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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá analýzou finančního zdraví vybraného podniku INTERDENT 

s.r.o. a následným srovnáním s konkurenčními společnostmi v rámci odvětví maloob-

chod. Teoretická část práce je orientována na přiblížení základních pojmů a metod 

spojených s finanční analýzou a mezipodnikovým srovnáním. Praktická část práce 

v sobě obsahuje charakteristiku odvětví a popis společnosti. Následuje finanční ana-

lýza podniku v období 2013-2017. V poslední fázi praktické části práce jsou finanční 

výsledky srovnány s konkurenčními společnostmi pomocí jednorozměrných a víceroz-

měrných mezipodnikových srovnávacích metod, na základě kterých jsou vznesena do-

poručení pro zvýšení konkurenceschopnosti sledovaného podniku.  

 

Klíčová slova 

Finanční analýza, absolutní ukazatele, rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele, mezi-

podnikové srovnání, benchmarking, finanční výkazy, jednorozměrné metody, víceroz-

měrné metody, EVA, pyramidový rozklad, SPIDER graf. 

 

Abstract 

The aim of this master’s thesis is to analyse financial health of selected company IN-

TERDENT and to carry out intercompany comparison of competing businesses within 

the retail sector. The theoretical part of the thesis is focused on the approximation of 

basic concepts and methods connected with financial analysis and intercompany 

comparison. The practical part of the thesis contains the characteristics of the industry 

and brief description of the company. It also contains financial analysis of selected 

company between 2013-2017. In the final phase of the practical part, the financial re-

sults are compared with competing businesses using one-dimensional and multidi-

mensional intercompany benchmarking methods, based on which recommendations 

are made to increase the competitiveness of the monitored enterprise. 

 

Key words 

Financial analysis, absolute indicators, differential indicators, ratio indicators, inter-

company comparison, benchmarking, financial statements, one-dimensional meth-

ods, multidimensional methods, EVA, pyramidal decomposition, SPIDER chart. 
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Úvod 

Stejně tak, jako se na trhu objevují nové produkty, tak vznikají i nové společnosti. Z toho 

důvodu existuje velký tlak na podniky, aby byly dostatečně konkurenceschopné. Toho 

docílí prodejem kvalitního zboží, efektivním hospodařením a sledováním hlavních kon-

kurentů a jejich finančních praktik. Mezipodnikové srovnání je jedním ze způsobů, jak 

dosáhnout potřebných zlepšení tím, že se podnik poměřuje s přímou konkurencí. Pro-

ces srovnávání poskytuje komplexní pohled nad současným stavem a umožňuje spo-

lečnosti tvořit plány pro budoucí rozvoj. 

 

Cílem diplomové práce je analýza finančního zdraví vybraného podniku, provést srov-

nání s konkurencí a podle získaných hodnot zmapovat finanční stav ve zkoumaném 

odvětví mezi lety 2013-2017. Pro komparaci jsou využity pokročilé mezipodnikové 

srovnávací metody.  

 

V této práci se zaměřuji na téma mezipodnikového srovnání podniků pomocí výsledků 

finanční analýzy. Mezi firemní cíle se nejčastěji řadí maximalizace zisku, zvýšení tržní 

hodnoty společnosti a také zhodnocení kapitálu. Na to, zda tyto cíle budou naplněny, 

má vliv několik faktorů, jako například finanční řízení, hospodaření s majetkem či řízení 

nákladů. Informace o podnikovém hospodaření, výkonnosti a profitabilitě lze vyčíslit 

pomocí finanční analýzy. Finanční analýza napomáhá stanovit finanční zdraví podniku 

díky velké škále metod a ukazatelů, například pomocí poměrových ukazatelů, bankrot-

ních modelů, metody ekonomické přidané hodnoty (EVA) atd. Vstupními daty ke zjiš-

tění finančního zdraví jsou údaje z účetních závěrek, které popisují stav společnosti 

v jednotlivých účetních obdobích. Finanční analýza má ale také vypovídající schop-

nosti o budoucnosti, např. o budoucím trendu vývoje či slouží k sestavování strategic-

kých cílů do dalších let. Finanční analýza má velký význam v kombinaci s mezipodni-

kovým srovnáním, protože přináší komplexní pohled na hospodaření podniku a na 

jeho situaci na trhu. Mezipodnikové srovnání je proces, kde jsou výsledky finanční ana-

lýzy porovnány s odvětvovými standardy anebo s hodnotami vybraných konkurenč-

ních společností.  

 

Tato práce je rozčleněna na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části práce 

se zaměřím na přiblížení cílů finanční analýzy a popis jednotlivých částí účetní závěrky, 

kam se řadí rozvaha, výkaz zisku a ztrát a přehled o finančních tocích. Dále práce popi-

suje soustavu ukazatelů a metod, které se při analýze standardně využívají. Rovněž se 

práce zabývá tématem mezipodnikového srovnání, kde zkoumá nejen matematicko-

statistické metody, ale i stanovení cíle a výběr vhodných podniků. Smyslem této práce 

není pouze provést finanční analýzu a mezipodnikové srovnávání, ale také vyvodit do-

poručení, které by mělo sloužit vybranému podniku pro zvýšení konkurenceschop-

nosti. 
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V praktické části práce jsou aplikovány poznatky na konkrétním zvoleném podniku. 

Podnik, který jsem si vybrala pro finanční analýzu a pro mezipodnikové srovnání, je 

společnost INTERDENT s.r.o. se sídlem v Praze. Společnost podniká s dentálními potře-

bami a stomatologickou technologií. Obchodování se zdravotnickými potřebami je za-

jímavé v tom, že poptávka ordinací po zboží je stálá, ale je nutné mít širokou zákaznic-

kou základnu a vhodně vytvořenou produktovou nabídku. Společnost se řadí do od-

větví Maloobchod, kromě motorových vozidel, které bude v rámci této práce rovněž 

přiblíženo. 

 

Na základě definovaného cíle byla formulována hypotéza práce, že se konkurence-

schopnost podniku INTERDENT s.r.o. v průběhu sledovaného období zvyšuje. Tato 

práce by měla sloužit vedení společnosti a finančním manažerům jako podklad pro 

návrh opatření s cílem zlepšení a vyrovnání se konkurenčním podnikům. Proto se 

v práci zaměřím na to, jaká je konkurenční výhoda podniku INTERDENT s.r.o. a jakých 

výsledků z pohledu finanční analýzy podnik INTERDENT s.r.o. na trhu se stomatologic-

kým materiálem dosahuje.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část práce slouží k přiblížení metod a postupů finanční analýzy a k přiblížení 

mezipodnikového srovnání. Pochopení těchto témat je klíčové k orientaci v praktické 

části práce, kde budou metody použity na konkrétních datech pro vybraný podnik. Fi-

nanční analýza je zdrojem informací pro mezipodnikové srovnání, proto je klíčové si 

finanční analýzu blíže představit.  

