 1: Zjednodušený výkaz zisku a ztráty 

I. Obchodní činnost 

+ tržby za prodej zboží 

– náklady vynaložené na prodané zboží 

= obchodní marže 

II. Výrobní činnost 

+ tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

+/– změna stavu zásob vlastní činnosti 

+ aktivace (materiálu, zboží, DM atd.) 

– výkonová spotřeba 

= přidaná hodnota 

– osobní náklady, daně, odpisy 

+/– ostatní provozní výnosy a náklady 

= provozní výsledek hospodaření 

III. Finanční činnost 

+/– finanční výnosy a náklady 

= Finanční výsledek hospodaření 

PROVOZNÍ + FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – daň z příjmů  

= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 

+/– převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 

= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ  

Zdroj: Grünwald, 2007, aktualizované 

Od roku 2016 již není součástí výkazu zisku a ztráty „mimořádná činnost“, tudíž ani 

mimořádný hospodářský výsledek. Mimořádné výnosy a náklady jsou přesunuty do položek 

ostatních provozních či ostatních finančních výnosů a nákladů. Stejně tak se v nové podobě 

Výkazu zisku a ztráty nevyskytuje položka přidané hodnoty. Z důvodu velké vypovídací 

hodnoty zde byla tato struktura zanechána [5] 

2.3 Přehled o peněžních tocích 

Třetím výkazem z účetní závěrky, který se využívá ve finanční analýze, je výkaz o tvorbě a 

použití peněžních prostředků, zkráceně výkaz Cash flow. Ten má za účel porovnávat bilanci 
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mezi zdroji peněžních prostředků (příjmy) a využitím těchto prostředků (výdaji). Na rozdíl 

od výkazu zisku a ztráty sleduje skutečné pohyby peněz, který se fyzicky uskutečnil ve 

sledovaném období. Jinými slovy výkaz sleduje, kolik firma vytvořila peněžních prostředků 

a k jakému podnikatelskému účelu je použila. [4] 

Jednotlivé položky výkazu Cash flow lze rozdělit do čtyř skupin: 

• Samofinancování 

• Provozní činnost 

• Investiční činnost 

• Finanční činnost 

Z části nazvané provozní činnost lze odvodit, jak velká část výsledku hospodaření je tvořena 

skutečnými příjmy. Navíc jak uvádí Růčková [5 s. 34] „umožňuje zjistit, jak je produkce 

peněz ovlivněna změnami pracovního kapitálu a jeho složkami.“ V provozní části se nalézají 

také pohledávky a závazky z obchodních vztahů, zásoby atd. U všech těchto složek můžeme 

pozorovat změny.  

Z toku peněz v rámci investiční činnosti lze zjistit výdaje na investiční majetek a příjmy 

z nich plynoucí. Z finanční činnosti je důležité vyhodnocovat čerpání cizího kapitálu a jeho 

zpětné splácení. Neméně podstatné jsou také pohyby vlastního kapitálu, především výplata 

dividend a změny v ZK či fondech. [4]  
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3 Finanční analýza pomocí základních ukazatelů 

Základní finanční ukazatele pracují s jednotlivými finančními položkami ze všech tří 

účetních výkazů. Ukazatele lze rozdělit do dvou skupin, na takzvané extenzivní a intenzivní. 

Extenzivní vypovídají o rozsahu neboli objemu finančních položek, ať už absolutně 

vyjádřené v účetních výkazech či dopočítané rozdílem více hodnot. Intenzivní ukazatele 

využívají absolutních ukazatelů, které poté dávají do relativních poměrů. Důležité je všechny 

ukazatele správně interpretovat a posoudit je s důrazem na faktor času a daný typ odvětví. 

[4] 

3.1 Základní pojmy: 

Při výpočtech jednotlivých ukazatelů se využívají různě upravené hodnoty zisku, které mají 

v daném kontextu mnohdy větší vypovídací hodnotu a lépe odpovídají povaze ukazatele. 

Následující pojmy jsou nejen nedílnou součástí finančních analýz, ale také účetních výkazů, 

které jsou sestavovány dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS. [6] 

EBITDA – výsledek hospodaření před započtením úroků, daní a odpisů 

EBIT – výsledek hospodaření před zdaněním a úroky 

EBT – výsledek hospodaření před zdaněním 

EAT – výsledek hospodaření po zdanění neboli čistý zisk 

NOPAT – čistý provozní zisk po zdanění 

3.2 Absolutní ukazatele 

Takzvané „Absolute Ratios“ patří mezi základní skupinu ukazatelů, které se skládají 

z jednotlivých položek účetních výkazů. Obsahují právě takové položky, které mají 

z pohledu finanční analýzy vysokou vypovídací schopnost. Je potřeba brát v potaz dvojí 

dělení těchto ukazatelů. Veličiny, které pocházejí z účetní rozvahy, patří do skupiny 

takzvaných stavových veličin – jejich hodnota se vztahuje k určitému časovému bodu (k 

datu, ke kterému je rozvaha sestavena). Naproti tomu veličiny z výkazu zisku a ztráty a 

výkazu Cash flow jsou veličinami tokovými – jejich hodnota je objemem prostředků za 

určité časové období. Absolutní ukazatelé se využívají ve dvou dílčích analýzách – 

v horizontální a vertikální analýze. [4] 
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3.2.1. Horizontální analýza 

Jedná se o analýzu trendů, kterou se zjišťuje, o kolik se změnili jednotlivé položky výkazů 

v čase. Danou změnu lze vyjádřit dvěma způsoby. Jako absolutní změnu (tedy rozdíl mezi 

oběma hodnotami) nebo procentuálním vyjádřením (o kolik procent oproti původní 

hodnotě). Obě metody mají za cíl analyzovat vývoj změn u jednotlivých položek. Pro co 

nejpřesnější analýzu je vhodné využít delší časové řady, neboť se zvyšujícím se počtem 

údajů se zpřesňují výstupní data. Také je vhodné vyloučit mimořádné jednorázové vlivy, 

které by údaje zkreslovali. [4]  

Absolutní změny poskytují rychlý a objektivní přehled o vývoji finančního stavu a jeho 

vývoji v čase. Jde tedy o absolutní rozdíl mezi účetní položkou v daném roce a položkou 

v roce předcházejícím.   

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝐻 𝑣𝑒 𝑠𝑙𝑒𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝐻 𝑣 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í𝑚 𝑜𝑏𝑜𝑑𝑜𝑏í (01) 

kde  

H je hodnota sledované účetní položky 

Relativní neboli procentní změnu lze meziročně srovnat na základě řetězového indexu 

(jako procentní rozdíl oproti předcházejícímu roku). Tento způsob je ve finančních 

analýzách preferovanější. Jako druhý způsob lze využít bazický index (takzvaný index se 

stálým základem), který porovnává jednotlivé roky s předem stanoveným konkrétním 

rokem, nejčastěji s prvním ve sledovaném období. [7] Pro obě varianty platí následující 

vzorec:  

 

% 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝐻 𝑣𝑒 𝑠𝑙𝑒𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝐻 𝑣 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝐻 𝑣 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
∗ 100 (02) 

 

Dané porovnání je ideálním ukazatelem v případech hlubšího zkoumání, především 

v mezioborovém srovnání. Navíc přispívá k rychlému zorientování se ve finančních 

skutečnostech. Protože údaje z výkazu Cash flow nabývají i záporných hodnot, nemá 

horizontální analýza pro výkaz Cash flow věcný smysl. Jelikož tato analýza pracuje s údaji 

v čase, pro interpretaci je vhodné použít spojnicové grafy. 
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3.2.2. Vertikální analýza 

Tato analýza se zaobírá účetními položkami v rámci jednoho konkrétního účetního období 

(nejčastěji roku) a pracuje s procentním rozborem. Porovnává, jakého podílu daná položka 

dosahuje v rámci celku. Lze díky ní stanovit, jak podstatnou část z celku (z celkového 

majetku či zdrojů a výnosů či nákladů) daná část představuje. V rámci vertikální analýzy je 

zapotřebí výstupní data správně interpretovat. Pro srozumitelnou interpretaci je vhodné 

využít sloupcových a výsečových grafů. [4] 

Získané údaje vypovídají více o struktuře majetku a zdrojů. Dané poměry závisí na velikosti 

firmy a druhu odvětví. To, zdali je provedena nejprve analýza zdrojů financování či 

majetkové struktury je irelevantní.  

3.3 Rozdílové ukazatele 

Pro porovnávání jednotlivých absolutních ukazatelů mezi sebou slouží rozdílové ukazatele, 

které vyjadřují rozdíl mezi oběma ukazateli. Jiným termínem je lze nazvat také jako fondy 

finančních prostředků. Tento název poukazuje na fakt, že ukazatele určují rozdíl mezi 

určitou položkou aktiv a položkou pasiv. Rozdíl pak představuje objem krytí daného majetku 

a je nazýván též „čistým fondem“.  

3.3.1. Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní neboli provozní kapitál (Net Working Capital) patří mezi základní rozdílové 

ukazatele. Lze jej zařadit také mezi ukazatele likvidity, neboť s likviditou firmy 

neodmyslitelně souvisí. Pracovní kapitál je objem prostředků, které firma potřebuje pro svou 

provozní činnost. Tento ukazatel zobrazuje, kolik z těchto prostředků firmě zbyde, pokud od 

nich odečteme příslušné závazky. Jedná se tedy o rozdíl mezi oběžným majetkem a 

krátkodobými závazky. Oběžný majetek je zapotřebí očistit o dlouhodobé pohledávky a ke 

krátkodobým závazkům je nutné zahrnout i krátkodobé bankovní úvěry a finanční 

výpomoci. [8] 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (03) 

 

Ideálním výsledkem ČPK je co nejnižší kladná hodnota. V případě záporné hodnoty je 

ohrožena solventnost firmy, neboť nemůže uhradit závazky ze svých nejlikvidnějších 
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prostředků. Naopak příliš vysoká hodnota poukazuje na přílišné využívání dlouhodobých 

zdrojů (cizích či vlastních) na provozní činnost. 

3.3.2. Čisté pohotové prostředky 

V tomto případě se jedná o pohotové peněžní prostředky (peníze na běžných účtech a 

v pokladnách), které jsou ponížené o závazky s velmi krátkou dobou splatnosti. To jsou 

především faktury za nákup oběžného majetku či závazky k zaměstnancům. Má-li se tento 

ukazatel týkat opravdu jen těch nejlikvidnějších aktiv, neměli by se do peněžních prostředků 

zahrnovat jiné typy finančního majetku, jakým jsou například ceniny. [9] 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (04) 

 

Stejně jako u ČPK je optimální hodnota ČPP taková, aby firma měla dostatek prostředků na 

zaplacení závazků a zároveň aby nebyli příliš kryty dlouhodobými zdroji. Přílišné zásoby 

PP na účtech navíc nepřispívají k obecné rentabilitě. 

3.3.3. Čistý peněžní majetek 

Tento ukazatel kombinuje předchozí dva ukazatele a představuje tak určitý kompromis mezi 

peněžními prostředky a celým OM. Jde o peněžní majetek neboli krátkodobý finanční 

majetek, do kterého spadají i pohledávky, nikoliv ale zásoby. [9] 

Č𝑃𝑀 = 𝑜𝑏ěž𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (05) 

3.4 Poměrové (relativní) ukazatele 

Oproti absolutním a rozdílovým ukazatelům dává tato analýza do poměru jednotlivé položky 

rozvahy, výsledovky či výkazu Cash flow. Řeší tedy jejich relativní vztah. Tyto položky je 

v některých případech zapotřebí upravit tak, aby ukazatel měl potřebnou vypovídací 

hodnotu. Mnohdy také nestačí pouze jeden ukazatel, proto jednotlivé ukazatele lze shrnout 

do několika skupin, které vytvářejí ucelenější obraz o jednom konkrétním finančním jevu. 

V rámci těchto skupin se zpravidla analyzuje likvidita a zadluženost firem, rentabilita 

majetku a aktivita. [4] 
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3.4.1. Likvidita 

Likvidita obecně popisuje míru schopnosti firmy hradit své závazky. Jinými slovy říká, jaký 

je poměr mezi velikostí splatných krátkodobých závazků a určitého typu aktiva. Soubor 

ukazatelů likvidity rozděluje likviditu na tři stupně. Každý z nich se zaměřuje na jinou část 

aktiv, a to podle míry likvidnosti (schopnosti či míry obtížnosti přeměny daného aktiva na 

peněžní prostředky). Mezi nejlikvidnější typ majetku se zpravidla patří majetek peněžního 

charakteru. [10] 

První stupeň se nazývá Okamžitá likvidita (Cash Position Ratio), jiným názvem též 

„peněžní“ či „finanční“. Úzce souvisí s ČPP a pracuje s aktivy, které má firma ihned 

k dispozici a jejichž likvidnost je velmi vysoká. Mezi tato aktiva patří peníze v pokladnách, 

peníze na běžných bankovních účtech a krátkodobý finanční majetek, mezi který patří 

krátkodobé cenné papíry, které lze rychle zpeněžit. Mezi krátkodobé závazky zde patří také 

běžné bankovní úvěry. [11] Výpočet je následující: 

𝐶𝑃𝑅 =  
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (06) 

Druhým stupněm je poté Pohotová likvidita (Quick Ratio či Quick Asset Ratio). Ta kromě 

okamžité likvidity přidává k aktivům kromě krátkodobého finančního majetku ještě 

krátkodobé pohledávky. V jiném pojetí lze říci, že se jedná o celý oběžný majetek bez 

zahrnutí zásob. U pohledávek je nutné si uvědomit, že každá z nich má jinou dobu splatnosti 

a také různou bonitu. [11] 

𝑄𝑅 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (07) 

nebo 

𝑄𝑅 =
𝑜𝑏ěž𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (08) 

Třetím stupněm je Běžná neboli Celková likvidita (Current Ratio). Ta již zahrnuje veškerý 

oběžný majetek, tedy i zásoby. Ukazatel běžné likvidity nám říká, kolikrát může firma ze 
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svých prostředků zaplatit všechny krátkodobé závazky, aniž by musela použít dlouhodobý 

kapitál. Vypovídá tedy o solventnosti firmy.  

𝐶𝑅 =
𝑜𝑏ěž𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (09) 

To, jaká je optimální výše těchto tří ukazatelů, neexistuje jednoznačná odpověď. Jednotliví 

autoři uvádějí různé intervaly, nicméně všichni se v průměru drží podobných  hodnot. Dle 

Knapkové [11] je optimální rozpětí takovéto:  

Okamžitá – 0,2 až 0,5  

Pohotová – 1 až 1,5 

Běžná – 1,5 až 2,5 

Lze konstatovat, že běžná likvidita by neměla nikdy klesnout pod hodnotu 1, neboť by 

společnost musela na uhrazení krátkodobých závazků použít dlouhodobý (investiční) 

kapitál, popřípadě zásoby. Tím by ohrozila svou existenci nebo v lepším případě by musela 

omezit svou výrobu. Horní meze intervalů poukazují na skutečnost, že pro společnost je též 

kontraproduktivní, mít přílišný objem oběžného majetku či peněžních prostředků. V tom 

případě totiž firma efektivně nevyužívá všech prostředků a zbytečně alokuje kapitál, jenž 

narušuje provozní cyklus. [11] 

3.4.2. Zadluženost 

Ukazatel zadluženosti (Debt Ratio) vypovídá o tom, jak velký je poměr mezi cizím a 

celkovým kapitálem, tedy jak velkou finanční páku firma využívá. Nejedná se nutně o 

negativní charakteristiku firmy, protože použití finanční páky je z finančního hlediska 

přínosné. Poměr cizího kapitálu nesmí být ani příliš vysoký, neboť se zvyšuje riziko 

nesolventnosti. Optimální poměr zadlužení je řešen při výpočtu WACC viz kapitola 3.5. 

Zadluženost je ve všech variantách vyjádřená v procentech. [4] 

𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
× 100 (10) 

Jiným vyjádřením zadluženosti je míra zadluženosti, která staví do poměru cizí kapitál a 

vlastní kapitál.  
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𝑚í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
× 100 (11) 

Pokud se porovnává celkový a vlastní kapitál, vzniká poměr, který charakterizuje velikost 

finanční páky. 

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑎 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (12) 

3.4.3. Rentabilita 

Jednou z nejdůležitějších informací, kterou každý investor potřebuje při svém rozhodování 

znát, je rentabilita neboli výnosnost. Ukazatel rentability vypovídá o tom, k jak velkému 

zhodnocení vložených prostředků došlo a kolik investor reálně vydělal. Matematicky se pak 

jedná o poměr mezi výsledkem hospodaření a vloženým kapitálem. Nemusí se nutně jednat 

o výnosnost celkového vloženého kapitálu ale jakékoliv části aktiv či pasiv. Nicméně musí 

existovat logický vztah mezi oběma veličinami (mezi výnosem a daným aktivem či 

pasivem). Základní vzorec pro výnosnost celkových aktiv (neboli vložených prostředků) 

„ROA“ má mnoho podob, a to z toho důvodu, že není pevně stanoveno, z jakého druhu zisku 

se má rentabilita počítat. Jelikož se v kapitálu vyskytuje, jak vlastní, tak cizí kapitál, je 

nejvhodnější zahrnout do výpočtu údaj EBIT, protože výpočet není ovlivněn zdaněním. [9] 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (13) 

Pokud se bude vypočítávat výnosnost pro samotné vlastník firmy, využije se výpočtu 

výnosnosti vlastního kapitálu „ROE“. Jedná se o jeden z nejsledovanějších ukazatelů 

výkonnosti podniků. Je zde zapotřebí hledět na strukturu financování, neboť výsledek je 

ovlivněn finanční pákou. Oproti ROA má zde již své opodstatnění zdanění zisku, a to 

z důvodu daňového štítu viz kapitola 3.5. Proto se ve výpočtu objevuje zisk po zdanění. 

Rentabilita vlastního kapitálu je silně ovlivněná velikostí marže a rychlostí obratu zásob. [9] 
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𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (14) 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐴 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑎 (15) 

Pro přesnější vyjádření výnosnosti investorů a věřitelů lze využít výpočet rentability 

dlouhodobě investovaného kapitálu „ROCE“. Ta měří, jaké je zhodnocení všech 

dlouhodobých zdrojů včetně bankovních úvěrů. Jmenovatel lze též nazvat úplatným 

kapitálem. [12] 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
 (16) 

Při porovnání rentability v rámci určitého časového období (v jednotlivých letech) je dobré 

sledovat výnosnost tržeb ROS. Jedná se o podíl výnosů na celkových tržbách z prodeje. 

Samotný údaj nemá přílišnou vypovídací hodnotu. Nelze určit, jaká úroveň rentability je 

optimální. Vždy se posuzuje v kontextu obratu podniku. Například jeho nízká úroveň 

poukazuje na krátký obratový cyklus, který přináší vysoký objem tržeb. Ukazatel ROS lze 

účinně využít při porovnávání výkonnosti v rámci ostatních podniků v daném odvětví. [9]  

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 + 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží
 (17) 

3.4.4. Aktivita 

O zdraví podniku vypovídá také fakt, jak se manažerům daří produktivně využívat jednotlivá 

aktiva. Pro přehled o tomto využití slouží ukazatele aktivity (Activity Ratios). V daném 

případě jde o mezivýkazové ukazatele, protože využívají údaje z rozvahy i výsledovky. 

Výsledné hodnoty je zapotřebí hodnotit v závislosti na daném druhu odvětví, neboť každé 

odvětví má své specifické výstupní hodnoty těchto ukazatelů. Ukazatelé aktivity nejčastěji 

mezi sebou porovnávají tržby a aktiva, a to v několika vztazích v závislosti na vázanosti 

kapitálu. [9] 

Obrat celkových aktiv je nejkomplexnějším ukazatelem. Zahrnuje celá aktiva a vypovídá 

o produktivitě vloženého kapitálu. Aktiva jsou veličinou statickou (oproti tržbám), proto by 
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z důvodu zpřesnění měli být vyjádřeny z průměru mezi aktivy na začátku období a na konci 

období. 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (18) 

Výpočet obratu zásob neboli Inventory Turnover již neobsahuje tolik různorodého majetku. 

Slouží tak ke sledování provozního obratu. Vypovídá o tom, kolikrát do roka se „vystřídají“ 

zásoby (přemění na jiný druh majetku či prodají) do doby, než se opět naskladní nové. [13] 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 (19) 

Doba obratu zásob říká, kolik dní v průměru jsou zásoby uloženy v podniku do chvíle, než 

jsou spotřebovány či prodány. Jinými slovy to znamená, jak dlouho jsou zásoby vázány v 

podniku. Z ekonomického hlediska je nejideálnější co nejkratší doba obratu. [13] 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
365

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏
 (20) 

Obratový cyklus peněz rozšiřuje dobu obratu zásob o další dvě veličiny. Kromě doby, po 

kterou jsou zásoby vázány v podniku, je zde ještě určité časové zpoždění mezi prodejem a 

úhradou pohledávky od odběratele za daný výrobek. Při prodeji firma nedostane peníze 

ihned, nýbrž po uplynutí doby splatnosti faktur (například 15 dní). Mezi tím firma nemůže 

počítat s těmito prostředky a musí během té doby vázat své finanční prostředky v podobě 

provozního kapitálu. Naproti tomu, při nákupu zásob nemusí firma ihned platit své závazky 

vůči dodavateli zásob. Obratový cyklus peněz tedy řeší, kolik dní jsou naše peněžní zdroje 

vázány v oběžném majetku. Jde o dobu mezi zaplacením závazků za pořízení zásob a 

úhradou pohledávek odběratelem za naše výrobky. Je potřeba zdůraznit, že doby splatnosti 

jednotlivých faktur se často liší, proto se ve výpočtu používají „průměrné doby splatnosti.“ 

[14] 

 

𝑂𝐶𝑃 = 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 + ∅𝐷𝑆𝑃 − ∅𝐷Ú𝐾𝑍 (21) 
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kde  

DSP je doba splatnosti pohledávek 

DÚKZ je doba úhrady krátkodobých závazků 

3.4.5. Riziko podkapitalizování 

Jedním z dalších ukazatelů, který by neměl ve finanční analýze chybět je ukazatel 

podkapitalizováním. Ten sleduje, zdali má firma všechen dlouhodobý majetek kryt 

dlouhodobým kapitálem a zdali umožňuje také financování pracovního kapitálu. Hodnota 

by měla převyšovat hodnotu 1. Tím je zaručeno, že minimálně pokrývá alespoň celý 

dlouhodobý majetek. [15] 

𝑝𝑜𝑑𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑜𝑣á𝑛í =
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 (22) 

3.5 WACC a optimální zadluženost 

Jednotlivé druhy kapitálu jsou spjaty s určitými náklady, které jsou u každého druhu jiné. 

Odvíjí se od poměru mezi vlastním a cizím kapitálem a dále pak individuálními náklady na 

tento kapitál. Pomocí ekonomické veličiny WACC – Weighted Average Cost of Capital, 

tedy váženého průměru nákladů na kapitál lze vypočítat, jaké budou průměrné náklady, které 

jsou vytvořeny vloženým kapitálem. Výpočet vypadá následovně. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐶Ú𝐾

Ú𝐾
× 𝑅𝑑 × (1 − 𝑡) +

𝑉𝐾

Ú𝐾
× 𝑅𝑒 (23) 

kde 

 

CÚK je cizí úplatný kapitál 

VK je vlastní kapitál 

ÚK je celkový úplatný kapitál (Capital) 

Rd je požadovaná výnosnost vlastníků cizího kapitálu 

Re je požadovaná výnosnost vlastního kapitálu 

t je sazba zdanění příjmů 
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Nákladem cizího kapitálu jsou nejčastěji úroky, které vyžadují akcionáři či jiní věřitelé za 

to, že firmě poskytli prostředky. Věřitelem může být i banka (v případě úvěru) či vlastník 

firemní obligace. Z jejich hlediska se jedná o požadovaný výnos z investic, které se u 

každých subjektů liší. Pro potřeby výpočtu je nutné stanovit průměrnou hladinu těchto 

úroků. Tuto hodnotu nelze přímo ovlivnit, jdou pouze upravit parametry jako je doba 

investice či rizikovost počínání firmy. [1] 

Naproti tomu stojí náklady vlastního kapitálu, které mají podobu požadovaného výnosu ze 

své vlastní investice. Výše požadovaného výnosu se odvíjí od takzvaných oportunitních 

nákladů. Těchto nákladů dosahuje vlastník firmy tím, že má své prostředky vázány ve 

společnosti, a nikoliv v nějaké alternativní investiční příležitosti (například jiný projekt se 

stejnou rizikovostí). Tyto náklady jsou pouze imaginární, proto je obtížné je přesně vyčíslit. 

Existuje komplexní metoda pro jejich výpočet viz. kapitola 3.5.1. Při jejich odhadu se musí 

brát zřetel na faktor času a rizika. [1] 

Ve výpočtu WACC se objevuje ještě jedna proměnná a tou je daňová sazba (t). To poukazuje 

na fakt, že se vyplacené úroky ze zisku dají započíst do výpočtu daně v podobě daňově 

uznatelných nákladů. Ty sami o sobě snižují daňový základ a tím i výslednou daň. Z toho 

vyplívá, že použití cizího kapitálu snižuje daňovou povinnost, a to má za následek, že cizí 

kapitál je levnější nežli vlastní. Průběh průměrných nákladů na kapitál zobrazuje takzvaná 

„U“ křivka viz následující graf.  
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Obrázek 3: Průběh průměrných vážených nákladů na kapitál 

Zdroj: GRÜNWALD Finanční analýza a plánování podniku 

Díky daňovému štítu a finanční páce je použití cizího kapitálu pro firmu přínosné, i když jí 

způsobuje vyšší zadlužení. Díky finanční páce také dosahuje firma vyšší výnosnosti 

vlastního kapitálu (ROE) Cílem firmy je nalézt optimální poměr mezi cizím a vlastním 

kapitálem. Optimum tohoto poměru se nalézá právě v bodě nejnižších průměrných nákladů 

na kapitál, tedy v minimu WACC. [1] 

3.5.1. Odvození požadované výnosnosti vlastního kapitálu dle INFA 

Pro účely zjištění nákladů na vlastní kapitál u malých a středních podniků je nejvhodnější 

využít stavebnicový neboli ratingový model. Ten je součástí benchmarkingového 

diagnostického systému finančních indikátorů INFA, který vypracovalo Ministerstvo 

průmyslu a obchodu společně s Vysokou školou ekonomickou. [16] 

Metoda je postavena na vzájemných poměrech jednotlivých rizikových přirážek a na jejich 

vztahu s finančními ukazateli. Celková požadovaná výnosnost se pak skládá z bezrizikové 

sazby a rizikové přirážky. Tu určuje několik rizikových faktorů, které úzce souvisí 

s finančním stavem podniku. Lze ji rozdělit do tří částí – přirážka velikost firmy, 

podnikatelské riziko a za sníženou likviditu. Výpočty jsou prováděny dle metodiky MPO. 

[17] 
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𝑅𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝑟𝐿𝐴 + 𝑟𝑃𝑂𝐷 + 𝑟𝐹𝐼𝑁𝑆𝑇𝐴𝐵 (24) 

kde 

 

rf je bezriziková sazba 

rLA je přirážka za velikost firmy 

rPOD je přirážka za podnikatelské riziko 

rFS je přirážka za finanční stabilitu (v podobě běžné likvidity) 

 

Bezriziková sazba: je stanovena dle výnosu 10letých státních dluhopisů 

Riziková přirážka za malou velikost podniku: je tím větší, čím menší je podnik, velikost 

podniku je dána velikostí úplatného kapitálu (UK) (součtem vlastní kapitál + bankovní úvěry 

+ dluhopisy) 

Tabulka 2 Stanovení rizikové přirážky za velikost podniku 

Velikost UK (v Kč) Riziková přirážka (rLA) 

< 100 mil. 5 % 

100 mil. – 3 mld. vzorec viz dále 

> 3 mld. 0 % 

Zdroj: Odbor MPO, vlastní zpracování 

Pro výpočet přirážky při kapitálu v rozmezí 100 mil. až 3 mld. se použije následující vzorec. 

𝑟𝐿𝐴 =
(3 − 𝑈𝐾)2

168,2
 (25) 

Přirážka za podnikatelské riziko:  

Podnikatelské riziko se v tomto případě hodnotí podle rentability aktiv. Výše hodnoty ROA 

je porovnávána s podílem úplatného kapitálu vynásobeným úrokovou sazbou cizího 

kapitálu. Na základně výsledků je vyhodnocena určitá rizikovost a stanovena určitá 

procentuální přirážka. [17] 

Tabulka 3 Stanovení přirážky za podnikatelské riziko 

Hodnota ROA Riziková přirážka (rPOD) 
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< 0 10 % 

0 – UK/A *rd  Viz vzorec dále 

> UK/A *odhad úrokové míry min rPOD v odvětví 

Zdroj: Odbor MPO, vlastní zpracování 

𝑟𝑃𝑂𝐷 = (

𝑈𝐾
𝐴 ∗ 𝑟𝑑 −

𝐸𝐵𝐼𝑇
𝐴

𝑈𝐾
𝐴 ∗ 𝑟𝑑

)

2

∗ 0,1 
(26) 

Přirážka za finanční stabilitu (sníženou likviditu): 

Finanční stabilita je zde interpretována pomocí běžné likvidity. Kromě ní do výpočtů 

vstupují stejně jako v předchozím případě také průměrné hodnoty běžné likvidity 

v průmyslu dané ekonomiky. Tento statistický údaj (v podobě koeficientů XL1 a XL2) 

uveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. [17] 

Tabulka 4 Stanovení rizikové přirážky za sníženou likviditu 

Hodnota CR Riziková přirážka (rFINSTAB) 

≤ XL1 10 % 

XL1 – XL2 Viz vzorec dále 

≥ XL2 0 % 

Zdroj: Odbor MPO, vlastní zpracování 

𝑟𝐹𝐼𝑁𝑆𝑇𝐴𝐵 =
(𝑋𝐿2 − 𝐶𝑅)2

(𝑋𝐿2 − 𝑋𝐿1)2
∗ 0,1 

 

(27) 

3.6 Ekonomická přidaná hodnota EVA 

Současně s existencí nákladů na kapitál, které řeší výpočet WACC, vyvstává problém se 

stanovením skutečné hodnoty, kterou investice (do podniku) vytváří pro své investory. 

Pokud kapitálové náklady přesáhnou očekávanou výnosnost, nevytváří podnik fakticky 

žádnou přidanou hodnotu. Této přidané hodnotě se říká „ekonomická“ a vypovídá o skutečné 

ekonomické výkonnosti. Vypočítá se jako rozdíl mezi čistým provozním výsledkem 

hospodaření (NOPAT) a náklady na kapitál. [4] 
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𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐶 (28) 

kde 

C je zpoplatněný kapitál (suma VK a CÚK) 

V ekonomické přidané hodnotě jsou díky WACC zahrnuté také náklady ušlé příležitosti 

(obsažené v nákladech na vlastní kapitál). Proto je tento ukazatel v moderní době velice 

oblíbený investory. V hodnotě EVA se odráží také finanční zdraví podniku, a to díky 

rizikové přirážce, kterou stanovují investoři a věřitelé. Ukazatel částečně nahrazuje klasické 

ukazatele ROA, IRR4 či ČSH5. Další její výhodou je, že bere v potaz pouze provozní 

výsledek hospodaření a kapitál, který je vázaný na aktiva související přímo s hlavní 

podnikatelskou činností. Na druhou stranu nevýhodou ukazatele je fakt, že jej nelze srovnat 

s jinými firmami nebo průměrnou hodnotou daného oboru, neboť je příliš specifická pro 

danou společnost. [4]  

                                                 
4 IRR = vnitřní výnosové procento 
5 ČSH = čistá současná hodnota (hodnota diskontovaná úrokovou mírou) 
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4 Finanční analýza pomocí komplexních ukazatelů 

Jednotlivé základní ukazatelé se vždy vztahují ke konkrétní problematice v rozvaze, 

výsledovce či k výkazu CF. Žádný z nich sám o sobě nevypovídá o celkovém finančním 

stavu společnosti, přesněji řečeno o finančním zdraví. Z tohoto důvodu je zapotřebí využít 

některého z komplexních ukazatelů. Jedná se o modely, do kterých vstupuje vícero 

základních ukazatelů, a to v určitém poměru dle důležitosti. Proto se jim jinak také říká  

„soustavy ukazatelů“.  

Čím větší je počet dílčích ukazatelů v dané soustavě, tím je zobrazení finančně-ekonomické 

situace přesnější. Na druhou stranu přílišný počet zase zhoršuje orientaci a zkresluje 

výsledná data. Díky použitým koeficientům a vahám lze v soustavě využít i takové ukazatel, 

které mezi sebou nemají na první pohled logický vztah. [18] 

4.1 Bonitní modely 

Tyto modely se snaží zodpovědět otázku, zdali je společnost finančně zdravá. Jinými slovy 

zjišťuje její „bonitu“. Při tom bere důraz na zadluženost. Za pomoci syntézy je hodnocení 

firmy představeno jedním koeficientem, který se poté určitým způsobem interpretuje dle 

zvoleného modelu. 

4.1.1. Kralickův „Quick Test“ 

Metoda původně vytvořená pro bankovní sektor v Německu se v pozdější fázi upravila i pro 

využití v průmyslu. Vyváženě reprezentuje jak finanční stabilitu, tak výnosovou situaci 

společnosti. Je založena na čtyřech ukazatelích (R1 až R4). Pro potřeby českého 

podnikatelského prostředí jsou navíc upraveny dle Kislingerové, která se zabývala 

praktickým využitím Quick testu v českých společnostech. [9] 

• R1 – kvóta vlastního kapitálu (vypovídá o finanční síle) 

𝑅1 =  
𝑉𝐾

𝐶
∗ 100     [%]  (29) 

• R2 – doba splácení dluhu z CF (v letech) 
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𝑅2 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 − 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐶𝐹𝐾𝑅𝐴𝐿𝐼𝐶𝐸𝐾
 (30) 

Dle Kislingerové [9] je zapotřebí původní Kralickovu hodnotu bilančního Cash flow 

z důvodu specifického financování v České republice vypočítat dle následujícího vzorce. 

𝐶𝐹𝐾𝐼𝑆𝐿𝐼𝑁𝐺𝐸𝑅𝑂𝑉Á =  𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í + 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 + 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑢 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣 (31) 

• R3 – Cash flow v tržbách 

𝑅3 =  
𝐶𝐹𝐾𝑅𝐴𝐿𝐼𝐶𝐸𝐾

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 100     [%]  

(32) 

• R4 – rentabilita aktiv 

𝑅4 =  
𝐻𝑉 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í + ú𝑟𝑜𝑘𝑦 ∗ (1 − 𝑡)

𝐶
  

(33) 

Vypočtené ukazatele je zapotřebí také vyhodnotit. K tomu slouží následující tabulka, ve 

které jsou vypočteným hodnotám přiřazovány jednotlivé známky podle toho, jak silně 

pozitivní či negativní ukazatel je. 

 

 

Obrázek 4: Známkované hodnocení výsledků ukazatelů v Kralickově testu 

Zdroj: Kislingerová, Finanční analýza krok za krokem 

4.1.2. Tamariho model 

Jelikož existuje pravděpodobnost selhání jednoho modelu (z důvodů specifického trhu, na 

kterém firma působí) je dobré analyzovat situaci ještě jiným modelem. Tamariho model se 
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inspiroval prověřenou praxí bankovních institucí, které se též snaží stanovovat bonitu jejich 

firemní klientely. V rámci modelu je bonita vypočtena bodovým součtem celkem šesti 

dílčích rovnic (ukazatelů), a to finanční samostatnosti, vázanosti VK, běžné likvidity a 

rovnic týkajících se provozní činnosti. Výsledkem je pak Tamariho rizikový index. [19] 

𝑇1 =
𝑉𝐾

𝐶𝐾
  

(34) 

𝑇2 =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝐾
= 𝑅𝑂𝐸  

(35) 

Aby se ve vzorci T2 projevilo využití vlastního kapitálu, je zde použita rentabilita ROE. 

Kromě toho vstupuje do ukazatele také absolutní hodnota zisku, která má vliv na konečné 

bodové hodnocení v případě dobrého výsledku ROE.  

𝑇3 =
𝑂𝑀 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
= 𝑄𝑅  

(36) 

Vzorec T3 odpovídá pohotové likviditě. V některých případech lze také počítat s běžnou 

likviditou (CR).  

𝑇4 =
𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑛𝑒𝑑𝑜𝑘𝑜𝑛č𝑒𝑛é 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑦
  

(37) 

𝑇5 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘
  

(38) 

𝑇6 =
𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎

𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
  

(39) 

Jako pracovní kapitál je ve výpočtu T6 myšlen hrubý pracovní kapitál, tedy likvidní 

prostředky na straně aktiv neočištěné o závazky. Pro přiřazení správného počtu bodů pro 
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jednotlivé ukazatele vytvořil Tamari bodovou stupnici. Každému ukazateli je přiřazen určitý 

počet intervalů hodnot, dle který se přidělují výsledné body. [18] 

Tabulka 5 Tamariho bodová stupnice 

Ukazatel Interval pro výsledné hodnoty Přidělené body 

T1 

> 0,51 25 

0,41 – 0,5 20 

0,3 – 0,4 15 

0,21 – 0,3 10 

0,11 – 0,2 5 

< 0,1 0 

T2 

Posledních 5 let kladné a větší než 

horní kvartil 
25 

Posledních 5 let kladné a větší než 

medián 
20 

Posledních 5 let kladné 15 

Horní kvartil a více 10 

Větší než medián 5 

Menší než medián 0 

T3 

> 2,01 20 

1,51 – 2,0 15 

1,1 –2,0 10 

0,51 – 1,1 5 

< 0,5 0 

T4 

Horní kvartil a více 10 

Medián až horní kvartil 6 

Medián až dolní kvartil 3 

Dolní kvartil a méně 0 

T5 

Horní kvartil a více 10 

Medián až horní kvartil 6 

Medián až dolní kvartil 3 

Dolní kvartil a méně 0 

T6 

Horní kvartil a více 10 

Medián až horní kvartil 6 

Medián až dolní kvartil 3 

Dolní kvartil a méně 0 

Zdroj: Vochozka, 2011, vlastní zpracování 
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4.2 Bankrotní modely 

Tato skupina modelů se pokouší predikovat finanční problémy firmy a stanovuje míru 

ohrožení její existence, respektive pravděpodobnost, že v budoucím období dojde 

k bankrotu. Bankrotem se při tom myslí neschopnost platit své závazky po delší dobu 

s využitím likvidních i méně likvidních prostředků. [4] 

4.2.1. Altmanův model – Z-skóre 

Altmanův model vychází z pěti poměrových ukazatelů, kterým je přidána určitá váha. Prof. 