1.1 Finanční analýza 

Existuje mnoho způsobů, jak pojem finanční analýza definovat. Petra Růčková ji defi-

nuje ve své knize tímto způsobem: „…finanční analýza představuje systematický rozbor 

získaných dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. Finanční analýzy 

v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích 

finančních podmínek.“ (RŮČKOVÁ, 2015 str. 9)  

 

Odlišným způsobem ji formuluje Eliot H. Sherman v publikaci A Manager's Guide to Fi-

nancial Analysis, kde ji popisuje jako klíč k inteligentnějšímu obchodnímu rozhodování. 

(SHERMAN, 2015)  

 

Člen americké účetní asociace profesor Charles Gibson pojem finanční analýza vyme-

zuje následovně: „Finanční analýza se skládá z kvantitativních a kvalitativních aspektů 

měření relativní finanční pozice mezi firmami a průmysly. Analýzu lze provést různými 

způsoby, v závislosti na typu firmy nebo odvětví a na specifické potřeby uživatele.“ 

(GIBSON, 2009 str. 193) 

 

Definice finanční analýzy se shodují v tom, že jejím účelem je zpětně zjistit stav financí 

a zdraví podniku a komplexně ho zhodnotit (ex post). Z výsledků poté zjistíme, jak se 

podniku dařilo, a to na škále mezi finanční tísní a finančním zdravím. Zdroje informací 

pro finanční analýzu jsou finančního i nefinančního charakteru. Mezi finanční zdroje 

patří nepochybně účetní výkazy (dále kap. 1.2), ale také studie firemních analytiků a 

manažerů. Za nefinanční zdroje informací považujeme např. zprávy auditorů či za-

městnanců, prognózy, strategické plány, informace o poptávce a odbytu produktů, 

studie výrobních technologií apod.  

 

Jak již bylo zmíněno finanční analýza v sobě obsahuje kvalitativní a kvantitativní 

aspekty. Mezi kvalitativní informace řadíme znalosti o souvislostech ekonomického 

prostředí společnosti, a tuto část nazýváme fundamentální analýzou.  
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V rámci fundamentální analýzy se zkoumá: 

− Makroekonomické prostředí podniku 

▪ Patří sem vlivy národního, mezinárodního a regionálního prostředí (in-

flace, úrokové sazby ČNB, fiskální a monetární politika, daňová sazba 

apod.) 

− Mikroekonomické prostředí podniku 

▪ Vlivy odvětví, ve kterém společnost podniká.   

− Fáze životního cyklu podniku 

▪ Založení, růst, stabilizace, krize a zánik. 

− Podnikové cíle 

▪ Výkonové, finanční a výsledkové cíle. 

 

Mezi vhodné nástroje fundamentální analýzy patří SWOT analýza, která ve svých čty-

řech kvadrantech zachycuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Další hojně vy-

užívanou metodou je BCG matice, která zkoumá růst trhu a podíl společnosti na trhu. 

 

Jako technickou analýzou definujeme tu, která zpracovává kvantitativní data (čísla 

z účetních závěrek) pomocí matematických a statistických metod. Analýza také slouží 

pro zjištění silných a slabých stránek a je rovněž nedílnou součástí oceňování podniku. 

V kapitole 1.3 jsou popsány metody, se kterými se při sestavování finanční analýzy se-

tkáváme. (RŮČKOVÁ, 2015 str. 41) 

 

Tvorba finanční analýzy pomáhá manažerům v řízení podniku, a to zejména v rozhod-

nutí o alokaci peněžních prostředků, o zdrojích majetku, rozdělování zisku, poskytování 

anebo čerpání úvěru, a své rozhodnutí mohou dále implementovat do krátkodobých 

či dlouhodobých strategických plánů. Do budoucího vývoje společnosti zasahuje i 

schopnostmi predikovat budoucí vývoj (ex ante). 

 

Analýza finanční situace neslouží pouze manažerům, ale je užitečná i dalším subjek-

tům jako jsou investoři, konkurence, dodavatelé státní instituce, zaměstnanci apod. 

Tyto subjekty ji mohou využít pro investiční rozhodování, zda poskytnout společnosti 

úvěr apod. 

 

Finanční analýza rovněž identifikuje rizika, kterým je potřeba se vyhnout. Finanční ana-

lýza je vždy založena na vstupních datech a odráží minulost, neboť ukazuje, jak podnik 

hospodařil, kde se mu dařilo a kde naopak nastaly krizové situace. Není nutné aplikovat 

všechny existující metody při analyzování finančních dat. Důležité je vybrat správné 

klíčové ukazatele a metody, které mají pro podnik informativní charakter. 
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1.1.1 Postup finanční analýzy 

Postup finanční analýzy lze shrnout do několika kroků, které jsou na obrázku 1. Před 

započetím je žádoucí získat a připravit veškerá vstupní data, včetně charakteristiky od-

větví. Následuje analýza účetních výkazů např. pomocí absolutních ukazatelů. Dalším 

krokem je využití zvolených nástrojů finanční analýzy, které hodnotí finanční stabilitu 

podniku. Lze využít i modely, které hodnotí jejich vzájemné vazby např. pyramidový 

rozklad ukazatelů. Nedílnou součástí je zhodnocení situace, kterou můžeme stanovit 

pomocí mezipodnikové srovnání. Závěrem je návrh opatření a doporučení, která slouží 

pro společnost jako rady do budoucích let.  

1.2 Účetní výkazy 

Účetní výkazy obsahují data na základě, kterých je možné finanční analýzu provést. 

Existují tři základní účetní výkazy, které firmy vytváří:  

− rozvaha 

− výkaz zisku a ztrát  

− přehled o peněžních tocích neboli cash flow 

 

Výkazy jsou také součástí účetní závěrky, kterou jsou všechny účetní jednotky povinny 

sestavovat dle ust. §18 odst.1 zákona č. 221/2015 Sb. o účetnictví (dále jen ZÚ). Exis-

tuje generální kategorizace účetních jednotek (§ 1b, ZÚ), která rozděluje účetní jed-

notky na mikro, malé, střední a velké a dále se na základě vyhlášky Ministerstva financí 

č.500/2002 Sb. v platném znění upravuje rozsah, způsob sestavení účetní závěrky a její 

obsahové vymezení. Poslední rozsáhlá novelizace zákona o účetnictví vešla v platnost 

1. ledna 2016, novela 221/2015 Sb., která nahradila zákon č. 563/1991Sb. Novelizace 

s sebou přinesla mnoho změn ve vykazování položek, zavedení kategorizace účetních 

jednotek a kategorizace konsolidačních skupin aj. Následující podkapitoly popisují 

jednotlivé účetní výkazy. 

  

Obrázek 1: Postup finanční analýzy; Zpracováno podle (KNÁPKOVÁ, a další, 2017 str. 72) 
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1.2.1 Rozvaha  

Rozvaha (bilance) je základní účetní výkaz, který podává informace o tom, kolik firma 

vlastní majetku a z jakých zdrojů je financován. Rozvaha se dělí na dvě strany – aktiva 

a pasiva, kde dle základního bilančního principu platí, že se obě strany vždy musí rov-

nat. Jednoduché vysvětlení je, že každý majetek musí být pokrytý kapitálem. Rozvahu 

lze sestavit kdykoliv, ale zpravidla se vytváří při účetní závěrce k určitému datu. Položky 

rozvahy se kategorizují do skupin A, B, C a D a dále do širšího rozřazení pomocí řím-

ských a arabských číslic. 

 

1.2.1.1.1 Aktiva  

Aktiva tvoří část majetku, kterou podnik aktivně využívá pro svou činnost a fungování. 

Dle bilančního pravidla se součet všech aktiv musí rovnat hodnotě pasiv.  

 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 

První položkou rozvahy je řádek pohledávky za upsaný základní kapitál, který udává, 

kolik má podnik nesplacených akcií či podílů. Jedná se o položku, která se nachází na 

opačném pólu oproti základnímu kapitálu, který nalezneme v pasivech. Pokud podnik 

žádné pohledávky za upsaný základní kapitál nemá, zůstane tato hodnota nulová. 

 

B. Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek je ten, jehož cena převyšuje 40 000,- Kč a má provozně-technické 

funkce delší než jeden rok. Dále se dělí na dlouhodobý nehmotný majetek (B.I.), dlou-

hodobý hmotný majetek (B.II.) a dlouhodobý finanční majetek (B.III.). V kategorii dlou-

hodobého nehmotného majetku se nalézají položky, které nejsou uchopitelné. Jedná 

se například o, software, licence, goodwill aj. Do dlouhodobého hmotného majetku se 

řadí pozemky, stavby, zvířata a další hmotná aktiva. Poslední složka je dlouhodobý fi-

nanční majetek, který tvoří takový majetek, který má splatnost delší než 1 rok. Jde na-

příklad o zápůjčky, úvěry, či nakoupené dlouhodobé cenné papíry. (SYNEK, a další, 2010 

str. 131) 

C. Oběžná aktiva 

V Aktivech můžeme rovněž nalézt oběžná aktiva, která na rozdíl od dlouhodobého ma-

jetku mají ryze krátkodobý charakter. Tento druh majetku společnost aktivně využívá 

a je v pohybu. Hlavní skupiny oběžných aktiv jsou zásoby (C.I.), pohledávky (C.II.) a krát-

kodobý finanční majetek (C.III.). Mezi zásoby v rozvaze řadíme materiál, nedokončenou 

výrobu a polotovary, výrobky a zboží a poskytnuté zálohy na zásoby. Zásoby se spo-

třebovávají ve výrobě a podnik by měl disponovat jen s potřebným množstvím. Pohle-

dávky se skládají z položek různého časového charakteru, a to krátkodobé a dlouho-

dobé pohledávky. V poslední řadě mezi krátkodobý finanční majetek počítáme pe-

něžní prostředky neboli peníze v hotovosti na pokladně, na účtu a jiné ceniny. 
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D. Časové rozlišení 

Jako poslední položku aktiv v rozvaze nalezneme řádek časové rozlišení. Položka je 

nezbytná, pokud má podnik náklady do příštího období (např. platba pronájmu kance-

láře dopředu) nebo má výdaje či výnosy v příštích obdobích. Rovněž i tato položka 

může zůstat nulová. 

 

Je žádoucí, aby podnik efektivně využíval svá aktiva. Nelze jednoznačně říci, jak by 

struktura aktiv měla vypadat, protože vždy závisí na oboru, ve kterém společnost pod-

niká a na náročnosti výroby. Finanční analýza a její nástroje by manažerům měla na-

povídat, jak strukturu aktiv přizpůsobit produkci a potřebám firmy. 

 

1.2.1.1.2 Pasiva  

Pasiva jsou zdroje financování majetku a člení se dle vlastnictví na vlastní a cizí kapitál. 

 

A. Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál je druh pasiv, které byly do podniku vloženy vlastníkem nebo vznikly 

výsledkem hospodářské činnosti z běžného období. Prví částí vlastního kapitálu je zá-

kladní kapitál (A.I.), který vznikl při založení společnosti. Dalšími položkami jsou ážio a 

kapitálové fondy (A.II.), fondy ze zisku (A.III.), výsledek hospodaření minulých let (A.IV.), 

výsledek hospodaření běžného účetního období (A.V.) a poslední položkou je rozhod-

nutí o výplatě na podílu ze zisku (A.VI.).  

 

B. + C Cizí kapitál 

Cizí kapitál zahrnuje externí zdroje financování. Obsahuje rezervy (B.) a závazky (C.). 

Rezervy se řadí do části majetku, který má podnik umístěný stranou, protože je bude 

muset v budoucím období vydat. Např. když podnik plánuje opravu hmotného ma-

jetku. Závazky jsou velmi klíčovou částí cizího kapitálu. Obsahují dlouhodobé závazky 

z obchodního styku, které mají trvání více než 1 rok a jsou to například dlouhodobé 

bankovní úvěry a také krátkodobé závazky, které jsou kratší než jen 1 rok (závazky k do-

davatelům). 

 

D. Časové rozlišení 

Stejně jako u aktiv, tak i pasiva mají poslední položku časové rozlišení, která eviduje 

výdaje příštích období.  

 

Při volbě financování je nutné zvažovat především to, jaké náklady kapitál nese. Nákla-

dem cizího kapitálu je úrok, u vlastního kapitálu je to náklad obětované příležitosti. 