Altman přišel na intervaly, při kterých podniky bankrotovali či při kterých ještě přežily. 

Model má dvě podoby – pro firmy s veřejným úpisem akcií a s neveřejným úpisem.  Pro 

účely diplomové práce se využije podoba pro neveřejný úpis. Zároveň je model dle Růčkové 

[4] vhodné upravit do podoby, která více odpovídá rozvojovému trhu v České Republice. 

Není zde totiž příliš důležitý kapitálový trh, který se v modelu vyskytuje.  

𝑍 =  6,56 ∗ 𝑋1 +, 3,26 ∗ 𝑋2 + 6,72 ∗ 𝑋3 + 1,05 ∗ 𝑋4 (40) 

kde 

𝑋1 =
Č𝑃𝐾

𝐶
 

(41) 

𝑋2 =  
𝑛𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑧 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙ý𝑐ℎ 𝑙𝑒𝑡

𝐶
 

(42) 

𝑋3 =   
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶
 = 𝑅𝑂𝐴 

(43) 

𝑋4 =  
úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑉𝐾

úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐶𝐾 
 

(44) 

Hodnoty Z-skóre pro firmu neobchodovatelnou na burze, které jsou navíc upravené pro 

podmínky ČR, mají podobu intervalů, které mají oproti standardnímu Altmanově modelu 

upravený rozsah. Hodnota nad 2,6 říká, že firmu nepostihne bankrot minimálně další dva 
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roky. Dá se tedy říci, že firma prosperuje. S hodnotou pod 1,1 již reálně hrozí bankrot. 

Interval mezi oběma hodnotami je šedá zóna, ve které je důležité firmu pečlivě kontrolovat, 

neboť zde existuje potenciální riziko. 

4.2.2. Bankrotní index IN 

Ačkoliv byl Altmanův model upraven pro specifický trh panující v České republice, je 

zapotřebí pro statistickou přesnost využít ještě model, který vznikl přímo pro český trh.  

Takovými modely je soustava čtyř indexů, které postupně autoři Inka a Ivan Neumaierovi. 

Indexy byly postupem času modifikovány podle dat z daných let. Tím nejnovějším je index 

IN05, který je modifikovaný dle průmyslových dat z roku 2004. Stejně jako u Altmanova 

modelu se i výpočet IN05 skládá z více dílčích ukazatelů, a to z pěti. Těm je přiřazena určitá 

váha v indexu podle důležitosti a výše hodnot. Vzorec má následující podobu (s mírnou 

vizuální úpravou). [18] 

𝐼𝑁05 =  0,13 ∗
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐶𝐾
+ 0,04 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
+ 3,97 ∗ 𝑅𝑂𝐴 + 0,21

∗
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,09 ∗

𝑂𝑀

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝐶𝐾 + 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦
 

(45) 

Hodnocení výsledného indexu má stejnou podobu jako v Altmanově modelu. Hodnota větší 

než 1,6 znamená bonitní podnik bez rizika bankrotu, od 1,6 do 0,9 se jedná o šedou zónu a 

při méně než 0,9 hrozí bankrot společnosti. Úspěšnost tohoto modelu by měla být přibližně 

80 %.6  

 

4.3 Du Pontův rozklad 

Na ukazatele rentability vlastního kapitálu ROE lze použít takzvaný pyramidový rozklad, 

který poprvé použila chemická společnost Du Pont de Nomeurs již v roce 1912. Analýza 

rozkládá vzorec ROE na několik dílčích rovnic, ve kterých lze pozorovat, jak dílčí ukazatele 

ovlivňují celkovou rentabilitu. Základní rozdělení vzorce ROE popisuje následující diagram. 

                                                 
6 NEUMAIEROVÁ, Inka a Ivan NEUMAIER. Ivan Index IN05: Index IN05. In: Evropské finanční systémy: 

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 143-146. 
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Obrázek 5 Pyramidový rozklad ROE se třemi úrovněmi 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z diagramu je zřejmé, že rentabilitu vlastního kapitálu lze vyjádřit jako rentabilitu aktiv 

(celkového kapitálu) vynásobenou finanční pákou, tedy podílem aktiv a vlastního kapitálu. 

V této rovnici dochází ke zkrácení proměnnou „aktiva“ z čehož vzniká vzorec ROE. 

Následuje rozklad ROA, který lze vyjádřit jako rentabilitu tržeb (ROS) vynásobenou 

obratem celkových aktiv, přičemž zde opět dochází ke zkrácení, tentokrát proměnou „tržby“.  

Když se tyto úpravy spojí, vzniká následující vzorec, který je základem pro Du Pontovu 

analýzu. [9] 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑉𝐾
=

𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗

 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

 𝑉𝐾
 

(46) 

V tomto případě ovšem vzniká analytický rozpor. Za položku zisku se zpravidla dosazuje 

EAT. Dle Kislingerové [9] však není zcela správné počítat se ziskem po zdanění, neboť je 

v něm zahrnut zisk všech zainteresovaných stran (včetně státu a cizího investora) a ve 

jmenovateli se vyskytuje vlastní kapitál. To znamená, že vzorec říká, jak firma zhodnotila 

vlastní prostředky, přičemž ale zhodnocené prostředky nejsou přímo její. Proto je zapotřebí, 

ROE

ROA

ROS

zisk

tržby

×
obrat 

celkových aktiv

tržby

aktiva

× finanční páka

aktiva

VK
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místo zisku po zdanění použít zisk před započtením daní a úroků, tedy EBIT. Při použití 

tohoto zisku je nutné vzorec patřičně upravit. 

Aby vznikl EBIT z EAT, jež se vyskytuje jako čitatel ve vzorci ROA, a zároveň byl dodržen 

rozklad, je potřeba k němu přičíst zpětně daň. Například vynásobením daňovým břemenem 

(EAT / EBT). V rámci 19% zdanění právnických osob vychází břemeno vždy na 0,81. Poté 

už jen přičteme úrok vynásobením úrokovým břemenem (EBT/EBIT). Po úpravě dostáváme 

následující vzorec, který se sice liší od vzorce Kislingerové, nicméně matematicky se jedná 

o totéž. [9] 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑑𝑎ň𝑜𝑣é 𝑏ř𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜 ∗ ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑏ř𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜 ∗ 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑜𝑣á 𝑚𝑎𝑟ž𝑒 ∗ 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣

∗ 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑎 

(47) 

neboli po rozepsání 

𝑅𝑂𝐸 =

𝐸𝐴𝑇
𝐸𝐵𝑇 ∗

𝐸𝐵𝑇
𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ 𝐸𝐵𝐼𝑇

 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗

 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

 𝑉𝐾
 (48) 

Daňové a úrokové břemeno jsou navíc další dvě složky, o které se rozklad rozšiřuje. Při 

analýze vrcholového ukazatele ROE je také zapotřebí určit, jak intenzivně jej daná dílčí 

složka ovlivnila. K tomu slouží tři metody – řetězcová, logaritmická a funkční.  

1) Metoda řetězcová je nejméně přesná, neboť u ní záleží na pořadí, ve kterém se 

hodnoty umísťují do vzorce. Metoda tudíž není příliš vhodná pro analýzu. 

2) Metoda logaritmická je dle Kislingerové [9] i dle dalších autorů matematicky 

nejpřesnější. Nelze ji nicméně v mnoha případech použít, neboť vrcholový ukazatel 

nesmí nabývat záporných hodnot. Vzorec pro výpočet změny ROE v závislosti na 

změně dílčí složky „A“ je následující.  

∆𝑅𝑂𝐸𝐴 =
𝑙𝑛 (

𝐴2

𝐴1
)

𝑙𝑛 (
𝑅𝑂𝐸2

𝑅𝑂𝐸1
)

∗ ∆𝑅𝑂𝐸 (49) 
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Podíl mezi novou hodnotou a původní hodnotou (ať už dílčí složky „A“ nebo 

hodnoty ROE) se nazývá index a lze jej označovat písmenem I. Vzorec tedy tvoří 

podíl přirozených logaritmů z indexů složky a indexu vrcholového ukazatel, který 

je násobený absolutním rozdílem vrcholového ukazatele.  

3) Funkční metoda lze použít i při záporném vrcholovém ukazateli. Výpočet ovšem 

trpí na rozsáhlé soubory dat, která vznikají při výpočtu s větším množství složek. 

Výsledná rovnice pro výpočet změny dílčí složky je následující. [20]  

∆𝑅𝑂𝐸𝐴 = 𝑅𝑂𝐸1 ∗ 𝐴 ∗ (1 +
𝐵 + 𝐶

2
+

𝐵𝐶

3
) (50) 

 přičemž ve vzorci jsou zavedeny následující substituce: 

 

Obrázek 6 Substituce použité ve vzorci v rámci funkcionální metody výpočtu 

Zdroj: ĎURIŠOVÁ, Jana. Dynamický pyramidový rozklad ukazatele ROE, Pardubice: 2011 
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5 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční situace podniku je předmětem zájmu mnoha subjektů, které se společností nějakým 

způsobem souvisí, tedy takzvaní „stakeholdři“ v tom nejširším slova smyslu. Ať už jsou to 

přímo vlastníci společnosti (akcionáři, společníci), investoři (tichý společníci, business 

angels7) nebo externí osoby, které jsou jen nějakým způsobem ovlivňované danou 

společností. Výčet těchto zainteresovaných osob je dosti rozsáhlý. Všechny ale spojuje jeden 

konkrétní cíl – potřebují znát vstupní data, která následně ovlivní jejich rozhodování. [11] 

Dle Grünwalda [1] lze dané zainteresované skupiny rozdělit do dvou částí. První skupina 

subjektů nejen, že finanční data v konečné fázi používá, ale také je i sama vytváří. Buďto je 

vytváří osobně nebo určitá část jejich pracovního týmu. Do této skupiny především patří: 

- manažeři společnosti 

- investoři popřípadě investiční společnosti 

- bankovní instituce  

Tyto skupiny potřebují ty nejlepší a nejvíce vypovídající informace, proto si finanční analýzy 

tvoří z určité části sami. Každý tento subjekt je rozebrán v dalších odstavcích. Druhou část 

tvoří subjekty, které sami o sobě nechtějí nebo není v jejich možnostech si analýzu provést 

„ve vlastní režii“. Raději tyto data převezmou od ostatních a v této formě jsou pro ně 

dostačující. [1] To jsou především: 

- odběratelé a dodavatelé 

- zaměstnanci 

- stát a jeho příslušné orgány (popřípadě municipality) 

- konkurenti 

- média 

5.1 Manažeři společnosti 

Řídící pracovníci v dané firmě musejí být dokonale informování o celkovém finančním 

stavu společnosti. Je to nezbytné pro jejich správné strategické, taktické či operativní 

rozhodování a řízení podniku. Znalost finanční situace je totiž potřebná při získávání 

                                                 
7 Business Angel je individuální investor, který využívá vlastní kapitál pro financování malých a středních 

podniků, o kterých si myslí, že mají růstový potenciál (například start-upy) s cílem rychlého zhodnocení 
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finančních zdrojů, při optimalizaci majetkové struktury a jejím financování nebo při 

alokování volných peněžních prostředků. Manažer musí vědět, jaké jsou silné a slabé stránky 

v hospodaření podniku a v závislosti na tomto stavu se poté rozhoduje, jaké konkrétní kroky 

provést, aby se buďto stav zlepšil nebo aby se lépe alokovali nevyužité kapacity. Každý 

manažer má (nebo měl by mít) k dispozici tyto finanční informace komplexně, v přesné 

podobě a hlavně včas. Tím se liší od ostatních subjektů, které tyto data dostávají s určitým 

časovým zpožděním. Manažer totiž není závislý na účetní závěrce, protože informace 

dostává průběžně. [4]  

5.2 Investoři 

Investoři, popřípadě vlastníci či akcionáři jsou primární skupinou, pro kterou se vytvářejí 

finanční výkazy. Jsou maximálně zainteresováni, neboť vložili svůj kapitál do společnosti a 

předpokládají, že se jim tyto prostředky také zhodnotí. Přes finanční výkazy tedy kontrolují, 

zdali se daří plnit tento plán a zdali neexistuje nějaká hrozba. Pokud je vyhodnotí, že daná 

investice je pro ně příliš riziková, mohou přesunout svůj kapitál jinam a může to firmu 

ohrozit. Mezi tyto investory patří akcionáři, společníci, členové družstva či jiní majitelé 

firem, ale také velké investiční společnosti (fondy) či drobné fyzické osoby s menším 

objemem kapitálu. [1]  

Tyto investory lze rozdělit do dvou skupin. Ti, kteří již investovali a jsou již spolumajiteli 

společnosti a ti, kteří jsou zatím jen potenciálními investory a teprve se rozhodují o 

investování do dané společnosti. Zatím co první skupina se na finanční informace dívá i 

z hlediska kontrolního (chtějí vědět, zdali se plní plán), ti druzí pohlížejí pouze z hlediska 

investičního. Investiční hledisko hodnotí investici do firmy z hlediska rizika, času a 

zhodnocení, tedy dle „magického trojúhelníku investic“. Pro toto hledisko je již zapotřebí 

situaci analyzovat komplexněji a pro to slouží ukazatelé finanční analýzy. Kontrolní 

hledisko též využívá tyto ukazatele, ale především ty, které investorům řeknou, jak stabilní 

je společnost. Zajímá je likvidita podniku, disponibilní zisk (ten ovlivňuje výplatu 

dividendy) a to, jak manažeři nakládají se zdroji, nejčastěji formou výroční správy. [1] 

5.3 Bankovní instituce 

Jednotlivé banky vystupují ve vztahu k firmě jako potenciální zdroje kapitálu. Jedná se o 

alternativu ke klasickým investorům s tím, že se samozřejmě parametry financování od této 
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skupiny dosti liší. Pro banky je finanční situace podniku dosti důležitá. Na jejím základě se 

totiž rozhoduje, zdali se jí vyplatí firmě půjčovat. Poskytování úvěrů má svá pravidla a v nich 

taktéž jako u investorů figuruje faktor rizika. Čím vyšší je riziko pro nesplnění závazků vůči 

bance, tím vyšší musí banka nabídnout úrokovou sazbu či zpřísnit podmínky. Často se stává, 

že banka do úvěrových podmínek zakomponuje omezující podmínku, která se určitým 

způsobem vztahuje na finanční stabilitu firmy či na konkrétní finanční ukazatel. [4] 

To, zdali banka danému subjektu půjčí, závisí na takzvané bonitě dlužníka. Jedná se o jakýsi 

způsob ohodnocení dlužníka v rámci jeho schopnosti splácet (dostát svým závazkům vůči 

bance). Toto ohodnocení je komplexní a zahrnuje mnoho aspektů, nicméně vychází právě 

z již zmíněné finanční analýzy. Hodnotí se především struktura majetku, zdroje financování, 

ziskovost a rentabilita. Při tom se hledí na současný stav a budoucí výhled. Záleží také na 

tom, z jakého důvodu firma potřebuje úvěr. Jestli se jedná o napravování špatného 

hospodaření či financování nové investice. Pro financování investice, která se předpokládá 

většinou střednědobé či dlouhodobé trvání, se hodnotí důsledky oné investice především na 

zvýšení výroby/odbytu snížení nákladů apod. Oproti tomu při krátkodobém úvěru se hledí 

především na likviditu. [11] 

5.4 Odběratelé a dodavatelé 

Stejně jako investoři si také odběratelé a dodavatelé pečlivě vybírají své obchodní partnery. 

Zatím co dodavatele zajímá především schopnost včasného hrazení obchodních závazků, 

odběratelé vyžadují neustálý a včasný přísun objednaného zboží, který zajišťuje jejich 

souvislou nepřetržitou výrobu či prodej. Z finančního zdraví firmy lze odhadnout, zdali 

firma dokáže dostát těmto požadavkům. 

5.5 Konkurence 

Přímí konkurenti jsou specifickou skupinou příjemců finančních informací. Na jednu stranu 

je pro firmu „X“ kontraproduktivní, aby konkurent znal její finanční situaci, neboť tyto 

informace může použít například při stanovování cen svých výrobků či služeb a tím ohrozit 

všechny ostatní konkurenty. Naopak, pro firmu X je zase výhodné znát informace 

konkurenční firmy, protože může provést stejnou strategii. Firmy obecně nepozorují pouze 

informace jedné firmy ale především celého odvětví. Sledují, jaké strategie a taktiky firma 

používá, jakou cenovou politiku uplatňuje a jaký to má dopad na jejich finanční situaci. Také 
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je zajímá jejich rentabilita, zisková marže nebo investiční aktivita. Všechna tato data poté 

porovnávají v rámci odvětví, a především s vlastní finanční strategií. [1] 

Konkurence tlačí firmy k tomu, aby své finanční údaje alespoň částečně nezveřejňovali. 

Pokud daná firma zatajuje či zkresluje své finanční údaje, může se potýkat s obecnou 

nedůvěrou a tím může mít problémy s hledáním investorů i zákazníků. Z tohoto pohledu by 

firma neměla data upravovat a zároveň by je měla zveřejňovat. Při tom by se měla nicméně 

snažit, zveřejňovat jen ty nejnutnější informace, které vyhodnotí jako méně zneužitelné. 

5.6 Zaměstnanci 

Vlastní pracovníci dané firmy jsou důležitou částí podniku. Na jejich produktivitě závisí 

veškerý očekávaný výstup, a tedy i příjem společnosti. To, zdali se firmě finančně daří, může 

pozitivně ovlivnit jejich motivaci. Zaměstnanci jsou totiž motivováni k tomu, aby 

hospodaření firmy bylo zdravé, neboť se od tohoto výsledku odvíjí jejich odměna (mzda).  

Proto je produktivní, zaměstnance informovat o stavu hospodaření, nejlépe nějakou 

zjednodušenou formou. Tímto informováním se v mnoha společnostech zabývají odborové 

organizace. [4] 

5.7 Stát, municipality a příslušné orgány 

Zde je informování důležité z hlediska kontroly, a to především daňové a legislativní. Aby 

se předešlo krácení daní a jiným podvodům, je zapotřebí, aby stát a jeho příslušné orgány 

měli k dispozici údaje o nákladech a výnosech (popřípadě příjmech a výdajích). V případě, 

že firma využívá také státních dotací nebo se podílí na státních zakázkách, vyžaduje kontrola 

více finančních údajů. Navíc je zapotřebí, aby byla firma kontrolována v dodržování 

pravidel v rámci Zákona o obchodních korporacích. Kromě kontroly využívá stát tyto 

informace od všech firem také při rozhodování o fiskální politice. [1] 
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6 Praktická aplikace finanční analýzy na konkrétní podnik 

Následující část je věnována implementaci teorie, tedy uplatnění finančních ukazatelů při 

zkoumání finančního zdraví vybraného podniku. Zkoumaná společnost byla vybrána tak, 

aby reprezentovala standardní střední podnik v otevřené ekonomice České republiky. 

Zároveň byl kladen důraz na to, aby se jednalo o výrobní podnik, který je pro mnoho 

finančních ukazatelů ideálním „testovacím objektem“. Vedení firmy vyhovělo žádosti a 

umožnilo sestavení této analýzy, přičemž poskytlo většinu potřebných dat včetně odborných 

konzultací, při kterých byly slovně popsány některé důvody zjištěných skutečností.   