Ideální strukturu pasiv je pro podnik taková, která má nejnižší vážené průměrné ná-

klady na kapitál (WACC – Weighted Average Cost of Capital) (více v kapitole 1.3.6). Pod-

niky se mohou srovnávat dle standardů v odvětví, a to z toho důvodu, že jejich riziko 

související s podnikáním je identické. (KNÁPKOVÁ, a další, 2017 stránky 33-40) 
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1.2.2 Výkaz zisku a ztrát 

„O tom, zda je vytvářen zisk nebo nikoliv, nám podá výkaz zisku a ztráty…, který je vý-

kazem všeobecně známým a tvoří součást účetní závěrky každé organizace. Tento vý-

kaz nám však podává také další informace o tom, kde je zisk, případně ztráta, vytvářen 

(dále jen hospodářský výsledek).“ (ČECHOVÁ, 2011 str. 8) V tomto účetním výkazu evi-

dujeme dvě strany, a to výnosy a náklady za určité období. Výnosem se rozumí pe-

něžně vyjádřený výsledek hospodaření, na druhé straně náklad představuje peněžně 

vyjádřenou spotřebu.  

Výkaz zisku a ztrát se dělí na tři části stupňovitě: 

− Provozní – souvisí s hlavní činností podnikání. 

− Finanční  

− Mimořádný 

 

Členění výkazu zisku a ztráty podlehlo v roce 2016 silným změnám, které zásadně 

změnily strukturu výkazu. Nově ve výkazu zisku a ztrát již nenalezneme položku vý-

kony, která je nahrazena tržbami za prodej zboží. Kromě několika dalších přejmeno-

vání ve výkazu zisku a ztráty již není řádek sloužící k vykazování marže. Výhodou nove-

lizace je zavedení řádku čistý obrat za účetní období, který udává výnosy již po zda-

nění. 

 

1.2.2.1.1 Výnosy 

Výnosy definují, kolik podnik získal peněžních prostředků za určité období bez ohledu 

na to, zda byly uhrazeny odběratelem. Nedůležitější položkou výnosů jsou výnosy tr-

žeb z prodeje (zboží nebo vlastních výrobků a služeb). Mezi další položky patří výnosy 

z prodeje majetku, úroky, dividendy apod. 

 

Do skupiny výnosu patří:  

Provozní výnosy 

I. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

II. Tržby za prodej zboží 

III. Ostatní provozní výnosy  

Finanční výnosy 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 

V. Výnosy z ostatního finančního majetku 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 

 

1.2.2.1.2 Náklady 

Náklady vyjadřují spotřebu podnikového zdroje, za kterou společnost v současnosti 

nebo budoucnosti vydá peněžní prostředky. Důležitou položkou nákladů je výkonová 

spotřeba. Jedná se o náklady spojené se spotřebou materiálů, energií a služeb pod-

niku. Mezi náklady dále patří i odpisy nehmotného a hmotného majetku. Odpisy 
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vyjadřují peněžní vyjádření opotřebení statků v čase, které snižují zisk. Dělí se na účetní 

a daňové. 

 

Do skupiny nákladů patří:  

Provozní náklady 

A. Výkonová spotřeba 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 

C. Aktivace 

D. Osobní náklady 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 

F. Ostatní provozní náklady 

Finanční náklady 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 

K. Ostatní finanční náklady 

 

1.2.2.1.3 Výsledek hospodaření 

Rozdíl mezi výnosy a náklady nazýváme hospodářským výsledkem a je žádoucí, aby 

jeho hodnota byla kladná, přesto se může pohybovat v záporných číslech. Hospodář-

ský výsledek lze rozdělit na výsledek provozní, finanční a mimořádný. Komplexní vý-

sledek hospodaření podléhá zákonu o daních z příjmu. 

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 − 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 = 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í (𝑧𝑖𝑠𝑘/𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑎) 

 

Rozlišujeme výsledky hospodaření podle stavu, ve kterém se nacházejí na: 

− EAT (Earnings after Taxes) je čistý zisk po zdanění.  

− EBT (Earnings before Taxes) je zisk před zdaněním. 

− EBIT (Earnings before Interest and Taxes) zisk před úroky a před zdaněním. 

− EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization Char-

ges) zisk před úroky, zdaněním a odpisy. 

 (MOYER R., a další, 2005 str. 558) 

1.2.3 Přehled o peněžních tocích – Cash flow 

Výkaz peněžních toků je založen na příjmech a výdajích společnosti a ukazuje, jak sku-

tečné peníze přicházejí a odcházejí. „Konkrétně to znamená, že se orientujeme na ur-

čení zdrojů a užití peněžních prostředků, příp. Jejich ekvivalentů za určité období; zná-

zorňuje pomocí toku finančních prostředků jako důsledku realizace investičních a roz-

hodovacích procesů v podniku.“ (KISLINGEROVÁ, 2001 str. 61) Součástí povinné účetní 

závěrky je pouze pro střední a velké účetní jednotky. 

  



 15 

 Existují dvě metody stanovení cash flow, a to:  

1.2.3.1.1 Přímá metoda  

Základ přímé metody je připočítání rozdílu příjmů a výdajů k počátečnímu stavu pe-

něžních prostředků. Metoda je považována za obtížnou, a to zejména z toho důvodu, 

že nejsou evidentní zdroje peněžních prostředků.  

 

1.2.3.1.2 Nepřímá metoda  

Jádrem nepřímé metody je korekce hospodářského výsledku o nepeněžní transakce, 

neuhrazené náklady a výnosy minulých, příp. budoucích období a položky příjmů a vý-

dajů, které jsou spojené s investiční činností.  

1.2.4 Příloha účetní závěrky 

Účetní závěrka obsahuje navíc přílohu, kde jsou uvedeny důležité informace k účetním 

výkazům. Povinnost přikládat přílohu účetní závěrky je dána § 18 odst. 6 ZoÚ. Příloha 

účetní závěrky je důležitou součástí vykazování účetních výkazů. Její publikace platí 

pro jednotky všech velikostí a zveřejňuje se spolu s ostatními výkazy. Mikro či malé 

účetní jednotky mohou zveřejňovat pouze zkrácenou verzi.  Od roku 2016 musí být 

příloha zorganizována chronologicky podle toho, jak jsou informace kategorizovány 

v účetních výkazech. Zavedené pravidlo napomáhá ve snadné orientaci v podkladu. 

1.3 Ukazatele finanční analýzy 

Existuje celá řada ukazatelů (metod) finanční analýzy. Použití ukazatelů je velice 

snadné a oblíbené mezi společnostmi. Ukazatele lze využít pro zhodnocení stavu pod-

niku a také ke komparaci s hodnotami v odvětví či s konkurenty. Ukazatele se dělí na 

dílčí skupiny viz obrázek 2.  

Dalším možným dělením je rozlišovat ukazatele podle vzniku na klasické a moderní. 

Moderní nástroje se snaží propojovat informace s cílem zvýšení hodnoty. 

− Klasické ukazatele – např. poměrové ukazatele 

− Moderní ukazatele – např. ekonomická přidaná hodnota (EVA), CFROI (Cash 

Flow Return on Investment), hodnota přidaná trhem (MVA) aj. 

Ukazatele 

finanční 

analýzy

Absolutní 

ukazatele

Rozdílové 

ukazatele

Poměrové 

ukazatele

Hodnotové 

ukazatele

Obrázek 2: Schéma ukazatelů finanční analýzy 
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1.3.1 Absolutní ukazatele  

Mezi základní absolutní (stavové) ukazatele se řadí horizontální a vertikální analýza. 

Obě dvě analýzy rozebírají rozvahu a výkaz zisku a ztráty, kde zkoumají data na prin-

cipu časové řady.  

 

1.3.1.1.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza (analýza trendů) je nástroj, který přejímá data především z účet-

ních výkazů. Analýza se provádí vodorovně po řádcích jednotlivých položek účetních 

výkazů. „Vedle sledování změn absolutní hodnoty vykazovaných dat v čase (obvykle 

s retrospektivou 3 až 10 let) se zjišťují také jejich relativní (procentní) změny (tzv. tech-

nika procentního rozboru).“ (SEDLÁČEK, 2007 str. 13) Výsledkem analýzy je informace, 

zda se položka v čase změnila pozitivně či negativně. Postup Horizontální analýzy je 

následující (KNÁPKOVÁ, a další, 2017 str. 71): 

 

 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙(𝑡) − 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙(𝑡−1) [1] 

 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑦

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1
∗ 100 (%) 

[2] 

 

1.3.1.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza (procentní rozbor) rovněž čerpá z účetních výkazů, kde jednotlivé 

položky transformuje na procentní podíl k zvolené základně. Vhodně zvolenou základ-

nou je nejčastěji hodnota aktiv/pasiv pro rozvahu a výše nákladů/výnosů pro výkaz 

zisku a ztrát. Analýza pracuje s daty shora dolů a z toho důvodu se nazývá vertikální. 

Velkou výhodou metody je možnost srovnání s předchozími roky, protože jsou jednot-

livé položky výkazů transformovány na procentní podíl.  

 

Vzorec, pomocí kterého se sestavuje procentní rozbor je definován Evou Kislingerovou 

jako (KISLINGEROVÁ, a další, 2008 str. 13):  

𝑃𝑖 =
𝐵𝑖

∑ 𝐵𝑖
 

[3] 

1.3.2 Rozdílové ukazatele 

„Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku s orientací na 

jeho likviditu.“ (KNÁPKOVÁ, a další, 2017 str. 85) Významným představitelem rozdílo-

vých ukazatelů je čistý pracovní kapitál. 

 

1.3.2.1.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál (Net Working Capital) je základní rozdílový ukazatel. „Čistý pra-

covní kapitál je část majetku financovaná dlouhodobými zdroji, které jsou nákladnější, 

proto je snaha výši kapitálu ze strany finančního řízení podniku minimalizovat.“ 

(SCHOLLEOVÁ, 2012 str. 96) Vypočte se jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých 
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závazků a pro snadnější představu je vyobrazen na obr.3. Pro podnik je pozitivní, když 

je výše čistého pracovního kapitálu kladná, a ne příliš vysoká. 

 

Čistý pracovní kapitál (NWC) = Oběžná aktiva – Krátkodobé závazky 

[4

] 

1.3.2.1.2 Čisté pohotové prostředky  

Čisté pohotové prostředky slouží jako ukazatel likvidity podniku. Jedná se o finanční 

fond, který se spočítá jako rozdíl pohotových peněžních prostředků (peněz v hotovosti 

nebo na bankovních účtech) a okamžitě splatných závazků. (KNÁPKOVÁ, a další, 2017 

str. 82) 

 

Č𝑃𝑃 = 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 [5] 

1.3.3 Poměrové ukazatele 

Nejčastěji používané ukazatele jsou právě poměrové ukazatele, protože jejich výpočet 

vychází z údajů v účetních výkazech a výpočet je poměrně rychlý a snadný. Poměrový 

ukazatel se stanovuje poměrem jedné či více položek z účetního výkazu k jiné položce 

případně skupině.  (RŮČKOVÁ, 2015 stránky 53-54) „Ukazatele rentability patří v praxi 

k nesledovanějším ukazatelům vzhledem k tomu, že informují o efektu, jakého bylo 

dosaženo vloženým kapitálem.“ (KISLINGEROVÁ, a další, 2008 str. 29) 

 

Mezi základní okruhy poměrových ukazatelů patří: 

- Ukazatele rentability 

- Ukazatele aktivity 

- Ukazatele likvidity 

- Ukazatele zadluženosti 

 

Obrázek 3: Schéma čistého pracovního kapitálu; Zpracováno podle. (KISLINGEROVÁ, 2001 str. 65) 
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1.3.3.1.1 Ukazatele rentability 

Nejsledovanější ukazatele jsou bezesporu ukazatele rentability, které měří míru zhod-

nocení aktiv (výnosnost), kapitálu a jiných hodnot. Ukazatele rentability udávají hod-

notu v penězích a jsou specifické dle jednotlivých odvětví.  

 

Mezi základní ukazatele, které budou v rámci diplomové práce využívány, patří: 

− Rentabilita aktiv 

− Rentabilita vlastního kapitálu 

− Rentabilita dlouhodobého kapitálu 

− Rentabilita tržeb 

− Rentabilita vloženého kapitálu 

 

Rentabilita aktiv (ROA – Return of Assets) charakterizuje výnosnost z aktiv, které byly 

vloženy do podniku. Ukazatel měří výnosnost majetku oběžného a dlouhodobého, 

který byl financován jak vlastním tak i cizím kapitálem. Rentabilitu aktiv spočítáme jako 

podíl hospodářského výsledku před zdaněním a úroky (EBIT) a celkových aktiv. (LEE, a 

další, 2013 str. 217) 

 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

[6] 

EBIT – hospodářský zisk před zdaněním a úroky 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Retrun of Equity) udává informace pro vlastníky, 

zda jejich vložený kapitál přináší výnos a jak je velký. Spočítá se jako podíl čistého 

zisku, ze kterého se vlastníkům vyplácí dividendy, a vlastního kapitálu. „V případě zá-

porného vlastního kapitálu lze doporučit ukazatel ROE vůbec nepočítat, případně po-

čítat jen rentabilitu vztaženou k základnímu kapitálu, který je kladný.“ (ŠPIČKA, 2017 str. 