Pro zpracování zvýšeného množství číselných dat a matematických výpočtů včetně grafické 

prezentace je využit program MS Excel. Samotné výpočty jsou zde popsány slovně. V rámci 

analýzy jednotlivých účetních údajů a ukazatelů je pro vyšší vypovídací hodnotu zvoleno 

časové rozmezí nejčastěji tří posledních let, tedy 2014 až 2016. U ukazatelů, u kterých 

postrádá toto časové období smysl, je analyzován poslední kompletní rok.  

6.1 Představení společnosti 

Společnost, jíž je věnována tako diplomová práce, se nazývá TOPOS, a.s. sídlící na okraji 

městečka Šluknov (5 tis. obyvatel) ve Šluknovském výběžku na severu Čech. Dle definice 

evropské unie patří dle množství zaměstnanců do kategorie středních podniků, ač dle obratu 

a bilanční sumy spadá spíše do podniku malého. Její hlavní činností je strojírenská výroba. 

Konkrétně jde o vývoj, výrobu, prodej a servis strojů a zařízení pro potravinářský 

průmysl. Vyvíjí sériové i zakázkové stroje včetně kompletních linek. Produkují například 

velké hnětače, stroje pro transport, tvarování a nejrůznější přípravu těsta, stroje pro 

fermentaci, pece atd. Díky kapacitním a výrobním možnostem příležitostně vyrábí též 

hnětače pro stavební a chemický průmysl a podílejí se na obrábění kovových součástí. 
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Obrázek 7 Výrobní hala, obrubna 

Zdroj: vlastní 

6.1.1. Historie společnosti 

Samotné založení právnické osoby proběhlo 8. června 1994, nicméně historie společnosti se 

datuje už od roku 1950, kdy proběhla přestavba z tehdejší textilní továrny. V té době měl 

podnik širší sortiment výrobků (od pekárenských strojů po výrobu bojlerů a brzdových 

systémů pro nákladní automobily). Poté probíhala postupná transformace výroby, a to ve 

třech etapách let 1970, 1985, a 1989. V 70. a 80. letech měla společnost přibližně 500 

zaměstnanců. Spolu se změnou výroby se měnil také název společnosti (například ZVÚ, 

Ferox či Chepos aj.). Nakonec se ale ustálil na název TOPOS (továrny potravinářských 

Strojů). [21] 

Zlomovým okamžikem byla pro společnost sametová revoluce a následná transformace 

z plánované ekonomiky na tržní. Stejně jako u mnoha jiných firem v té době, byla pro 

TOPOS velice problematická privatizace. Důsledkem byla ztráta tehdejších trhů a firma 

nadále nemohla produkovat své výrobky dle výrobního programu.  Po právní stabilizaci a 

po převedení právní subjektivity na akciovou společnost začala firma opět rozvíjet svůj 

hlavní výrobní program. Tehdy započal vývoj nových strojů a zařízení, a to s ohledem na 

ISO normy. Firma využila stávajících pracovních kapacit a znalostí a dovedností 
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zaměstnanců, díky kterým má podnik určitý výrobní know-how. Poslední velkou změnou 

bylo převzetí společnosti americkými investory. [21] 

6.1.2. Základní údaje o společnosti  

TOPOS vlastní ve Šluknově dvě navzájem sousedící výrobní haly, z nichž jedna je již 

zastaralá a slouží spíše jako sklad materiálu. Výroba probíhá v hlavní hale o ploše cca  

7 680 m2. Ta se dělí na obrubnu, halu pro montáž, svařovnu, lakovnu a hlavní sklad. V přední 

části se nachází administrativní budova s ředitelstvím.  

 

Obrázek 8 Trojrozměrná reprodukce výrobny ve Šluknově s vyznačenými hranicemi 

Zdroj: portál Mapy.cz, vlastní zpracování 

Firma těží z relativně velkého množství odběratelů a nadále buduje nové obchodní kontakty. 

Vyváží do všech světadílů vyjma Jižní Ameriky a Austrálie. V posledních letech se jí daří 

navazovat kvalitní obchodní kontakty se společnostmi z USA (přibližně 50 % celkového 

exportu v roce 2016), a to nejen z hlediska odběratelského, ale také v rámci hlubší 

podnikatelské spolupráce. Druhý největší podíl na exportu zaujímá trh v Rusku. V rámci 

zastoupení v zahraničí otevřela společnost svoji pobočku na Slovensku. 
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Tabulka 6 Přehled zahraničních odběratelů 

Evropa Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Nizozemsko, Rakousko, Španělsko, 

Velká Británie 

Afrika Tunis, Alžírsko, Tanzanie  

Asie Rusko a ostatní země bývalého SSSR, Čína, Malajsie, Filipíny 

Severní 

Amerika 
USA, Kanada 

Zdroj: Pekař Cukrář, vlastní zpracování 

Počet zaměstnanců je za posledních 5 let víceméně konstantní, nicméně v posledních dvou 

letech podnik přikročil k mírnému navyšování. Jelikož je počet větší než 50, spadá podnik 

do kategorie středních podniků. Průměrný počet zaměstnanců včetně jejich fluktuace 

ukazuje následující tabulka.   

Zaměstnanci 2012 2013 2014 2015 2016 

Průměrný počet za dané 

období 
86 85 87 93 98 

Počet příchozích data nejsou k 

dispozici 

20 23 18 

Počet odchozích 16 18 9 

Zdroj: vlastní zpracování 

Průměrný věk zaměstnanců se zvyšuje a odchozí pracovníci jsou převážně ze starší generace. 

Se zaměstnáváním mladé generace jsou určité problémy, neboť jich na trhu není dostatek. 

Společnost se ve sledovaných letech snažila zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců pomocí 

proškolování vlastními i externími odborníky. V posledních dvou letech se pokoušela 

zintenzivnit spolupráci s technickými školami a stabilizovat pracovní týmy.  

6.2 Absolutní ukazatelé v horizontální analýze 

Při prvotním zkoumání rozvahy a výkazu zisku a ztráty za poslední tři roky je již na první 

pohled zřejmé, že se společnost nachází ve fázi rozvoje. Rozšiřování již dříve zmíněné 

výroby a expanze na nové trhy se projevují ve zvýšené výrobě a zároveň v rostoucích ročních 

obratech. Spolu s tím se mírně zvětšuje také její celkový majetek, respektive aktiva. Pro 

analýzu pomocí relativních změny je použita metoda řetězcových indexů. 

Tabulka 7 Přehled vývoje počtu zaměstnanců 
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v tis. Kč 2014 2015 2016 

Tržby z prodeje 

výrobků a služeb 
115 206 116 007 124 094 

Aktiva 72 654 80 853 102 104 

% změna T 6,16 0,70 6,97 

% změna A -3,00 11,28 26,28 

Zdroj: vlastní zpracování 

I přesto, že není běžné v jedné tabulce uvádět stavové i tokové veličiny, panuje mezi nimi 

výrazná korelace, kterou tak lze uvést. Nárůst aktiv v roce 2016 jde na vrub zvýšení zásob a 

pohledávek z obchodních vztahů, což koresponduje s větší výrobou a odbytem. 

Této růstové strategii také odpovídá způsob, jak společnost nakládá se ziskem před 

rozdělením. Přibližně polovina zisku z každého roku zůstávala ve společnosti jako 

nerozdělený zisk z minulých let (dle dat z posledních pěti let). Vlastníci si tak vypláceli 

pouze poloviční dividendu a zbytek se reinvestoval. V letech 2015 a 2016 se reinvestovaly 

dokonce celé vygenerované zisky, kromě odvodů 50 tis. korun do sociálního fondu, ze 

kterého se pravidelně čerpají prostředky. Představenstvo se tak rozhodlo nevyplácet žádné 

dividendy. 

6.2.1. Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek společnosti je tvořen výrobní halou, administrativní budovou, 

pozemky pod budovami, výrobními stroji a také dopravními prostředky. Mezi nehmotný 

majetek patří převážně software a v menším objemu také ocenitelná práva.  

v tis. Kč  2014 2015 2016 

DHM 21 352 29 427 31 315 

DNM 338 1 325 820 

Absolutní změna DHM 4 360 8 075 1 888 

% změna DHM 25,66  37,82  6,42  

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 8 Přehled vývoje vybraných finančních údajů v letech 2014 až 2016 

Tabulka 9 Přehled vývoje dlouhodobého majetku v letech 2014 až 2016 v netto hodnotách 
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Jedním z hlavních důvodů nárůstu dlouhodobého majetku v roce 2014 a 2015 bylo pořízení 

movitého majetku a modernizace strojového parku tak, aby se rozšířili technologické 

možnosti podniku. V roce 2016 je zvýšení pouze marginální, protože je financováno pouze 

z vygenerovaných zisků. V roce 2015 se také zvýšila hodnota nehmotného majetku z důvodu 

nákupu softwarového vybavení o hodnotě přibližně 1,3 mil. korun. Jelikož se jedná o 

výrobní strojírenský podnik, je zapotřebí kvalitního a nákladného obslužného softwaru. 

Pokles DNM v roce následujícím je logicky způsoben navýšením oprávek, neboť jsou 

v tabulce uvedeny „netto“ hodnoty. 

6.2.2. Pohledávky 

Podobně jako jiné aktivně fungující společnosti se výše pohledávek neustále mění. Proto 

není jejich vývoj na konci jednotlivých roků příliš podstatný údaj. Nicméně lze vypozorovat, 

že v posledních třech letech se hodnota pohledávek z obchodních vztahů postupně zvyšovala 

ze 14 na 19 milionů spolu s tím, jak se zvyšoval odbyt. Co se týče dlouhodobých pohledávek, 

společnost za poslední čtyři roky žádnou nevlastnila. 

6.2.3. Peněžní prostředky 

Vývoj peněžních prostředků uložených v pokladně a na bankovních účtech není potřeba 

porovnávat z časového hlediska, neboť se jedná o vysoce variabilní složku související 

s operativním rozhodování. Údaj z jednoho konkrétního dne je tak má nízkou vypovídací 

hodnotu podobně jako je tomu u pohledávek. Nicméně rozdíly mezi lety se pohybují od 3 

do 7 milionů korun.  

6.2.4. Vlastní kapitál 

VK se v průběhu let měnil především na základě změn výsledků hospodaření minulých let. 

Kromě nich se totiž žádná další část VK příliš neměnila. Poslední změna základního kapitálu 

nastala v roce 2013 kde se zdvojnásobil z 1,2 mil. na 2,4 mil. Kč. Důvodem byly změny ve 

struktuře majitelů společnosti. Od té doby se ZK nezměnil.  
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v tis. Kč  2014 2015 2016 

Vlastní kapitál 55 151 54 272 59 000 

Abs. změna VK 3 398 -879 4 728 

% změna VK 6,16 -1,62 8,01 

Výsledek hospodaření 

minulých let 
46 504 49 897 51 411 

Abs. změna VH 2 622 3 393 1 514 

% změna VH 5,64 6,80 2,94 

Zdroj: vlastní zpracování 

Kladné výsledky hospodaření způsobují v každém roce stabilní růst vlastních zdrojů. Pokles 

VK v roce 2015 je způsoben výplatou dividendy v částce 2,4 mil. Kč. v roce předchozím. 

Jelikož v roce 2015 firma dosáhla menšího zisku, než byla tato dividenda, VK se snížil o 

necelých 900 tis. korun.  

6.2.5. Cizí zdroje 

Výše CK se v průběhu let výrazně měnila. Ačkoliv v roce 2014 došlo k poklesu, za poslední 

dva roky se jeho hodnota zvýšila o úctyhodných 146 %. Zdroj těchto výkyvů je v každém 

ze sledovaných let jiný. Společnost financovala v minulých letech svou investiční činnost 

pomocí krátkodobých bankovních půjček. V roce 2015 splatila v pořadí již třetí úvěr na 

obráběcí centrum a téhož roku čerpala nový kontokorentní úvěr ve výši 10 mil. korun pro již 

zmíněný další rozvoj strojového parku najít v položce. Ten způsobil zvýšení CK v položce 

krátkodobých závazků. V roce 2016 i přes splacení všech bankovních půjček (v hodnotě 13 

mil. Kč) došlo k rapidnímu zvýšení krátkodobých přijatých záloh (o 24 mil. Kč) a pak také 

závazků z obchodních vztahů (o 5 mil. Kč).  

 

 

 

 

Tabulka 10 Přehled vývoje VK a VH v letech 2014 až 2016 
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v tis. Kč  2014 2015 2016 

Cizí kapitál 17 485 26 568 43 013 

Abs. změna CK -5 495 3 588 20 033 

% změna CK -23,91 20,52 75,40 

Krátkodobé přijaté zálohy 5 137 5 795 29 433 

Bankovní úvěry 3 515 13 000 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

V roce 2016 tak společnost nemá žádné závazky k úvěrovým institucím, což má kladný vliv 

na její zadlužení. Během roku však čerpá určité prostředky z kontokorentu, které nelze vyčíst 

z konečné rozvahy. Zvyšující se objem krátkodobých přijatých záloh opět poukazují na větší 

odbyt, přičemž je zřejmé, že společnost hojně využívá při prodeji svých produktů 

zálohových faktur. To je způsobeno mimo jiné také tím, že většina odběratelů je z cizích 

zemí. Zvyšující se CK ovlivňuje také další finanční ukazatele jako je finanční páka a 

rentabilita, jež jsou analyzovány v pozdějších kapitolách.  

6.2.6. Komplexní vývoj výnosů a nákladů 

Samotná hodnota zisku v letech není pro interpretaci tak zásadní. Teprve až při porovnání 

s dalšími účetními položkami se získávají hodnotnější data. Základní představu ovšem 

poskytuje. Lze říci, že se společnosti daří dosahovat kladného hospodářského výsledku, a to 

dokonce za posledních 5 let. To může být jeden z důvodů, proč společnost v nedávné 

minulosti získala nového investora.  Čistý zisk se za posledních 5 let pohyboval v rozmezí 

1,5 až 6,2 mil. Kč. 

v tis. Kč  2014 2015 2016 

Provozní výsledek 

hospodaření 
7 283 1 678 5 109 

Finanční výsledek 

hospodaření 
-595 -160 -88 

EBITDA 9 504 6 318 11 009 

EAT 5 843 1 564 4 777 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 11 Přehled vývoje cizího kapitálu v letech 2014 až 2016 

Tabulka 12 Přehled vývoje jednotlivých forem zisků v letech 2014 až 2016 
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Rok 2015 je ze sledovaných let nejslabší, a to už na úrovni provozního zisku. To bylo 

způsobeno dvěma faktory.  Prvním z nich jsou mzdové náklady a s nimi spojené sociální a 

zdravotní pojištění. V daném roce došlo k jejich skokovému zvýšení. Jelikož nedošlo 

k většímu navýšení počtu zaměstnanců než v roce 2016, lze usuzovat, že se zvýšilo mzdové 

ohodnocení. Druhým důvodem byly vyšší odpisy DM a úpravy hodnot pohledávek. Tento 

efekt je „potlačen“ mimo jiné u hodnot EBITDA. V nich figurují také nákladové úroky, které 

jsou ovšem zanedbatelné. Skladba provozního zisku je hlouběji analyzována v kapitole 

6.9.3. o rozkladu ROE. Finanční výsledek hospodaření je každý rok záporný, nicméně se 

jeho objem zmenšuje a v roce 2016 dosahuje jen nepatrných -88 tis. Kč. Nepředstavuje tedy 

v rámci podnikání podstatnou položku. V současné době v něm figurují především kurzové 

zisky a ztráty.  

Pro lepší představu ziskovosti společnosti v čase je dobré ukázat také vývoj čistého zisku 

v delším časovém horizontu. Následující graf obsahuje údaje o výsledku hospodaření po 

zdanění a provozním VH za posledních 7 let.  

 

Obrázek 9 Vývoj čistého zisku a provozního výsledku hospodaření 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu jsou patrné určité výkyvy. Na první pohled se zdá, že tyto výkyvy jdou v cyklech, 

nicméně hospodářská situace v ČR i ve světě tomuto vývoji neodpovídá a 7 let je navíc příliš 

krátká časová osa pro toto tvrzení. Spíše se tak jedná o jednorázové záležitosti související 

s operativním rozhodnutím, protože výkyv o objemu 4 mil. Kč není v případě 

devadesátimilionového obratu příliš veliký. Další situací, kterou lze z grafu vypozorovat, je 
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postupné zmenšování rozdílu mezi čistým ziskem a provozním výsledkem hospodaření. To 

je způsobeno menším objemem záporných finančních výsledků hospodaření a nižší daní z 

příjmu.  

6.2.7. Přidaná hodnota 

Přidaná hodnota je pojmem z výkazů zisku a ztráty z období 2015 a dříve. Od roku 2016 se 

tento údaj již ve výkazech nevyskytuje, nicméně má poměrně vysokou vypovídající hodnotu, 

proto je vhodné ji určit a interpretovat. Přidaná hodnota, kterou společnost za poslední 3 

roky generovala, je nejen kladná a v dostatečné výší, aby kryla mzdové náklady, ale má i 

rostoucí trend. Marže přidané hodnoty navíc ukazuje, že přidaná hodnota roste 

proporcionálně rychleji než růst celkových tržeb (o cca 1,5 % ročně). Tento stav může mít 

dva důvody. Buď se firmě daří navyšovat marži u svých výrobků, a tudíž má silnější 

vyjednávací schopnost, anebo se jim daří snižovat výrobní náklady vyšší efektivitou či nižší 

cenou materiálu. Následující tabulka zobrazuje, jaký je podíl přidané hodnoty na tržbách. 

Tabulka 13 Přehled vývoje přidané hodnoty a její návaznost na tržby v letech 2014 až 2016 

v tis. Kč  2014 2015 2016 

Celkové tržby 117 110 119 632 130 147 

Přidaná hodnota 40 678 43 136 48 635 

Marže přidané hodnoty v (%) 34,7 36,1 37,4 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při porovnání s hodnotami ostatních firem daného odvětví je marže přidané hodnoty podniku 

TOPOS poměrně vysoká. Pro odvětví výroby strojů a zařízení je typická hodnota 26 %, což 

představuje přibližně 10% rozdíl. 

6.3 Rozbor hodnot pomocí vertikální analýzy 

Za pomocí procentního rozboru dat je provedena analýza majetku a kapitálu z rozvah a dále 

nákladů a výnosů z výkazů zisku a ztráty. Pro správnou interpretaci je zapotřebí data zobrazit 

a porovnat v časovém horizontu podobně jako v horizontální analýze. 
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Obrázek 10 Podíl DM a OM na celkových aktivech 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na grafu je zřetelná převaha oběžného majetku nad dlouhodobým. Tato situace je typická 

pro výrobní podnik. Nemovitosti a pozemky spolu s výrobními stroji netvoří tak velkou část 

majetku jakou tvoří veškerý materiál, výrobky, zboží a nedokončená výroba s polotovary, 

které jsou umístněné ve skladech či u odběratelů. Společnost neeviduje žádný dlouhodobý 

finanční majetek. Podstatnou část oběžného majetku (čtvrtinu až třetinu) tvoří pohledávky, 

a to především z obchodních vztahů. To je způsobeno mimo jiné také delší lhůtou pro 

splácení dodaného zboží. Poměr mezi DM a OM v čase mírně kolísá, nicméně zůstává 

stabilní. Lepší přehled skladby OM (konkrétně v roce 2016) je znázorněn v následujícím 

grafu.  

 

Obrázek 11 Skladba oběžného majetku v roce 2016 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V grafu jsou uvedeny pouze krátkodobé pohledávky, neboť společnost za poslední tři roky 

neevidovala žádné dlouhodobé pohledávky. Výše zásob a pohledávek je uvedena v netto 

hodnotách.  Přibližně 55 % peněžních prostředků tvoří devize, a to konkrétně eura a americké 

dolary. 

6.3.1. Peněžní prostředky 

Z výše jednotlivých peněžních prostředků lze konstatovat, že firma drží jen nejnutnější 

hotovost pro nákupy materiálu, což je pozitivní z hlediska efektivity využití prostředků. 

Z bankovních účtů může čerpat prostředky i na revitalizaci strojového parku. To, zdali je 

výše peněžních prostředků úměrně vysoká je řešeno v rámci likvidity viz kapitola 6.6.1. Při 

pohledu strukturu je zřejmé, že v hotovost tedy tvoři jen zanedbatelnou částku. Společnost 

zjevně nechce mít příliš vysokou hotovost v administrativní budově z důvodu bezpečnosti, 

což je celkem běžný jev.  

 

Obrázek 12 Struktura peněžních prostředků v tis. Kč 

zdroj: vlastní zpracování 

6.3.2. Skladba kapitálu 

Z horizontální analýzy vyplynulo, že za poslední tři roky došlo k výraznému nárůstu cizích 

zdrojů a zároveň růst vlastního kapitálu není příliš výrazný. Tento jev je zachycen i na 

následujícím grafu, na kterém je zřetelný měnící se poměr mezi vlastními a cizími zdroji. 

Rapidně při tom dochází ke zvyšování finanční páky. Jednoznačně se zvyšuje zadlužení 

společnosti, nicméně je možné, že se zvyšuje z příliš nízkých hodnot a spíše dochází 

k optimalizaci. To prozradí až další ukazatele jako například WACC.  
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Obrázek 13 Podíl VK a CK 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro lepší přehled rozdělení kapitálu je zapotřebí se podívat také na dílčí skladbu vlastního a 

cizího kapitálu. Většina VK je tvořena výsledky hospodaření z minulých let, což je u 

podniků s delší historií běžné. VK se dále skládá z fondů ze zisku a rezervního fondu, který 

se společnost zjevně nerozhodla rozpustit i přes možnost, kterou jí už 3 roky umožňuje ZOK. 

Dá se předpokládat, že fond o výši 240 tis. Kč (10 % ZK) je jakou si pojistkou pro období 

recese.  Další drobnou složkou VK jsou statutární a ostatní fondy, které tvoří cca 0,3 % VK. 

Jelikož se jedná o společnost bez veřejného úpisu akcií, nevyskytuje se zde žádné ážio. 

 

Obrázek 14 Skladba vlastního kapitálu 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Skladba cizího kapitálu je o poznání rozmanitější. Veškerý CK je tvořen pouze závazky, 

neboť podnik za poslední 4 roky netvořil žádné rezervy a v současné době nejsou evidovány 

žádné dluhopisy. Podstatnou součástí závazků byly závazky k úvěrovým institucím, ač 

v posledním roce již byly všechny splaceny viz kapitola 6.2.5. Hlavní podíl zaujímají 

krátkodobé přijaté zálohy a závazky z obchodních vztahů. Ty tvořili v roce 2016 dokonce 

86 % všech závazků. Veškeré dlouhodobé závazky byly tvořeny odloženým daňovým 

závazkem, jež mírně narůstá. Ostatní závazky jsou tvořeny převážně závazky 

vůči zaměstnancům (v roce 2016 cca 40 %), závazky v rámci sociálního a zdravotního 

pojištění (cca 24 %) a dohadnými účty pasivními (cca 28 %). Časové rozlišení pasiv je 

nepodstatnou položkou (méně než procento).  

 

Obrázek 15 Skladba cizích zdrojů 

Zdroj: vlastní zpracování 

6.3.3. Struktura výnosů 

Složení výnosů lze charakterizovat třemi hlavními složkami. Tou nejdůležitější jsou 

bezpochyby tržby z prodeje výrobků a služeb, které generují většinu výnosů (přes 90 %). 

Jako vedlejší výdělečnou činnost lze zařadit prodej zboží. Ten v minulosti zaujímal mnohem 

větší podíl. Ještě v roce 2012 dosahoval podílu 23 % z veškerých tržeb. Přeprodej produktů 

ale nebyl hlavním cílem podniku TOPOS, proto v posledních čtyřech letech ustoupil do 

pozadí a tvoří jen okolo 2 % celkových výnosů. Přesto se jedná o nezanedbatelnou částku. 

Třetím podstatným druhem výnosů jsou ostatní provozní výnosy. Jak je v následujícím grafu 
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patrné, převážná část těchto výnosů tvoří tržby z prodeje materiálu. Ne všechen materiál je 

tudíž využíván k výrobě. Jelikož se jedná o specifický materiál, je po něm výrazná poptávka. 

Tržby z prodeje DM v čase značně kolísají. Ač v roce 2016 byly minimální, v minulých 

letech docházelo ke značným prodejům starších nebo ne zcela vyhovujících zařízení. 

Struktura jiných provozních výnosů není známá, nicméně se může jednat o pojistná plnění 

či kladné inventarizační rozdíly. Mezi ostatní finanční výnosy patří především kurzové 

zisky. 

 

Obrázek 16 Skladba výnosů v roce 2016 

Zdroj: vlastní zpracování 

6.4 Dílčí změny v rámci Cash Flow 

Z důvodu neexistence kompletního přehledu o peněžních tocích nelze standardním 

způsobem tuto oblast analyzovat. Nicméně jsou známy dílčí údaje, které poskytují určité 

základní informace. Z těchto údajů jsou vybrány změna peněžního toku, investice do 

technického zhodnocení budov a investice do dlouhodobého movitého majetku.  

v tis. Kč  2014 2015 2016 

Změna peněžních 

prostředků 
1 249 -2 688 6 711 

Tržby z prodeje výrobků 
a služeb
95,1%

Tržby za prodej zboží
2,0%

Ostatní finanční 
výnosy
0,3%

Tržby z prodeje DM
0,1%

Tržby z prodeje 
materiálu
1,5%

Jiné provozní výnosy
1,0%

Ostatní provozní 
výnosy
2,6%

Tabulka 14 Přehled vývoje dílčích hodnot z Cash Flow v letech 2014 až 2016 
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Investice do technického 

zhodnocení budov 
1 391 1 183 992 

Investice do dlouhodobého 

movitého majetku 
3 257 9 820 5 487 

Zdroj: vlastní zpracování 

Investice jako dílčí údaj představuje výraznou položku, která ovlivňuje výkyvy ve vývoji 

hotovosti. V roce 2015 společnost dosáhla záporného peněžního toku přibližně 2,5 mil. Kč. 

To bylo způsobeno objemnou investicí do movitých věcí, konkrétně do strojírenských strojů 

vysokozdvižného vozíku a tří automobilů.  Tuto investici financovala již zmíněným 

krátkodobým bankovním úvěrem. V roce 2016 došlo k dalšímu nákupu strojů, který již 

nebyl tolik nákladný. Vysoký objem přijatých záloh ve výši 23 mil. Kč v daném roce 

způsobil výrazné vylepšení peněžního toku o necelých 7 mil. Kč.   

6.5 Analýza pomocí rozdílových ukazatelů 

Tato kapitola bude mít za cíl posoudit, jak velké má společnost fondy finančních prostředků, 

a to v posledních třech letech. 

6.5.1. Čistý pracovní kapitál 

Po odečtení krátkodobých závazků včetně krátkodobých úvěrů od oběžného majetku nám 

vzniká čistý pracovní kapitál ČPK. Výpočet je jednodušší v tom, že společnost nemá žádné 

dlouhodobé pohledávky.  

v tis. Kč  2014 2015 2016 

OM 50 655 49 666 69 472 

Krátkodobé závazky 16 297 25 940 42 141 

ČPK 34 358 23 726 27 331 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pozitivním faktem je, že čistý provozní kapitál dosahuje kladných hodnot. Není tak ohrožena 

solventnost společnosti. I přes uhrazení krátkodobých závazků zůstane společnosti stále 

dostatečné množství provozních prostředků. Jelikož nemá společnost téměř žádné 

dlouhodobé cizí zdroje, poměrně vysoká hodnota ČPK poukazuje na financování provozu 

Tabulka 15 Přehled čistého provozního kapitálu v letech 2014 až 2016 
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pomocí vlastního kapitálu. To může mít za následek vyšší náklady z financování 

podnikatelské činnosti.  

Jelikož se jedná o výrobní podnik, je pro něj typický větší objem oběžného majetku. Potřeba 

vysokého objemu OM částečně zapříčiňuje vysokou hodnotu ČPK. Nemusí se tak nutně 

jedna o finančně negativní stav. 

6.5.2. Čisté pohotové prostředky  

Tento ukazatel vypoví o reálném množství velmi likvidních prostředků, kterými společnost 

v dané chvíli disponuje. Pro správnost ukazatele je zapotřebí uvést pouze závazky s opravdu 

krátkodobou splatností, proto byly vybrány pouze závazky z obchodních vztahů a závazky 

k zaměstnancům. Pro nejpřesnější výpočet ČPP by bylo zapotřebí vyseparovat z faktur jen 

ty, které jsou opravdu krátkodobé. To by vyžadovalo přístup ke všem fakturám, což není pro 

potřeby této práce možné. Proto jsou výsledky ČPP mírně podhodnocené. 

v tis. Kč  2014 2015 2016 

Peněžní prostředky 4 319 1 631 8 342 

Vybrané krátkodobé závazky 5 849 4 735 10 205 

ČPP   -1 530 -3 104 -1 863 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve všech sledovaných letech je hodnota čistých pohotových prostředků záporná. Rozhodně 

se nejedná o pozitivní stav. Dá se předpokládat, že v případě náhlé potřeby splatit část 

závazků, může mít společnost problém s jejich úhradou.  Jediný faktor, který snižuje váhu 

těchto výsledků je ten, že jsou ve výpočtu zahrnuty i faktury se splatnostní delší než jeden 

či dva měsíce.  

6.5.3. Čistý peněžní majetek 

Třetí rozdílový ukazatel je jakási očištěná hodnota ČPK, která reálněji reflektuje objem 

finančního fondu společnosti. Podobně jako u ČPP by pro nejpřesnější výsledek měl být OM 

očištěn o nelikvidní a nedobytné pohledávky. Proto je ve výpočtu použita hodnota „netto“. 

Kromě zásob je hodnota OM očištěna ještě o daňové pohledávky. 

 

Tabulka 16 Přehled čistých pohotových prostředků v letech 2014 až 2016 
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v tis. Kč  2014 2015 2016 

Likvidní OM bez zásob 16 759 15 484 26 466 

Krátkodobé závazky 16 297 25 940 42 141 

ČPM 462 -10 456 -15 675 

ČPM upravený 29 895 -4 661 13 758 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnoty ČPM jsou podobně jako u ČPP většinou záporné. Poslední dva roky dokonce 

krátkodobé závazky převyšují likvidní OM o 10 až 15 mil. Kč. Na první pohled je to 

alarmující výsledek. Ten je způsoben mimo jiné právě již dříve zmíněnými přijatými 

zálohami. Lze předpokládat, že přijaté zálohy jsou v případě této společnosti vysoce 

nerizikový druh závazku. Pokud tedy očistíme krátkodobé závazky o tuto položku, vychází 

výsledek poněkud lépe (v tabulce uvedené jako hodnoty upraveného ČPM). Kladné hodnoty 

necelých 30 a 14 mil. Kč lze považovat za velice bezpečné hladiny. V roce 2015 dosáhla 

záporné hodnoty necelých -5 mil. Kč. To bylo způsobeno bankovním úvěrem, který má 

střednědobou splatnost, tudíž také nepředstavoval vážný problém v rámci solventnosti, 

ačkoliv drobného rizika se rozhodně společnost vystavila.  

6.6 Analýza pomocí poměrových ukazatelů 

V následující kapitole se finanční položky prověří za pomoci relativních ukazatelů, které 

porovnají jednotlivá aktiva, pasiva a výsledky hospodaření pomocí poměrů. Získané údaje 

jsou důležité pro zjištění míry rizika, které společnost podstupuje, výsledného zhodnocení, 

kterého dosahuje a celkové výkonosti, kterou dosahuje svojí podnikatelskou činností. 

Tabulka 17 Přehled čistého peněžního majetku v letech 2014 až 2016 
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6.6.1. Stav likvidity 

Jak si stojí společnost ve schopnosti hradit své závazky? Základní přehled již přinesl výpočet 

ČPK A ČPP v předchozí kapitole. Větší váhu má ovšem soubor tří následujících finančních 

ukazatelů – ukazatelů likvidity. Následující tabulka zobrazuje jejich výpočet.  

 

 

v tis. Kč  2014 2015 2016 

Okamžitá 

finanční majetek 4 319 1 631 8 342 

krátkodobé závazky 16 297 25 940 42 141 

CPR 0,27 0,06 0,20 

Pohotová 

KFM + krát. pohledávky 18 515 17 253 28 073 

krátkodobé závazky 16 297 25 940 42 141 

QR  1,14 0,67 0,67 

Běžná 

OM bez zásob 18 515 17 253 28 073 

krátkodobé závazky 16 297 25 940 42 141 

CR  1,14 0,67 0,67 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při pohledu na výsledná data si lze povšimnout jedné zvláštnosti. Hodnota běžné a pohotové 

likvidity je ve všech sledovaných letech stejná. To je způsobeno tím, že společnost nevlastní 

žádné dlouhodobé pohledávky, proto jsou hodnoty v čitateli stejné v obou výpočtech. 

Zároveň se také rovnají hodnoty pohotové a běžné likvidity mezi lety 2015 a 2016. Ve 

skutečnosti se liší o hodnotu přibližně 0,001. Podobnost výsledku je čistě náhodná a je 

způsobena proporcionálně stejným růstem likvidních prostředků a krátkodobých závazků. 

Z hodnocení výše likvidity pomocí porovnání s doporučenými intervaly pro každý typ 

likvidity je patrné, že některé výsledné hodnoty se do „bezpečných pásem“ vůbec 

nedostávají. Pro srozumitelnější interpretaci je dobré výsledky zanést do přehledného grafu, 

ve kterém jsou hodnoty likvidit (v podobě teček barevně odlišených dle jednotlivých roků) 

zobrazeny v rámci doporučených intervalů.  

Tabulka 18 Přehled čistého peněžního majetku v letech 2014 až 2016 
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Obrázek 17 Rozložení jednotlivých druhů likvidity z hlediska jejich ideálních intervalů 

Zdroj: vlastní zpracování 

Většina vypočtených hodnot je mimo doporučená pásma. Obecně se dá říci, že výsledné 

hodnoty jsou poddimenzovány a podnik tedy trpí nízkou likviditou. Při podrobnějším 

zkoumání vypadá situace následovně. 

1) Okamžitá likvidita se pohybuje okolo dolní meze doporučeného intervalu. V roce 

2014 hodnota nacházela v dolní polovině doporučeném intervalu. V roce 2015 byla 

hluboko pod dolní mezí, a to z důvodu krátkodobého bankovního úvěru, který se též 

mezi závazky tohoto ukazatele počítá. O rok později se vyskytovala přesně na dolní 

mezi. Výsledek CPR se dá považovat za podprůměrný s varováním před výkyvy, 

ačkoli v roce 2015 byl způsoben „nepříliš krátkodobým“ závazkem. Hodnota CPR 

zavdává důvod opatrnosti, neboť společnost může mít určité problémy s okamžitou 

úhradou větší části závazků. Jinými slovy, v pohotových prostředcích chybí rezerva 

na nenadálé situace. 

2) Ideální rozmezí pro pohotovou likviditu leží mezi hodnotami 1 až 1,5. Ve 

sledovaných letech splňuje podmínku opět jen rok 2014 s hodnotou 1,14. To 
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znamená, že v daném roce pohotové prostředky zvládli splatit všechny krátkodobé 

závazky, a ještě by zbyla rezerva. V dalších letech by už ale tato aktiva nestačila. Jak 

již bylo zmíněno, v letech 2015 a 2016 byla hodnota likvidit 2. a 3. stupně stejná, a 

to 0,67. S těmito prostředky lze pokrýt dvě třetiny krát. závazků. V případě náhlém 

tlaku ze strany věřitelů může mít společnost v horizontu půl roku problémy se 

zaplacením svého dluhu. Společnost by musela přistoupit k prodeji aktiv potřebných 

k provozní činnosti (zásoby či DM).  Stejná situace platí i pro běžnou likviditu, kde 

je výsledek ještě horší.  

Hlavním důvodem, proč k této negativní finanční situaci dochází, je již dříve popisovaný 

jev v kapitole 6.5.3, který je pro podnik TOPOS typický. Podstatnou část krátkodobých 

závazků tvoří ony krátkodobé přijaté zálohy. To, jakou váhu tento druh závazku má, 

záleží na míře rizika selhání jednotlivých obchodů s odběrateli, kdy společnost musí při 

stornování obchodu vrátit obdrženou zálohu, respektive splatit závazek. 

Pokud by se hodnoty likvidity očistili o tento druh závazku (stejně jako u ukazatele ČPK 

v kapitole 6.5.3), dosahovala by likvidita z rok 2016 hodnot 0,66 / 2,21 / 2,21. To jsou 

již o poznání lepší hodnoty a u okamžité likvidity je dokonce hodnota naddimenzovaná. 

Pro porovnání dosahovala peněžní likvidita daného odvětví hodnoty 0,38 a pohotová 

hodnot 1,3 až 1,45. Pokud tedy krátkodobé zálohy nejsou rizikovým závazkem, dá se 

předpokládat, že výsledná likvidita nemusí být vážným problémem podniku. I přes 

očištění zůstává hodnota likvidity v roce 2015 poměrně nízká, což je způsobeno 

krátkodobým úvěrem. Jelikož se jednalo o jednorázový výkyv, není situace 

z dlouhodobého pohledu špatná. Je potřeba si ale uvědomit, že v případě takovýchto 

úvěrů v budoucnu se společnost krátkodobě vystavuje likvidnímu riziku.  

 

6.6.2. Stav zadluženosti 

Samotné ukazatel likvidity již o zadluženosti něco prozrazují. Je zapotřebí se ale také 

podívat, jak si firma stojí v zadluženosti ze všeobecného měřítka. O celkové zadluženosti 

vypovídá poměr mezi cizím a celkovým kapitálem. Jaký byl tedy podíl cizího kapitálu 

v posledních třech letech, je zřejmé z kapitoly 6.3.2 o skladbě kapitálu. Hodnoty 
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zadluženosti a míry zadluženosti jsou uvedeny v následující tabulce. tedy 24 %, 33 % a 42 

%.   

v % 2014 2015 2016 

Zadluženost 24,1 33,9 42,1 

Míra zadluženosti 32,7 49,0 72,9 

Finanční páka 1,33. 1,49. 1,73. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zadlužení společnosti tedy výrazně narůstá. V roce 2016 se objem CK již blíží objemu VK.  

Z toho vyplývají následující čtyři skutečnosti. 

1) Obecně se dá tvrdit, že zvyšující se podíl CK zvyšuje i potenciální riziko v podobě 

zhoršené finanční stability. Každé další navýšení dluhuje je poté nákladnější (investor 

vyžaduje vyšší rizikovou marži) a hůře se získává.  

2) Pokud by se měl podíl CK nadále nekontrolovatelně zvyšovat, zhorší to kredibilitu 

společnosti vůči úvěrovým společnostem.  