73) 

 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑠𝑎𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑡𝑖á𝑙
 

[7] 

EAT – čistý zisk 

 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE – Return on Capital Employed) indikuje výši 

výnosnosti kapitálu dlouhodobě investovaného vlastníky a věřiteli. Jedná se tedy o 

vzorec připomínající ukazatel ROA jen s tím rozdílem, že ve jmenovateli vzorce se po-

čítá pouze s dlouhodobým kapitálem. Ukazatel ROCE se často využívá k mezipodniko-

vému srovnání. (KNÁPKOVÁ, a další, 2017 str. 101) 

 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

(𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦)
 

[8] 

EBIT – hospodářský zisk před zdaněním a úroky 
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Rentabilita tržeb (ROS – Return of Sales) ukazuje výši ziskové marže firmy. Je žádoucí 

růst ukazatele v čase, aby společnost profitovala. Rentabilita tržeb se spočítá jako po-

díl výsledku hospodaření před zdaněním a úroky (EBIT) k tržbám. (RŮČKOVÁ, 2015 str. 

56) 

 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

[9] 

EBIT – hospodářský zisk před zdaněním a úroky 

 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI – Return of Investment) popisuje, jakého zisku 

podnik dosáhl investováním kapitálu do užívání. Spočítá se jako poměr zisku před zda-

něním a úroky k aktivům bez krátkodobých cizích zdrojů. (LEE, a další, 2013 str. 218) 

 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

(𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙)
 

[10] 

EBIT – hospodářský zisk před zdaněním a úroky 

 

Žádoucí je, aby ukazatele rentability rostly při normálním stavu ekonomiky, jelikož vy-

číslují profitabilitu, která úzce souvisí s tím, zda podnik efektivně hospodaří. Při jakéko-

liv nepříznivé situaci je příhodné vyhodnocovat výsledek s jistou rezervou. Obecně 

platí, že veškeré výsledky hospodaření a ukazatele je vždy nutno vnímat v kontextu 

stávající domácí i světové ekonomické, ale třeba i politické situace. 

 

1.3.3.1.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity udávají, jak podnik využívá investované finanční prostředky. „Tyto 

ukazatele nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů nebo aktiv 

nebo dobu obratu – což je reciproká hodnota k počtu obrátek.“ (RŮČKOVÁ, 2015 str. 67) 

Ukazatele aktivity jsou spjaté s ukazateli rentability, protože udávají, jaký je vliv hos-

podaření s aktivy na výnosnost a likviditu. 

 

Měří se několik základních ukazatelů aktivity 

− Obrat aktiv 

− Obrat zásob 

− Doba obratu zásob 

− Doba splatnosti pohledávek 

− Doba splatnosti závazků 

 

Ukazatel obratu aktiv (Total Assets Turnover Ratio) udává počet obrátek aktiv za časový 

interval zpravidla za 1 rok. Ideální hodnota ukazatele se pohybuje okolo 1. Podnik může 

srovnat výsledek s oborovým průměrem a případně při nižším obratu aktiv zareagovat 

efektivnějším využívání majetku. (KISLINGEROVÁ, 2001 str. 71) 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑅𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

[11] 
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Ukazatel obratu zásob (Inventory Turnover Ratio) podává informaci kolikrát za 1 rok 

jsou zásoby využity k výrobě statků a znovu naskladněny. Obrat zásob je dán pomě-

rem ročních tržeb a zásob. 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑅𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

[12] 

Ukazatel doby obratu zásob (Inventory Turnover) popisuje kolik dní trvá jeden obrat 

zásob. Obrat zásob je doba přechodu vázaných zásob v podnikání do spotřeby a zpět 

do peněžní formy (prodej finálního produktu). (KISLINGEROVÁ, 2001 str. 71) 

 

𝐷𝑂𝑍 =  
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑧á𝑠𝑜𝑏

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

[13] 

Doba obratu pohledávek (Average Collection Period) charakterizuje průměrnou dobu 

mezi prodejem na obchodní úvěr a platbou od odběratele statku. (KISLINGEROVÁ, 2001 

str. 72) 

 

𝐷𝑂𝑃 =  
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

[14] 

 

Doba obratu závazků (Creditors Payment Period) vyjadřuje počet dní od vzniku zá-

vazku až po jeho uhrazení. Hodnota ukazatele by měla převyšovat dobu obratu pohle-

dávek. 

 

DOZáv. =
Krátkodobé závazky

Tržby
∗ 360 

[15] 

1.3.3.1.3 Ukazatele likvidity 

Likvidita je termín, který popisuje vlastnost podniku včas splácet své závazky. Pro pod-

nik je velmi důležitá, protože pokud nemůže splácet své závazky, tak se může dostat 

do platební neschopnosti či až k bankrotu. Firma přeměňuje aktiva na finance a tím je 

likvidní. Důležité je pojem likvidita odlišovat od termínu solventnost. Aby byla společ-

nost solventní (schopna splácet), je závislá právě na likviditě.  

Existují tři elementární ukazatele likvidity: 

− Běžná likvidita 

− Pohotová likvidita 

− Okamžitá likvidita 

 

Běžná (celková) likvidita jako základní ukazatel je dána podílem oběžných aktiv a krát-

kodobých závazků. Značí se také jako ukazatel III. stupně. Ukazatel lze srovnat v rámci 

odvětví, protože ukazatel je značně všestranný. Ideální hodnota ukazatele by měla na-

bývat hodnot okolo hodnoty 2.  (ŠPIČKA, 2017 str. 35)  

 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

[16] 
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Pohotová likvidita se považuje za II. stupeň likvidity, kde se od oběžných aktiv nejprve 

odečtou zásoby a dále se rovněž spočítá podíl oběžných aktiv bez zásob a krátkodo-

bých závazků. Hodnota ukazatele se doporučuje mezi 1 a 1,5. (KISLINGEROVÁ, 2001 str. 