3) Protože lze cizí kapitál zpravidla považovat za levnější druh financování, dosahuje tím 

společnost nižších nákladů. Rozumným zapojením cizích zdrojů si vlastníci znásobují 

své výnosy. Dochází tak ke zvyšování rentability vlastního kapitálu.  

4) Dochází k výraznějšímu efektu daňového štítu, protože úroky placené vlastníkovi CK 

jsou nákladem, který snižuje vykazovaný zisk a tím snižuje daň z příjmu právnických 

osob.  

6.6.3. Dosahovaná rentabilita 

Dalším důležitým aspektem podnikání je efektivnost využití vložených prostředků. O tom, 

jak se společnosti TOPOS daří zhodnotit vlastní a cizí prostředky vypovídá následující 

tabulka, ve které jsou provedeny výpočty jednotlivých druhů rentabilit.  

 

 

 

Tabulka 19 Celková zadluženost a úroveň finanční páky v letech 2014 až 2016 
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v tis. Kč 2014 2015 2016 
Průměr 

v % 

EBIT 6 744 1 615 5 089  

Celkový kapitál 72 654 80 853 102 104 

ROA 0,093 0,020 0,050 5,42 

VK + dlouhodobé závazky 55 824 54 900 59 872  

ROCE 0,121 0,029 0,085 7,84 

Vybrané tržby 115 497 118 669 126 728  

ROS 0,058 0,014 0,040 3,74 

EAT 5 843 1 564 4 777  

VK 55 151 54 272 59 000 

ROE 0,106 0,029 0,081 7,19 

Zdroj: vlastní zpracování 

V porovnání mezi lety byly všechny zkoumané rentability nejslabší v roce 2015. Důvody již 

byly řečeny v kapitole 6.2.6. Tento rok tak bohužel snižuje celkové průměrné hodnoty. 

Rentabilita všech vložených prostředků ROA dosahovala v průměru 5,4 %, respektive 

zhodnocení 5 haléřů z každé vložené koruny. Hodnoty rentabilit dlouhodobého 

investovaného kapitálu ROCE a rentability vlastního kapitálu ROE jsou velice podobné, 

neboť se jejich výpočet liší pouze v čitateli o zdanění a nákladové úroky a ve jmenovateli o 

dlouhodobé závazky, které jsou v podniku nízké.  Oba ukazatelé dosahují v průměru 

přibližně 7 až 8 %. Rentabilita tržeb ROS je na poměrně nižší úrovni v průměru 3,7 %. 

Výnosnost zde může narušovat nízká marže či vysoké náklady.  

Výpočty rentabilit (kromě ROE) lze ještě upravit tak, že se místo údaje EBIT použije 

očištěnější EBITDA tak, aby zde nefigurovali odpisy. Také při porovnání s jinými podniky 

se jedná o přesnější ukazatel, neboť každá firma může mít jiný postup odepisování. Výsledné 

zhodnocení je pak o poznání lepší. Například průměrné ROA se tak zvýší až na 10,6 %. což 

je „zdravá“ rentabilita. Hodnotu ROE je zapotřebí hodnotit z hlediska vlastníků společnosti 

tak, jak je nastaven podnikový cíl. Lze nicméně tvrdit, že zhodnocení je na úrovni 

Tabulka 20 Výnosnost jednotlivých skupin pasiv a aktiv v letech 2014 až 2016 
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zhodnocení dynamických portfolií na kapitálových trzích. Ukazatel ROE je podrobněji 

rozebrán v kapitole 6.9.3, kde je použit pyramidový rozklad. 

Ze strategie podniku je zřejmé, že ziskovost společnosti není primárním podnikatelským 

cílem. Tím je rozvoj a expanze podniku. Na druhou stranu by měl být rozvoj společnosti 

znatelný i v postupném zvyšování rentability, což se zatím příliš neprojevuje. 

6.6.4. Aktivita 

Nyní je zapotřebí se podívat, jak aktivně podnik využívá majetek při provozní činnosti.  

v tis. Kč 2014 2015 2016 

Celkové tržby 117 110 119 632 130 147 

Průměrný stav aktiv 73 706 76 754 91 479 

Obrat celkových aktiv 1,6 1,6 1,4 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledné hodnoty jsou specifické pro výrobní podnik. Za rok se v podniku obrátí veškerý 

majetek přibližně 1,5krát, přičemž tento obrat je v letech stabilní. 

v tis. Kč 2014 2015 2016 

Celkové tržby 117 110 119 632 130 147 

Průměrný stav zásob 31 858 32 277 36 906 

Obrat zásob 3,7 3,7 3,5 

Doba obratu zásob (ve 

dnech) 
99 98 104 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zásoby se během roku obrátí přibližně 3,6krát a jeden celý obrat zásob trvá přibližně 100 

dní. Relativně dlouhá doba obratu poukazuje na fakt, že společnost produkuje specifické 

výrobky s delší dobou potřebnou pro výrobu. Kromě služeb, které společnost poskytuje ke 

svým strojům je hlavní složkou odbytu právě prodej těchto strojů. Ty jsou technologicky 

složité a sestávají se z mnoha částí a mnoha typů materiálů. Proto je váznutí prostředků 

Tabulka 21 Hodnoty obratu celkových aktiv v letech 2014 až 2016 

Tabulka 22 Hodnoty obratu zásob v letech 2014 až 2016 
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v provozní oblasti nevyhnutelné. Pro další zhodnocení je vhodné údaje porovnat 

s odvětvovým průměrem. V roce 2015 byl obrat zásob v odvětví výroby strojů a zařízení cca 

5,3 a v roce 2016 byl podobný 5,2. V odvětví je tudíž obrat zásob rychlejší přibližně o 30 

dní, tedy o jeden měsíc. To může souviset se specifičností vyráběných strojů, jejichž výroba 

zabere delší dobu. Svou roli také hraje rychlost obratu pohledávek. 

Dále je potřeba rozlišit obrat zásob a cyklus peněz, který je tímto obratem vytvářen.  Kromě 

váznutí peněžních prostředků v zásobách váznou také prostředky tím, že vydané faktury 

(odběratelům) mají určitou splatnost. Do té doby společnost nemůže počítat s těmito 

prostředky. Společnost sice získává prostředky dříve díky zálohovým fakturám, které tvoří 

50 až 90 % celkové fakturované hodnoty, ale nemůže s nimi plně nakládat, neboť jsou 

dočasně ve formě závazků. Opačný efekt mají faktury dodané (od dodavatelů). Do doby, než 

mají být tyto faktury uspokojeny, může společnost s peněžními prostředky nakládat, což 

dobu cyklu peněz zkracuje.  

Průměrné doby splatnosti pohledávek jsou odvozeny ze vzorku faktur, které představují 

nejčastěji uskutečňované obchody, a to s přihlédnutím na objemy peněžních prostředků. 

Tentýž postup byl proveden i u stanovení průměrné doby úhrady závazků. Ta se pohybuje 

v rozmezí 14 dnů až 2 měsíců, přičemž valná většina představuje právě 14 dnů. Taktéž u 

pohledávek se vyskytuje nejčastěji doba 14 dnů, přičemž společnost vlastní i faktury se 

splatností až 1 měsíce. V následující tabulce je vypočteny délky cyklů peněz v jednotlivých 

letech, přičemž dobu splatnosti faktur lze v čase považovat za konstantní. 

Tabulka 23 Výpočet obratového cyklu peněz 

ve dnech  2014 2015 2016 

Doba obratu zásob 99 98 104 

Průměrná DSP 15 15 15 

Průměrná DÚKZ 18 18 18 

OCP 96 95 101 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jelikož je odvozená doba splatnosti pohledávek kratší než doba splatnosti závazků, je výsledný 

obratový cyklus peněz kratší než doba obratu zásob o tři dny. Má to tedy jen drobný pozitivní efekt. 

V letech 2014 a 2015 byl obratový cyklus peněz víceméně konstantní, nicméně v roce 2016 došlo 
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k nárůstu na 101 dní. Pokud by následujících letech též docházelo k nárůstům, mohlo by to mít 

negativní vliv na provozní cash flow. 

6.6.5. Úroveň podkapitalizování 

Problematika krytí provozního kapitálu jednotlivými druhy majetku byla již zmíněna při 

analýze rozdílových ukazatelů. Pro kontrolu je nicméně zapotřebí ještě daný stav podložit 

výpočtem. K tomu poslouží ukazatel podkapitalizování, který zjistí, zdali podnik pokrývá 

svůj dlouhodobý majetek pomocí dlouhodobého kapitálu (VK a dlouhodobými závazky). 

v tis. Kč 2014 2015 2016 

VK + dlouhodobé závazky 55 824 54 900 59 872 

DM 21 690 30 752 32 135 

Úroveň podkapitalizování 2,6 1,8 1,9 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podkapitalizování společnosti byla v posledních třech letech v průměru na úrovni 2,1 s tím, 

že od roku 2015 došlo k výraznému propadu této hodnoty. Výsledných 1,9 v roce 2016 je 

nicméně velice dobrý výsledek. Podnik dokáže pokrýt svůj dlouhodobý majetek 

dlouhodobými zdroji téměř dvojnásobně. Objemný přebytek těchto zdrojů tedy umožňuje 

financování pracovního kapitálu.  

6.7 Ukazatel WACC 

Všechny základní ukazatele vnesli dostatečnou představu o struktuře majetku, kapitálu, 

výnosů a nákladů. Porovnáním mezi sebou se zjistily důležité vztahy mezi těmito položkami. 

Prozatím je znám poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. Nyní je zapotřebí analyzovat, 

kolik společnost tento poměr kapitálů ve skutečnosti stojí a zdali by nebyl efektivnější, 

respektive levnější jiný poměr.  

Nejprve je zapotřebí vypočítat, jaké jsou průměrné náklady na kapitál ve sledovaném roce. 

Pro tento účel je vybrán nejaktuálnější rok 2016 a pak také rok 2015. Ve výpočtu WACC 

jsou kromě známých dat, které byli již analyzovány v předchozích kapitolách, také externí 

data. Výpočet lze rozdělit do dvou částí, a to výpočet požadovaného výnosu vlastního a 

cizího kapitálu. 

Tabulka 24 Hodnoty obratu zásob v letech 2014 až 2016 
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6.7.1. Výpočet požadovaného výnosu vlastního kapitálu [Re] 

Výpočet je proveden na základě stavebnicového modelu, který se skládá celkem ze čtyř 

hodnot, z nichž tři mají podobu rizikové přirážky, kterou je zapotřebí stanovit dle 

doporučeného postupu. Proměnné dosahovali pro rok 2016 následujících hodnot.  

1) Průměrný výnos desetiletých státních dluhopisů je vypočten z jednotlivých 

měsíčních hodnot dle statistických údajů dostupných na webovém portálu Kurzy.cz. 

Průměrná hodnota za rok 2016 byla 0,45 %.  

2) Jelikož společnost nemá žádné objem úplatného kapitálu je roven vlastnímu kapitálu 

59 mil. Kč. Riziková přirážka za velikost podniku je tedy vyšší, a to 5 %.  

3) Hodnota ROA ve výši 5 % je vyšší než úplatný kapitál dělený aktivy a násobený 

úrokem z cizího kapitálu (vypočítaného v následující kapitole), a to o přibližně 2,5 

%. Přirážka za podnikatelské riziko je tak stanovena dle minimální hodnoty v daném 

odvětví (dle NACE výroba strojů a zařízení). Hodnota v roce 2016 činila 3,32 % 

4) Koeficienty XL1 a XL2 jsou dle Ministerstva průmyslu a obchodu v hodnotách 1,0 

a 2,5.8 Při výpočtu rizikové přirážky za finanční stabilitu je potřeba zvolit „finančně 

relevantní“ hodnotu běžné likvidity. V případě, že se do výpočtu zahrne likvidita se 

zahrnutými přijatými zálohami (viz kapitola 6.5.3), vychází likvidita nízká a 

v rizikové přirážce vyjde enormních 10 %. S přihlédnutím na nízké riziko nesplacení 

záloh je pro výpočet přirážky využita likvidita vypočtená bez tohoto druhu závazků. 

Likvidita tedy vychází 2,21 a při dosazení do vzorce vychází výsledná přirážka 

(rFINSTAB) na 0,37 %. 

Po součtu bezrizikové sazby a všech rizikových přirážek, vychází požadovaný výnos 

vlastního kapitálu je 8,77 %.  

6.7.2. Odvození nákladů na cizí kapitál [Rd] 

Na rozdíl od nákladů na vlastní kapitál nelze tuto hodnotu vypočíst s pomocí žádného 

pomocného vzorce. Tyto náklady jsou jedinečné pro každý podnik a musí se tedy stanovit 

zcela individuálně. Při stanovování průměrného úroku, za který společnost TOPOS získává 

úvěrové prostředky, je potřeba hledět na její finanční stav, dobu splatnosti úvěrů a typ úvěru. 

                                                 
8 Informace o hodnotách jsou dostupné ve Finanční analýze podnikové sféry za rok 2016 dostupné z: 

https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/analyticke-

materialy/2017/5/FA4Q16.pdf 
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V roce 2016 neevidovala společnost žádné úvěry (krátkodobé ani dlouhodobé). Nelze tedy 

hodnotu očekávaného úroku přesně stanovit, nicméně ji lze odhadnout na základě úroků ze 

starších úvěrů. Při tom je nutné zohlednit změny ve finanční stabilitě společnost a zároveň 

také změny úrokových sazeb v České republice, ke kterým během doby došlo.  

Společnost v nedaleké minulosti využívala dvou typů úvěrového financování. Jedním je 

tříletý investiční úvěr od nebankovní instituce a druhým byl kontokorent. Úvěr 

z kontokorentní linky společnost využívá častěji, je ale také mírně dražší. U tříletého úvěru 

je situace opačná. Úroková sazba u kontokorentu je dána pevnou procentní přirážkou + 

hodnota jednoměsíčního PRIBORu. S přihlédnutím na objemy prostředků, které byly 

z těchto prostředků čerpány a na základě toho, že se úroková sazba u úvěrů v ČR za 

posledních 5 let rapidně snížila, je výsledná úroková sazba pro společnost TOPOS stanovena 

na 2 %. 

6.7.3. Výpočet aktuálního WACC 

Kromě výše zmíněných údajů je zapotřebí do vzorce zanést zbývající údaje, které jsou již 

vypočítány nebo jsou veřejně známy. Ostatní údaje jsou následující: 

• podíly cizího a vlastního úplatného kapitálu na celkovém úplatném kapitálu (ÚC) 

byly v roce 2016 paradoxně 0 % ku 100 %, jelikož společnost nevyužívala žádných 

úvěrů 

• zdanění příjmů právnických osob v ČR v posledních 7 letech je konstantních 19 % 

Po dosazení všech dat do vzorce WACC vychází průměrné vážené náklady na kapitál na 

8,77 %, což je stejná hodnota jako u požadované výnosnosti VK. To znamená, že 1 koruna 

vložených prostředků firmu stojí zaokrouhleně 9 haléřů. Je potřeba upozornit na skutečnost, 

že hodnota nákladů na cizí kapitál je orientační a hodnota nákladu na vlastní kapitál je 

teoretická dle výpočtu. Nejedná se o hodnotu, kterou skutečně vlastníci společnosti požadují, 

respektive nemusí korespondovat s cíli společnosti. Hodnota Re pouze vlastníkům 

doporučuje, kolik by měli chtít.  

Vypočtený údaj je potřeba také porovnat s ostatními společnostmi. Průměrná hodnota 

WACC v odvětví v roce 2016 činila 7,28, což je o 1,5 % méně než u podniku TOPOS. To 

může být způsobeno právě nevyužíváním levnějšího cizího kapitálu. Stabilní mírné 
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zadlužení úvěrem se proto jeví jednoznačně jako finančně výhodnější varianta, neboť 

náklady na CÚK činí 2 % oproti 8,77 % u VK. 

V roce 2015 se již na straně pasiv objevuje krátkodobý kontokorentní úvěr ve výši 13 mil. 

Kč. Ten způsobuje poměr mezi CÚK a VK 19 % ku 81 %. Úrok z úvěru byl ve výši 2,5 % 

Po dosazení nových údajů vychází WACC na 7,5 %. To je o poznání nižší hodnota než 

v roce 2016. Efekt cizího kapitálu se tak pozitivně projevuje. V případě, že by společnost 

využila v daném roce i standardní 3letý úvěr, byla by hodnota WACC ještě nižší.  

6.8 Tvorba ekonomické přidané hodnoty 

Díky výpočtu WACC lze zjistit, zdali společnost TOPOS také vytváří svojí činností kladnou 

neboli reálnou hodnotu. V rámci podnikatelské činnosti je zapotřebí, aby celkové náklady 

na zpoplatněný kapitál nepřesahovali vytvořenou hodnotu, která je v tomto případě 

reprezentována ukazatelem NOPAT, tedy zdaněným provozním ziskem. Pokud by tomu tak 

nebylo, hodnota podniku by klesala.  

Po vynásobení hodnoty WACC objemem kapitálu a následným odečtením od 

vygenerovaného zisku NOPAT (4 865 tis. Kč) vychází hodnota EVA na -309 tis. Kč. 

Podnik tedy negeneruje ekonomickou přidanou hodnotu, což se jeví jako zjevné 

„hospodářské negativum“. Jelikož náklady na kapitál jsou v objemu 5,2 mil. musela by 

společnost vygenerovat zisk alespoň v tomto objemu, aby se hodnota EVA vyrovnala. 

Takový stav nastal v roce 2014, kdy NOPAD dosahoval hodnoty 6,4 mil. Kč. Tehdy také ve 

výpočtu figuroval levnější cizí kapitál. V roce 2015 se naplno projevilo zapojení cizího 

kapitálu v podobě úvěru ve výši 13 mil. Kč. Zároveň se ale vygeneroval také nižší provozní 

zisk, který zcela převážil efekt nižšího WACC. Výsledná hodnota EVA je proto nižší, a to -

3 298 tis. Kč. Pro závěrečné posouzení je ale zapotřebí ještě daný výsledek porovnat 

s průměrnou hodnotou v daném odvětví.  

Průměrná hodnota EVA v odvětví činila -2 361 tis. Kč (2016) a -2 112 tis. Kč (2015). V roce 

2016 to je o 2 052 tis. Kč horší výsledek oproti podniku TOPOS. Naproti tomu v roce 2015 

je výsledek o 1 186 horší. Důvodem je zjevně větší míra zapojení cizího kapitálu u 

konkurenčních firem, jež vede k nižším průměrným nákladům na kapitál. Kromě toho nelze 

přehlédnout, že i celé odvětví generuje zápornou hodnotu EVA. Dané odvětví zřejmě není 
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příznivé pro generování kladné ekonomické přidané hodnoty, tudíž záporná hodnota u 

firmy TOPOS nemusí být interpretována jako negativní jev.  

Možným dalším pohledem na situaci je, že výpočet požadované výnosnosti VK je pro toto 

odvětví příliš přísné. Vlastníci tedy nemohou očekávat takto vysoký výnos, jakým udává 

vypočet Re (8,7 %). Vlastníci v praxi zjevně takový opravdu neočekávají, neboť do 

společnosti TOPOS investovali i přes to, že výnos je daleko nižší. Navíc mohou ve své 

predikci očekávat, že se rentabilita v budoucnu zvýší.  

6.9 Aplikování komplexních ukazatelů 

Dosavadní ukazatelé přinesli přehled vždy jen z jedné určité oblasti podnikových financí. 