75) 

 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
(𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

[17] 

Okamžitá likvidita též známá pod názvem likvidita I. stupně je ukazatel, který popisuje 

schopnost splácet hotovostí. Hotovost ve zlomku představují peněžní prostředky v či-

tateli a ve jmenovateli jsou krátkodobé závazky. (KISLINGEROVÁ, 2001 str. 76) 

 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

[18] 

 

1.3.3.1.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti indikují výši rizika, kterou na sebe podnik bere při dané struk-

tuře kapitálu (poměr mezi vlastním a cizím kapitálem). S větším zadlužením roste i ri-

ziko, protože podnik musí splácet více závazků. Proč tedy zadlužení podstupovat? Cizí 

kapitál úspěšnému podniku umožní vyšší dynamiku růstu a vyšší konkurenceschop-

nost. Důvod je ten, že cizí kapitál je levnější, a proto je pro firmy užitečné si např. půjčit 

na úvěr od banky. Pro vysvětlení je nutné uvést, že úroky z cizího kapitálu snižují da-

ňové zatížení, jelikož se řadí do nákladů, které snižují zisk, ze kterého se následně sta-

novuje výše daní. Této skutečnosti se říká daňový štít.  

− Celková zadluženost 

− Míra zadluženosti 

− Doba splácení dluhů 

− Úrokové krytí 

 

Celková zadluženost je vztah, který udává, v jaké míře je podnik zadlužený cizími zdroji. 

Jeho výsledek lze srovnávat s průměrnou hodnotou v odvětví. Pro věřitele je žádoucí 

co nejnižší hodnota, ale pro vlastníky je výhodné cizí zdroje v podniku využívat díky 

tomu, že jsou levnější.  (KNÁPKOVÁ, a další, 2017 str. 88) 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡=𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 [19] 

Míra zadluženosti je dalším hojně zkoumaná, který je schopen určovat podíl cizích 

zdrojů na vlastním kapitálu. (KNÁPKOVÁ, a další, 2017 str. 89) 

 

𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖= 𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 [20] 
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Ukazatel doby splácení dluhů popisuje, za kolik let bude podnik schopný splatit 

všechny své dluhy. Výsledek ukazatele platí pouze, když si podnik zachová stejně vy-

sokou případně vyšší tvorbu peněžních prostředků (cash flow). (KNÁPKOVÁ, a další, 

2017 str. 90) 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑luhů= (𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒−𝑅𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦) 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 [21] 

Vzorec úrokového krytí podává informace o tom, kolikrát je zisk větší než placené úroky 

za cizí kapitál. Dle Pavelkové a Knápkové (PAVELKOVÁ, a další, 2009 str. 30) by se hod-

nota ukazatele měla pohybovat od čísla 5 výš. 

 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

Ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

[22] 

Ukazatel krytí stálých aktiv popisuje míru krytí dlouhodobým kapitálem. Pokud je hod-

nota nižší než 1, tak podnik není stabilní a je podkapitalizovaný. U příliš vysokých hhod-

not lze naopak hovořit o překapitalizaci. 

 

𝐾𝑟𝑦𝑡í 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
(𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙)

𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

[23] 

1.3.4 Finanční páka 

Finanční páka nebo také pákový efekt je způsob navyšování rentability vlastního kapi-

tálu (ROE) pomocí použití cizího kapitálu. Pokud poměr zisku před zdaněním a úroky 

je vyšší, než úroková míra znamená to, že finanční páka působí pozitivně. V opačném 

případě finanční páka působí negativně. 

 

„Společný vliv obou faktorů (úrokové redukce zisku a finanční páky) lze vyjádřit jejich 

součinem, který se nazývá „ziskový účinek finanční páky“ neboli multiplikátor vlastního 

kapitálu (equity multiplier).“ (KNÁPKOVÁ, a další, 2017 str. 126) a vzorec udává jako: 

 

𝐸𝐵𝑇

𝐸𝐵𝐼𝑇
∗

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
> 1 

[24] 

EBT – zisk před zdaněním. 

EBIT – zisk před úroky a před zdaněním. 

1.3.5 Hodnotové ukazatele 

Hodnotu podniku ovlivňuje mnoho skutečností, například investiční, finanční a dividen-

dové rozhodování. „Tyto ukazatele se vyznačují tím, že kladou důraz na tvorbu přidané 

hodnoty firmy (value creation), kterou není schopen účetní zisk vždy dostatečně a sro-

zumitelně zobrazit.“ (PETŘÍK, 2005 str. 288) Hodnotu podniku popisují autoři Thomas E. 

Copeland, Tim Koller a Jack Murrin ve své publikaci Valuation: measuring and mana-

ging the value of companies (COPELAND, a další, 2010 str. 3) jako užitečné měřítko vý-

konnosti, protože bere v úvahu dlouhodobé zájmy všech zúčastněných stran podniku, 

a to nejen akcionářů. Z toho důvodu je užitečné vědět, jak podnik hodnotu vytváří a jak 

https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Thomas+E.+Copeland%22
https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Thomas+E.+Copeland%22
https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Tim+Koller%22
https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jack+Murrin%22
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ji měřit. Tato kapitola se zabývá vybranými ukazateli, které se běžně využívají v rámci 

finanční analýzy.  

 

1.3.5.1.1 WACC 

Ukazatel vážených nákladů na kapitál (WACC) vysvětluje, jak zjistit výši nákladů využí-

vaného kapitálu vlastního i cizího pomocí váženého aritmetického průměru. Znalost 

výpočtu WACC je nezbytná pro využití metody Ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

(dále v kap. 13.4.2). Existuje více modelů, které poskytují různé způsoby výpočtu.  