Nyní je zapotřebí jednotlivé ukazatele, které spolu logicky souvisí, spojit do určitého 

komplexního ukazatele, který zhodnotí situaci z mnoha hledisek a umožní ucelenější 

vyhodnocení finančního zdraví podniku.  

6.9.1. Hodnocení pomocí bonitních modelů 

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá potíže se získáním finančních prostředků 

pomocí úvěrů, dá se předpokládat, že bonita společnosti je dostatečně prověřena bankovními 

institucemi. Neznamená to ovšem, že dostatečná bonita z hlediska banky obstojí v testu 

zvolených modelů. Pro lepší představu budou testy provedeny opět pro data z posledních 

třech let. 

Quick Test 

Poměrně jednoduchý bonitní model upravený pro využití v průmyslu zhodnotí finanční 

situaci pomocí čtyř ukazatelů. Výpočty jsou následující. 

Dílčí ukazatel 2014 2015 2016 

R1 (v %) 75,9 67,1 57,8 

R2 (v letech) 1,5 4,0 3,2 

R3 (v %) 7,9 5,2 8,6 

R4 (v %) 9,3 2,0 5,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 25 Vypočtené hodnoty ukazatelů pro Kralickův test pro roky 2014 až 2016 
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Rokem, kdy došlo k nejvíce výkyvům, byl rok 2015. V něm byla nejdelší doba pro splacení 

dluhu (4 roky), nejnižší Cash flow s přihlédnutím na výši tržeb i nejnižší ROA. Nyní je 

zapotřebí data vyhodnotit. V následující tabulce je jednotlivým hodnotám přiřazena známka 

a vypočten aritmetický průměr těchto známek. 

 2014 2015 2016 

Kvóta vlastního kapitálu 1 1 1 

Doba splácení dluhu z CF 1 2 2 

Cash Flow v tržbách 3 3 2 

ROA 3 4 4 

Průměrná známka 2 2,5. 2,25 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledek Kralickovo Quick testu je jednoznačně pozitivní. I přes nízkou rentabilitu, se 

kterou má společnost zatím problém, nemá nízká hodnota ROA takovou váhu, aby snížila 

výslednou známku do negativního pásma. Výsledné známky 2 až 2,5 lze hodnotit v rámci 

bonity jako nadprůměrné. Jelikož průměrné známky nepřevyšují hodnotu 3, podniku 

nehrozí problémy se solventností. V roce 2015 byl výsledek nejhorší právě z důvodu 

nízkého zisku což se projevilo též na úrovni Cash flow. Společnost dosahovala vysokých 

tržeb, ze kterých ovšem plynul nižší peněžní tok. Podíl VK na celkovém kapitálu je 

přiměřený, neboť hodnota nad 30 % ve všech letech je považována za bezpečnou. Stejně tak 

i doba pro splacení dlužných částek pomocí ročních peněžních toků není dlouhá. To 

vypovídá o finanční stabilitě.  Jediným negativem společnosti podle Quick testu je tak nízká 

výnosnost. 

Tamariho model 

Pro hlubší analýzu, než kterou provádí Quick test, nyní poslouží Tamariho model, který 

analyzuje finančního zdraví podniku celkem 6 poměrových ukazatelů. V následující tabulce 

jsou provedeny jednotlivé výpočty, které jsou později potřebné pro výpočet rizikového 

indexu. 

 

Tabulka 26 Výsledné známkové hodnocení ukazatelů v Kralickově testu 
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Tabulka 27 Výpočet dílčích ukazatelů v rámci Quick testu 

Dílčí ukazatel 2014 2015 2016 

VK 55 151 54 272 59 000 

CK 17 485 26 568 43 013 

T1  3,15 2,04 1,37 

T2 = ROE 0,106 0,029 0,081 

T3 = QR 1,14 0,67 0,67 

Výrobní spotřeba 73 259 74 252 83 292 

Průměrný stav 

nedokončené výroby 
17 084 16 448 19 047 

T4  4,29 4,51 4,37 

Celkové tržby 117 110  119 632 130 147 

Průměrný stav 

pohledávek 
17 858 14 909 17 676 

T5 6,56 8,02 7,36 

Výrobní spotřeba 73 259 74 252 83 292 

Pracovní kapitál (hrubý) 50 655 49 666 69 472 

T6 1,45 1,50 1,20 

Zdroj: vlastní zpracování 

S hodnocením výsledných dat je potíž v tom, že v Tamariho modelu se porovnávají 

s odvětvovými daty za pomoci statistických měr (mediánu a kvartilů). K tomu je zapotřebí 

znát konkrétní údaje ze všech společností v odvětví výroby strojů a zařízení. Takto rozsáhlá 

data nejsou běžným způsobem k dispozici. Aby se výsledná data dali porovnat s odvětvím, 

lze bodové hodnocení vlastní úpravou mírně pozměnit tak, aby šli použít známá data 

v podobě odvětvových průměrů.9 Touto úpravou bohužel ukazatel částečně ztrácí 

                                                 
9  Údaje o odvětvových průměrech jsou dostupné ve Finanční analýze podnikové sféry za rok 2016 dostupné 

z: https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/analyticke-

materialy/2017/5/FA4Q16.pdf 
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vypovídací hodnotu. Pro přibližné srovnání bude nicméně stále dostačující. Jednotlivé 

statistické míry jsou nahrazeny následovně.   

• Medián nahrazen za aritmetický průměr 

• Horní kvartil nahrazen za aritmetický průměr + 20 procent  

• Dolní kvartil nahrazen za aritmetický průměr - 20 procent 

Ukazatel 2014 2015 2016 

T1 25 25 25 

T2 25 15 20 

T3 10 5 5 

T4 3 3 3 

T5 10 10 10 

T6 6 6 3 

Tamariho index 79 64 66 

Zdroj: vlastní zpracování 

Součet bodů (neboli Tamariho index Ta) je ve všech sledovaných letech vyšší než 60, a to i 

přes skutečnost, že v ukazateli T3 byl použit původní ukazatel pohotové likvidity. To 

znamená, že se v dlouhodobém měřítku jedná o bonitní podnik. Při použití statistických 

měr by zřejmě došlo u některých ukazatelů k vychýlení, nicméně by se Tamariho index 

pohyboval přinejhorším v šedé zóně (především kvůli nízkému ROE).  

Celkově dopadli bonitní modely uspokojivě. Poukázali na skutečnost, že je podnik je 

schopen dostát svým závazkům a je také vhodný pro budoucí investory jako bezpečná 

investiční příležitost.  

6.9.2. Hodnocení pomocí bankrotních modelů 

Kromě bonity, kterou má společnost evidentně dobrou, je zapotřebí se podívat také na riziko 

bankrotu. Použité predikční modely mohou upozornit na ohrožení finančního zdraví. Jako 

základní model je použito Altmanův test, u kterého se zřejmě projeví nízký zisk především 

v roce 2015.  

Altmanovo Z-skóre 

Tabulka 28 Upravené bodové ohodnocení dílčích ukazatelů v rámci Quick testu 
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Podobně jako u bonitních modelů je v první části výpočtu Z-skóre potřeba provést výpočty 

jednotlivých ukazatelů, které se poté vloží do celkového vzorce s vahami. Veškeré výpočty 

zasazené do posledních tří let jsou zobrazeny v následující tabulce.  

Ukazatel 2014 2015 2016 

ČPK 34 358 23 726 27 331 

Celkový kapitál 72 654 80 853 102 104 

X1 0,473 0,293 0,268 

VH minulých období 46 504 49 897 51 411 

Celkový kapitál 72 654 80 853 102 104 

X2 0,640 0,617 0,504 

X3 = ROA 0,093 0,020 0,050 

VK 55 151 54 272 59 000 

CK 17 485 26 568 43 013 

X4 3,154 2,043 1,372 

Z-skóre 9,12 6,22 5,17 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledné hodnoty skóre v jednotlivých letech jsou překvapivě vysoké. Na první pohled by 

se mohlo zdát, že důvodem je vysoká váha prvního ukazatele, tedy vysokého čistého 

pracovního kapitálu. To je na jednu stranu pravdou, neboť má společnost opravdu vysoký 

pracovní kapitál, jež přispívá ke stabilitě podniku. Ostatní ukazatelé nicméně také vykazují 

dobré údaje. Jak už bylo zřejmé z výpočtů u předchozích ukazatelů, ukazatel X4 těží 

z prozatím nízkého podílu cizího kapitálu. I přes nízkou váhu 1,05 tento ukazatel rapidně 

zlepšuje výsledné skóre. Stejně tak i vysoký podíl VH minulých období, jež se 

v komplexních výpočtech objevuje poprvé. Tradičně nejhorší výsledek je v ukazateli ROA, 

který i přes velkou váhu nedokázal skóre snížit natolik, aby se Z-skóre byť jen přiblížilo k 

rizikovému intervalu. Lze tedy konstatovat, že výsledek Altmanovo Z-skóre je velice 

pozitivní. Přesto je jeho postupné snižování spolu se zvyšováním podílu CK na Z-skóre 

viditelné. Při dalším zvyšování podílu CK a současně při stále nízkém generovaném zisku 

není vyloučené, že Z-skóre přiblíží hranici 2,6.  

Tabulka 29 Výpočet dílčích ukazatelů v rámci Altmanova testu a výsledek Z-skóre 
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Index IN05 

Pro jiný pohled na bankrotní situaci podniku přinese index IN05, který obsahuje několik 

rozdílných dílčích ukazatelů oproti Altmanově modelu. Kromě toho je také určen přímo pro 

české průmyslové podniky. V následující tabulce jsou vypočteny dílčí ukazatelé, které jsou 

pro lepší porovnání již vynásobené příslušnou váhou.  

Tabulka 30 Výpočet dílčích ukazatelů a indexu IN05 

Ukazatel 2014 2015 2016 

Aktiva 72 654 80 853 102 104 

CK 17 485 26 568 43 013 

X1 0,54 0,40 0,31 

EBIT 6 744 1 615 5 089 

Nákladové úroky 52 97 68 

X2 5,19 0,67 2,99 

X3 (ROA) 0,37 0,08 0,20 

Tržby 115 497 118 669 126 728 

Aktiva 72 654 80 853 102 104 

X4 (obrat 

celkových aktiv) 
0,33 0,31 0,26 

OM 50 655 49 666 69 472 

Krátkodobý CK + 

bankovní. úvěry 
16 812 25 940 42 141 

X5 0,27 0,17 0,15 

Index IN05 6,70 1,62 3,91 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve všech sledovaných letech se index nachází v bonitní zóně. Kritický rok 2015 se těsně 

udržel nad hranicí 1,6, což potvrzuje, že samotný nízký zisk není důvodem k ohrožení ze 

strany bankrotu. Postupně zvyšující podíl CK odstraňuje „bezpečnostní rezervu“ a při nižším 

zisku by se společnost již mohla dostat do šedé zóny. V indexu se také objevuje účinek 

nízkých nákladových úroků. Ty tvoří víceméně největší podíl na pozitivních hodnotách 

indexu (v roce 2014 až 77 % hodnoty indexu). Lze říci, že tento dílčí ukazatel možná až 
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příliš ovlivňuje výsledný index. Nízké hodnoty lze vypozorovat u ukazatele X5, který jak již 

bylo několikrát řečeno ovlivňují vysoké krátkodobé závazky způsobené krátkodobými 

přijatými zálohami.  

6.9.3. Du Pontův rozklad ukazatele ROE 

Z předchozích analýz je patrné, že jedním z ekonomických slabin společnosti je nižší zisk, 

a tudíž i rentabilita. Je tedy zapotřebí věnovat tomuto ukazateli pozornost a analyzovat, jaké 

dílčí důvody vedli k jeho poklesu. K tomuto účelu poslouží pyramidový rozklad rentability 

vlastního kapitálu. Jelikož největší pokles ROE byl mezi lety 2014 a 2015, je vhodné 

analyzovat právě tento časový úsek.  

Prvním krokem je dosazení jednotlivých hodnot a ukazatelů do základního vzorce pro 

rozklad ROE, přičemž je použit upravený vzorec dle Kislingerové a s vlastní úpravou.  

Rok 2014: 

𝑅𝑂𝐸 =

5 843
6 692

∗
6 692
6 744

∗ 6 744

115 497
∗

115 497

72 654
∗

72 654

55 151
= 10,59 % 

Rok 2015: 

𝑅𝑂𝐸 =

1 564
1 518

∗
1 518
1 615

∗ 1 615

116 007
∗

116 007

80 853
∗

80 853

54 272
= 2,88 % 

V rámci rozkladu ROE se zde vytvořili určité dílčí složky tvořené podíly účetních položek. 

Pro přehlednost vztahů složek ROE jsou údaje z obou let uvedeny v následujícím 

pyramidovém schématu. Pro kontrolu výpočtu lze zpětným vynásobením ROS a obratu aktiv 

dojít ke ROA a vynásobením ROA s ostatními položkami dojít opět k hodnotě ROE.  
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Obrázek 18 Pyramidový rozklad ROE v letech 2014 a 2015 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ze schématu je patrné, že každá složka ROE měla v letech zcela odlišný průběh. Některé 

položky se navyšovali, jiné snižovaly. Z jejich rozdílů (mezi lety) lze zjistit, jakou měrou se 

tyto dílčí složky podíleli na poklesu (nebo růstu) rentability. Nelze ovšem postupovat 

standardním způsobem, kdy se vypočítají procentuální rozdíly každé složky pomocí 

základního vzorce pro výpočet procentních změn. Pro jistotu byl tento způsob vyzkoušen a 

výsledný součet procentních změn dílčích složek opravdu neodpovídal změně ROE. Pro 

matematickou správnost se z důvodu aditivních vztahů musí tedy využít buď logaritmický 

či funkcionální rozklad. Jelikož jsou hodnoty ROE kladné, lze použít logaritmický postup, 

který je nejpřesnější. V následující tabulce jsou uvedeny vlivy dílčích složek v procentních 

bodech na změnu ROE včetně hodnot indexů, který jsou zapotřebí v rámci výpočtu. 
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Dílčí složky v % 2014 2015 Index 
podíl na ∆ROE 

v procentních 

bodech 

Daňové břemeno 87,31 103,03 1,18 0,98 

Úrokové břemeno 99,23 93,99 0,95 -0,32 

Zisková marže 5,84 1,39 0,24 -8,50 

Obrat aktiv 158,97 143,48 0,90 -0,61 

Finanční páka 131,73 148,98 1,13 0,73 

ROE 10,60 2,88 0,27 -7,72 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky vyplývá, že ne všechny složky negativně působili na ukazatel ROE. Snížená 

daňová povinnost a zvýšené využití cizího kapitálu mělo kladný efekt přibližně 1,7 %. Cizí 

kapitál naopak způsobil mírné zvýšení úrokového břemene. Mírně horší obrat aktiv může 

být zapříčiněn tím, že zapojení nově pořízeného majetku do provozní činnosti není zpočátku 

natolik efektivní, aby se proporcionálně stejně zvýšil i výstup. Hraje zde roli určitá 

setrvačnost. Hlavním přítěží tedy zůstává rentabilita tržeb, jež měla negativní efekt ve výši 

8,5 %. 

Při porovnání s průměrným ROE v odvětví, které se pohybovalo přibližně mezi 7 až 8 %, 

byly hodnoty v letech 2014 a 2016 víceméně přiměřené až mírně nadprůměrné. Výjimkou 

je opět rok 2015, kdy byl záporný rozdíl s odvětvím cca 5 %. 

Pro zjištění důvodů nízkého provozního výsledku v roce 2015, který byl již zmíněn 

v kapitole 6.2.6 o vývoji výnosů, lze provést zjednodušený rozklad provozního výsledku na 

jednotlivé položky ve výkazu zisku a ztráty. V následujícím grafu jsou vyobrazeny absolutní 

rozdíly jednotlivých položek mezi lety 2014 a 2015. Pro přehlednost jsou uvedeny jen ty 

položky, které jsou hodnotově podstatné. Ty jsou navíc patřičně upraveny. Hodnoty v grafu 

nepředstavují absolutní změnu, nýbrž výsledný efekt (kladný či záporný) na provozní zisk. 

Zeleně jsou vyznačeny efekty výnosových položek, červeně pak efekty nákladových 

položek.  

 

Tabulka 31 Podíl jednotlivých složek na poklesu ROE v roce 2015 
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Obrázek 19 Vliv změn dílcích položek na provozní výsledek v roce 2015 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu si lze všimnout jednoznačného efektu, a to zvýšení osobních nákladů, které zhoršilo 

provozní zisk o 5 325 tis. Kč. Jelikož byl v roce 2015 celý trh práce nakloněn ke zvyšování 

mezd, je zvýšení ohodnocení zaměstnanců ve společnosti pochopitelné. Zvýšení odpisů též 

nelze příliš ovlivnit, neboť bylo vyvoláno nákupem nového dlouhodobého majetku. Tento 

efekt by nemělo smysl potlačovat ani změnou způsobu odepisování. Výkonová spotřeba se 

zvýšila o 1,3 %, což je proporcionálně méně než zvýšení samotného výkonu (o 2,8 %). To 

lze rozhodně označit za pozitivní efekt a růst výkonové spotřeby je tudíž pod očekávání. 

Položka, která také mírně přispěla ke snížení provozního zisku, je zisk z prodeje DM a 

materiálu, který klesl o 766 tis. Kč. 
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7 Závěr s vyhodnocením zjištěných dat  

Lze konstatovat, že v obecné rovině je společnost TOPOS bonitním podnikem, který je 

schopen hradit své závazky a kterému v nejbližší době nehrozí riziko v podobě insolvence 

(bankrotu). Přesto má společnost TOPOS určité slabiny ve svých financích a některé její 

současné problémy mohou v budoucnu představovat rizika. Mezi tyto hlavní problémy patří 

častá nízká rentabilita (resp. roční zisky) a nedostatečný peněžní tok s nízkou zásobou 

peněžních prostředků. Vyhodnocení se skládá z jednotlivých kapitol hospodaření 

společnosti, ve který je popsán zjištěný stav s možnými důsledky (pozitivními i 

negativními). Poté následuje doporučení, které představuje určitý finančně-manažerský 

postup, který daný problém řeší, ať už částečně či kompletně. 

7.1 Vyhodnocení zadlužení 

Následující tabulka shrnuje výsledy použitých komplexních modelů, a to pomocí slovního 

hodnocení. Zároveň také poukazuje na změnu jejich hodnot v čase.  

Tabulka 32 Slovní ohodnocení výsledků komplexních modelů 

Modely 2014 2015 2016 Tendence 

Quick test velmi dobré dobré dobré vysoké výkyvy 

Tamariho velmi dobré dobré velmi dobré mírně klesající 

Z-skóre výborné výborné výborné klesající 

IN05 výborné dobré velmi dobré vysoké výkyvy 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při obecném pohledu na bonitu společnost TOPOS lze konstatovat, že z dlouhodobého 

hlediska se jedná o podnik, který nemá problémy se splácením svých závazků. Její 

solventnost je zaručena a v následujících letech není její existence s největší 

pravděpodobností z finančních důvodů ohrožena. Přesto je zapotřebí, aby společnost svoji 

solventnost sledovala, neboť je z testů zřejmé, že je podnik náchylný na výkyvy v oblasti 

zisku při zvyšujícím se celkovém zadlužení.  

I přes výborné výsledky Tamariho a Altmanova Z-skóre je viditelná jejich klesající 

tendence, a to z důvodu zvyšujícího se zadlužování. Společnost vědomě optimalizuje poměr 

mezi vlastním a cizím kapitálem. Tyto změny poměru jsou prozatím finančně přínosné, 
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neboť zvyšování finanční páky v posledních letech naopak pomáhá k vyššímu zhodnocení 

vlastních prostředků. Tento efekt je podpořen tím, že cizí kapitál je v případě podniku 

TOPOS jednoznačně levnější než vlastní kapitál (viz. kapitola 6.7.) a také tím, že nákladové 

úroky jsou v poměru s generovaným ziskem vcelku zanedbatelné. Společnost by měla být 

nicméně opatrná v dalším zadlužování. Některé modely naznačují, že má společnost ještě 

určitou rezervu v jeho navyšování. Pokud by ale pokračovali současným tempem, za několik 

let by vyšší zadlužení mohlo mít negativní důsledky pro poskytování úvěrových prostředků.  

Konečné výsledky analýzy WACC jsou pouze teoretickou představou, která nastane teprve 

v budoucnu. Je to z toho důvodu, že v posledních třech letech jsou náklady na vlastní kapitál 

reálně „nulové“, neboť si vlastníci společnosti prozatím nevyplácejí žádnou dividendu. 

Většina vygenerovaného zisku se tak ve společnosti reinvestuje. Tento stav ale nebude platit 

navždy. Ve chvíli, kdy investoři usoudí, že reinvestice již není nezbytná, obnoví výplatu 

dividend. Výše dividendy pak bude přibližně ve výši, která je odhadnuta právě ve výpočtu 

WACC. 

Doporučení: 

S přihlédnutím k určité bezpečnostní rezervě, kterou společnost nadále má v rámci podílu 

CK a VK, a k nízkým nákladovým úrokům lze doporučit nadále financování pomocí 

krátkodobých úvěrů, a to i ve větší míře než doposud. Kontokorentní linka je proto vhodným 

nástrojem. Jediným omezením je kontokorentní limit. Zároveň se musí společnost pokusit 

nezvyšovat příliš krátkodobý neúplatný cizí kapitál, který „tabulkově“ zhoršuje její 

výslednou bonitu a tím přímo zvyšuje náklady na úplatný kapitál. Bylo by vhodné v případě 

krátkodobých přijatých záloh volit co nejkratší možný termín jejich držby. 

7.2 Hodnocení rentability 

Jedna z hlavních slabin podniku TOPOS v posledních letech je nízký generovaný zisk, a to 

v poměru s objemem zdrojů a kapitálu, které má k dispozici. Jednotlivé výsledky ROA, ROE 

a ROS jsou v určitých letech dosti nízké a čímž způsobují také nízkou ekonomickou 

přidanou hodnotu EVA. I v několika komplexních modelech se nižší rentabilita aktiv či 

vlastního kapitálu negativně projevila na výsledných indexech.  

Při porovnání s jinými podniky v odvětví a s odvětvím jako celek nepůsobí už situace 

podniku TOPOS příliš negativně. Příkladem může být společnost Strojírenský vývoj a 
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výroba s.r.o. vyrábějící taktéž stroje pro potravinářský průmysl. Jejich ukazatel ROS je 

dokonce nižší než u podniku TOPOS. Zmíněná společnost v letech 2015 až 2012 nepřesáhla 

ve výnosnosti tržeb 2 %. Další porovnání, které lze považovat za průkazné hodnocení stavu 

rentability je poměření s celým odvětvím výroby strojů a zařízení. Jde o širší pojetí, neboť 

v nich jsou zahrnuty i podniky vyrábějící naprosto rozdílné stroje. Ty se mohou nacházet 

v dosti rozdílném tržním prostředí. Rentabilita tržeb neboli ROS v daném odvětví 

vykazovala v roce 2015 hodnotu 7,83 % a v roce následujícím 7,19 %. Podnik TOPOS 

v posledních třech letech rentabilitou tržeb nepřesáhnul 6 %, v průměru dosahoval 3,7 %. 

Oproti tomu ROE v odvětví dosahovalo 7 až 8 %, přičemž TOPOS se pohyboval na 

hladinách 10, 3, a 8 %. Kromě slabého roku 2015 tedy překonal podniky odvětví.  

Důvody nízkého zisku mohou být v případě podniku TOPOS dva, a to příliš vysoké náklady 

nebo příliš nízká marže. Náklady se odvíjí od výrobního postupu, jež v minulosti společnost 

mírně zdokonalila. Momentálně se společnost snaží zvyšovat produktivitu pomocí investic 

do nových CNC obráběcích a jiných strojů. Kromě vede kromě snížení nákladů také 

k většímu objemu výroby za stejný čas.  

Z kapitoly 6.2.7 o přidané hodnotě vyplívá, že samotná marže přidané hodnoty není 

důvodem nízkého zisku, neboť je vyšší, než je průměrná v daném odvětví. Podnik TOPOS 

má nicméně vyšší náklady na zaměstnance, než je průměr v odvětví. Na základě interních 

informací lze tvrdit, že marže podniku je stanovena tak, aby bylo primárním cílem dosažení 

vyššího prodeje, respektive vyšších tržeb. 

Doporučení: 

1) V sortimentu výrobků byl nalezen jeden druh výrobku (rohlíkovač), jehož výroba 

není rentabilní. Tyto stroje se dodávají již jen v nízkém počtu, a to jen českým 

odběratelům. Výroba v malém počtu způsobuje vyšší náklady, které převyšují 

prodejní cenu. Stroje pro výrobu rohlíků podnik TOPOS produkuje spíše z důvodu 

tradice a ze zvyku. Pokud společnost od této výroby ustoupí, bude to mít pozitivní 

vliv na zisk. Nic nebrání tomu, aby nadále poskytovali opravárenský servis k již 

existujícím strojům. Je nutno dodat, že výsledný efekt tohoto řešení je jen nepatrný 

a má spíše charakter optimalizace. 
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2) Výrobní kapacity podniku jsou v současné chvíli na svých maximech a podnik 

dostává další objednávky, které má již problém uspokojit. Lze tedy konstatovat, že 

poptávka převyšuje nabídku. Zároveň platí fakt, že trh je dle dostupných informací 

schopen absorbovat vyšší cenu. V případě takovéto tržní situace a problému 

s rentabilitou společnosti je namístě, aby společnost jednoznačně přistoupila 

k postupnému navyšování marží, respektive prodejních cen výrobků. Toto 

navyšování by mělo být pozvolné tak, aby se zákazníci adaptovali na nové podmínky 

a aby odbyt neklesl pod výrobní limity podniku. 

7.3 Nedostatek pohotových prostředků 

Z kapitoly 6.6.4 o ukazatelích aktivity vyplívá, že společnost měla v posledních třech letech 

poměrně nízkou úroveň likvidních peněžních prostředků vhledem k objemu velmi 

krátkodobých závazků. I přes mírně nadhodnocené údaje krátkodobých závazků, ze kterých 

nelze pro potřeby diplomové práce vyčlenit veškeré dlouhodobější faktury, dosahovala 

hodnota pohotových prostředků záporných hodnot v objemech 1,5 až 3,1 mil. Kč. Tento 

zjevně dlouhodobější stav může vést k tomu, že společnost nemusí při splácení většího 

objemu faktur z provozní činnosti a při výplatě mezd operativně dostát svým závazkům. 

Tento efekt se tak může negativně projevit v měsíčním cash flow.  

Z interních informací, které byly poskytnuty, je zřejmé, že v roce 2017 se tento problém 

opravdu začal projevovat. V krátkém období kladný peněžní tok plynoucí z úhrad 

pohledávek z obchodních vztahů nedostačuje k pokrytí úhrad závazků. V jednom 

měsíci byla také ohrožena výplata mezd, jež se nakonec ale uskutečnila. Nízká peněžní 

zásoba nedokáže plně pokrýt tyto výkyvy v běžné provozní činnosti.  

Doporučení: 

1) Pokud příjmy z pohledávek nestačí pokrývat úhrady závazků, tak z časového 

hlediska lze tuto situaci mírně zlepšit změnou doby úhrady těchto faktur. 

Společnost TOPOS se může pokusit u svých odběratelů vyjednat delší dobu pro 

splatnost dodaných faktur. Stejně tak se mohou pokusit vyjednat kratší dobu pro 

splatnost zálohových faktur u svých odběratelů, neboť většina prostředků z obchodů 

plyne právě ze záloh. Tím se zkrátí obratový cyklus peněz a zlepší se peněžní tok. 

Zde záleží na vyjednávacích schopnostech manažerů. Lze očekávat, že většina 
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obchodních partnerů s novými podmínkami nemusí souhlasit. Přesto bude mít 

pozitivní účinek změna alespoň u několika málo faktur.  

2) Pro pokrytí výkyvů je zapotřebí zvýšit peněžní zásobu, která bude společnosti 

TOPOS sloužit jako rezerva pro pokrytí výkyvů peněžního toku. V tom může pomoci 

mimo jiné zvýšení marže viz předchozí kapitola 7.2. Při akutním nedostatku 

peněžních prostředků (například na výplatu mezd), může společnost využít 

kontokorentní linky, jež umožňuje operativní čerpání prostředků v menších 

objemech. Po následném vyrovnání peněžního toku lze úvěr ihned splatit. Jediným 

omezením je v tomto ohledu maximální čerpaná částka kontokorentu, jež je téměř 

dosahována. Z tohoto důvodu by se měla investiční činnost z větší části financovat 

standardními úvěry, aby mohl být kontokorent více využíván pro účel pokrytí 

oněch výkyvů. 

7.4 Nedobytné pohledávky 

Při výpočtu čistého peněžního majetku v kapitole 6.5.3. a z vertikální analýzy se ukázalo, že 

ve všech sledovaných letech byla hodnota pohledávek z obchodních vztahů ponížena o 

korekci, která má podíl na pohledávkách až 28 %. Tato hodnota je poměrně vysoká, leč 

v průběhu let se neměnila. To znamená, že dané nedobytné pohledávky vznikly již dříve a 

nové již nevznikají. Na základě konzultace s vedením podniku bylo zjištěno, že se jednalo o 

jednorázový vznik nedobytné pohledávky z kontraktu. Na společnost, jíž byly dodány 

podnikem TOPOS výrobky, byl podán insolvenční návrh a později šla daná společnost do 

úpadku dříve, nežli stačila splatit podniku TOPOS pohledávku. Tato pohledávka byla poté 

uspokojena jen částečně 

Doporučení: 

I přes tento ojedinělý případ je zapotřebí, aby si společnost TOPOS vždy prověřovala své 

odběratele z hlediska jejich finančních stavů. Stačilo by provést několik základních výpočtů 

pomocí komplexních ukazatelů, jejichž sestavení nezabere odpovědnému manažerovi příliš 

času. Společnost tak bude lépe chráněna před úpadky svých obchodních partnerů.   

7.5 Zdánlivě nízká likvidita 

Z analýzy v kapitole 6.6.1. vyplývá, že při dodržení standardního postupu pro výpočet 

likvidity podniku dosahuje společnost TOPOS špatných výsledků. Hodnoty okamžité, 
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pohotové a běžné likvidity jsou v dolních částí doporučených intervalů a v mnoha případech 

i hluboko pod těmito intervaly. To by znamenalo, že společnost není bonitní a že může mít 

ze střednědobého a dlouhodobého hlediska problém se splácením svých závazků 

Každý podnik je ve svém podnikatelském odvětví svým způsobem jedinečný a jeho finanční 

procesy se mohou lišit od typických vzorů v podnicích. Také podnik TOPOS má určitou 

specifickou podobu ekonomických údajů. Hlavním důvodem, proč TOPOSu vychází nízká 

likvidita, je položka v krátkodobých závazcích s názvem „krátkodobé přijaté zálohy“. Ta 

tvoří podstatnou část krátkodobých závazů (především v posledních dvou letech). Jelikož 

společnost obchoduje především se zahraničními zákazníky, proces dodávky strojů 

vyžaduje, aby byly platby uskutečňovány nejprve formou zálohových faktur. Tyto předem 

poskytnuté prostředky figurují v rozvaze jako krátkodobé závazky, neboť do splacení celé 

částky společnost nemůže z hlediska účetnictví plně těmito prostředky disponovat. Na 

základě poskytnutých informací ze společnosti TOPOS je zřejmé, že v minulosti nikdy 

nedocházelo k vracení těchto prostředků zpět zákazníkovi z důvodu neuskutečněného 

obchodu. Stalo se tak jen v několika málo případech, a to v minimálním objemu prostředků. 

Lze tedy konstatovat, že tyto závazky nepředstavují téměř žádné riziko a není ekonomické 

správné s nimi počítat ve výpočtu likvidity. Z toho důvodu byl proveden ještě výpočet 

likvidit bez zahrnutí těchto závazků. Výsledné hodnoty likvidit se ihned dostali do 

doporučených intervalů a v některých případech i nad tyto intervaly. Také z porovnání 

s hodnotami daného odvětví jsou výsledky podniku TOPOS dobré. I přes úpravu byly 

hodnoty likvidit v roce 2015 stále mírně negativní, a to z důvodu krátkodobého úvěru. 

Doporučení: 

Nízké hodnoty likvidit dle standardního výpočtu nemají patřičnou vypovídací schopnost. 

V případě, že si společnost tyto data pro své potřeby vypočítává, neměla by hodnotu 

krátkodobých přijatých záloh zahrnovat do výpočtu. Zároveň z nízké likvidity v roce 

2015 plyne, že by společnost při financování investiční činnosti pomocí úvěrů neměla 

využívat příliš vysoký úvěr v řádech několik desítek milionů (například na totální přestavbu 

staré výrobní haly), neboť by to reálně ohrozilo její likviditu. Objemy úvěrů, kterými 

společnost do této doby financovala svou investiční činnost (v průměru 11 mil. Kč u 

kontokorentu a 10 mil. Kč u 3letých investičních úvěrů), lze nadále doporučit jako bezpečné.  
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7.6 Náklady na zaměstnance 

Z analýzy v kapitole 6.9.3 vyplývá, že nízký provozní zisk v roce 2015 byl víceméně 

ojedinělý případ, který byl způsoben především zvýšením osobních nákladů. Tohoto kroku 

se v době zvyšování mzdového ohodnocení v celé ekonomice nelze vyhnout. Kdyby tento 

krok společnost neprovedla, hrozilo by jí snížení produktivity nebo nedostatek pracovníků. 

Jelikož trend zvyšování mezd nadále trvá, musí společnost prozatím počítat s postupným 

zvyšováním mzdových nákladů. Naproti tomu neexistence odborového svazu zaměstnanců 

dává společnosti možnost držet růst mezd v přiměřené míře. 

Možné důsledky: 

Obecné zvyšování mezd v ekonomice bude pokračovat. To, jak se toto zvyšování projeví 

v daném odvětví a konkrétně v podniku TOPOS nelze s jistotou odvodit. Pokud zároveň 

nebude legislativně provedena úleva na sociálních a zdravotních odvodech podniků za 

zaměstnance, může se růst mzdových nákladů projevit na celkových nákladech tak, že se 

vyrovnají generované přidané hodnotě a způsobí tak nulový (v horším případě i záporný) 

zisk.  

Řešení: 

Při hrozících vyšších nákladech má společnost dvě možnosti. Jedním ze způsobů, jak potlačit 

negativní efekt zvyšujících se nákladů je proporcionálně stejné nebo vyšší zvýšení výnosů. 

Druhým způsobem je omezení zvýšení oněch nákladů. 

Díky nižší vyjednávací schopnosti zaměstnanců lze diplomatickým vyjednáváním docílit 

racionálního zvyšování mezd tak, aby se předešlo případným ztrátám. Zaměstnance lze 

kromě vyšší mzdy motivovat také jinými způsoby, jako například lepšími 

zaměstnaneckými benefity či zlepšením pracovních podmínek. Benefity mohou být 

podpůrný efekt v uspokojování zaměstnanců. Částečně mohou nahradit zvýšení mezd, a 

přitom nemusí představovat tak vysokou nákladovou položku pro podnik. Samozřejmě ne 

všechny typy benefitů lze uplatnit. Například v dnešní době oblíbené „Sick Days“ nelze 

v tomto případě efektivně uplatnit, neboť tento benefit může narušit celou výrobu. Benefity, 

které připadají v úvahu jsou například příspěvky na penzijní či životní pojištění, 

stravenky, poukázky na relaxační činnosti (fitness, plavání, solárium) apod. Oboustranně 
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prospěšné jsou pak benefity v podobě příspěvku na vzdělání, což mimo jiné mírně přispívá 

ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců.  

7.7 Nízká rezerva pro případnou hospodářskou recesi 

Při pohledu do minulosti je zřejmé, že hospodářský cyklus má na podnik i přes bohatou škálu 

zahraničních odběratelů výrazný efekt. V roce 2008, kdy vrcholila celosvětová ekonomická 

krize, dosáhl podnik TOPOS ztráty 6 milionů Kč. Jelikož tato krize byla z historického 

pohledu prozatím největšího rozsahu v novodobých dějinách, lze tento údaj považovat za 

jakousi ukázku nejhoršího scénáře, který může nastat. Navíc je nutné upozornit, že pokud se 

bude podíl zahraničních zákazníků z velkých ekonomik (USA či Ruska) zvyšovat, může být 

efekt hospodářských recesí ještě intenzivnější. Kromě toho jsou současné tržby podniku 

v porovnání s rokem 2008 vyšší. Proto také lze předpokládat, že efekt poklesu tržeb by byl 

znatelnější. Na druhou stranu je společnost kapitálově stabilnější a ze strany majitele lze 

očekávat finanční podporu.  

Náchylnost na hospodářské cykly lze označit za zjevnou slabinou. Společnost zároveň nemá 

v současné chvíli téměř žádný rezervní fond, který by pokryl záporné výsledky hospodaření. 

Rezervní fond z doby, kdy jej společnost ze zákona tvořila, je ve výši 240 tis. Kč, což 

představuje přibližně 4 % ztráty v roce 2018.  

Doporučení: 

Z důvodu velmi nízké částky na rezervním fondu je pro krytí případných ztrát doporučeno 

postupně navyšovat podíl rezervního fondu. Minimální výše rezervního fondu by měla 

být alespoň 1 milion Kč, což je přibližně 16 % ztráty z roku 2018 a zároveň čtvrtina 

výsledku hospodaření v roce 2016. Částka sice nepokryje celou případnou ztrátu v případě 

negativního scénáře, nicméně pomůže utlumit následky drobnějších recesí. Zároveň není 

cílová částka příliš vysoká na to, aby narušovala rentabilitu vlastního kapitálu. Pokud se tyto 

prostředky uloží do vysoce konzervativního finančního instrumentu, mohou z nich navíc 

plynout finanční výnosy.  

7.8 Sdělení doporučení 

Zjištěný finanční stav a problémy z něj plynoucí byly sděleny vedení společnosti TOPOS, a 

to přes konzultanta této diplomové práce. O některé návrhy, jako například tvorba rezervního 

fondu, se vedení zajímá. To, zdali bude vedení společnosti při svém rozhodování brát ohled 
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na všechna tato doporučení nelze s jistotou tvrdit. Tato analýza nicméně poskytuje určitá 

užitečná data, která poskytují potřebný přehled pro ekonomické oddělení podniku. Též bylo 

vedení sděleno, že společnost dle osobního názoru má teoreticky značný potenciál pro 

budoucí rozvoj, především díky obchodům se širokou škálou zahraničních odběratelů, 

kterou lze nadále rozšiřovat.  
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