 

Obecný výpočet je dán vzorcem: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑟𝑑(𝑡 − 1) ∗
𝐷

𝐶
+ 𝑟𝑒

𝐸

𝐶
 [25] 

rd– náklady na cizí kapitál 

re– náklady na vlastní kapitál 

t– sazba daně z příjmu právnických osob 

D – cizí kapitál 

E – vlastní kapitál 

C – celkový zpoplatněný kapitál (D+E) 

 

Pro úspěšné vypočítání WACC je nutné znát ukazatel nákladů na vlastní kapitál Re. „Ná-

klady na vlastní kapitál jsou dány výnosovým očekáváním příslušných investorů.“ 

(KNÁPKOVÁ, a další, 2017 str. 158) Tento ukazatel není snadné určit. Jednou z možných 

forem výpočtu je stanovení přes model oceňování kapitálových aktiv CAPM (Capital As-

sets Pricing Model). Přestože je nástroj zpochybňován neexistuje žádný konkurenční 

model (v roce 1990 byl primární autor metody William Sharpe oceněn Nobelovou ce-

nou za přínos v ekonomii). Model se přizpůsobuje riziku, které je specifické pro danou 

společnosti díky ukazateli 𝛽. Model CAPM je charakterizován vzorcem (LEE, a další, 2013 

str. 475): 

 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑅𝑓) [26] 

Re– náklady na vlastní kapitál 

Rf– bezriziková míra 

(rm- Rf) - tržní riziková přirážka 

β– poměr systematického tržního rizika 

 

Náklady na cizí kapitál Rd lze určit jednodušší cestou, a to přes poměr úroku k celkové 

půjčce, který je důležité snížit o tzv. daňový štít. Daňový štít charakterizuje skutečnost, 

že úroky z cizího kapitálu se kategorizují jako náklady, které snižují celkový zisk. Z cel-

kového zisku podnik odvádí daně, proto je cizí kapitál za standardních ekonomických 

podmínek levnější na užívání než vlastní.  

  



 24 

1.3.5.1.2 EVA – Ekonomická přidaná hodnota 

Nástroj EVA – Ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added) se postupně 

stává více běžným v praxi finančních manažerů. Je to hodnotový koncept měření pod-

nikatelské výkonnosti, jehož teoretický základ je spojen s ekonomickým ziskem. Eko-

nomický zisk se od účetního zisku liší tím, že zohledňuje náklady na vlastní kapitál. 

Metoda byla založena v roce 1990 společností Stern a Stewart. Nástroj pomáhá identi-

fikovat, zda má investovaný kapitál větší přínos, než jsou jeho náklady. Výpočet ná-

stroje EVA podává informace, zda podnik tvoří hodnotu pro vlastníky či nikoliv.  

 

Pro vysvětlení výpočtu nástroj EVA je nutné přiblížit si pojem NOPAT. Nástroj využívá 

čistý provozní zisk po zdanění (Net Operating Profit after Taxes). Je to provozní zisk, 

který je spojen s hlavní činností podniku, zarnující výnosy a náklady včetně daně z pří-

jmu. Pro růst EVA je žádoucí jeho maximalizace. (REMEŠ, 2009 str. 57) 

 

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇=𝐸𝐵𝐼𝑇(1−𝑡) [27] 

EBIT – Zisk před zdaněním a úroky 

t – daňová sazba 

 

Ekonomická přidaná hodnota je dána rozdílem provozního zisku po zdanění a součinu 

celkového kapitálu s váženými náklady na kapitál (kap.1.3.6.1). Vzorec je také známý 

jako EVA Entity. 

 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝐶 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶 [28] 

NOPAT – provozní zisk po zdanění 

C – celkový zpoplatněný kapitál 

WACC – vážené náklady na kapitál 

 

Dalším možným vyjádřením ekonomické přidané hodnoty je součin vlastního kapitálu 

a rozdílu mezi rentabilitou vlastního kapitálu a náklady na vlastní kapitál a nazývá se 

EVA Equity. 

 

𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐸 −  𝑟𝑒) ∗ 𝐸 [29] 

ROE – Rentabilita vlastního kapitálu 

Re – náklady na vlastní kapitál 

E – vlastní kapitál 

(LEE, a další, 2013 str. 101) 

 

U obou variant výpočtu platí, že při EVA> 0 podnik tvoří hodnotu. Pokud je ukazatel 

nulový (EVA = 0), tak se výnosnost investovaného kapitálu rovná nákladům, za které 

byl pořízen. V posledním případě, pokud je EVA <0, tak hodnota podniku klesá. Využití 

modelu je různé. Uživá se zejména u oceňování podniku, při investičním rozhodování, 

provozním řízením nebo u u metody BSC (Balanced Scorecard). (MARINIČ, Praha 
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stránky 39-42) Pokud chce podnik hodnotu ukazatele EVA navýšit je vhodné tuto me-

todu implementovat do řízení podniku a navázat na její výsledek i strategické a ope-

rativní rozhodování (např. maximalizace hodnoty EVA v příštím období). Samotný uka-

zatel nedefinuje konkrétní plány pro zlepšení výsledku. Nástroj lze propojit s jiným ne-

finančním nástrojem např. s Balanced Scorecard nebo s modelem EFQM. 

 

1.3.5.1.3 Bilanční pravidla 

Bilanční pravidla slouží jako doporučení pro manažery, jak řídit podnik, tak, aby byl sta-

bilní a finančně zdravý. Výsledek výpočtu bilančních pravidlech podniku dává cenné 

informace o tom, na co se při tvorbě podnikových strategií zaměřit. Existují čtyři zá-

kladní bilanční pravidla, která jsou v praxi využívána. Eva Kislingerová je přibližuje ná-

sledovně. (KISLINGEROVÁ, 2001 str. 66) 

1. Zlaté bilanční pravidlo 

Toto pravidlo doporučuje financovat dlouhodobý majetek dlouhodobými zdroji 

(jak vlastní, tak i cizí kapitál) a naopak oběžný majetek krýt krátkodobým cizím 

kapitálem. Vysvětlení je prosté, a to, že krátkodobé zdroje jsou drahé a neměly 

by tak sloužit pro dlouhodobé užití.  

2. Pravidlo vyrovnání rizika 

V podniku je vhodné využívat vlastní i cizí zdroje, ale dle pravidla vyrovnání ri-

zika je podmínkou, aby vlastní kapitál převyšoval cizí. Dodržení této podmínky 

je atraktivní pro investory, protože lze usuzovat, že je firma opatrná a stabilní. 

3. Pari pravidlo 

Třetí pravidlo je rovněž spjaté s mírou zadlužení. Doporučuje, aby fixní aktiva 

byla z větší části financována vlastním kapitálem případně z dlouhodobého ci-

zího kapitálu. 

4. Růstové pravidlo 

Tempo růstu investic by nikdy nemělo být větší než tempo růstu tržeb. Podnik 

na nové investice nejprve musí vygenerovat dostatek tržeb.  

1.3.6 Bonitní a bankrotní modely 

Bonitní a bankrotní modely jsou souhrnné metody pro zhodnocení stavu podniku a 

také pro predikci budoucího vývoje. Modely jsou zhotovené tak, aby byly schopné spo-

lehlivé diagnostiky. Bonitních a bankrotních modelů je celá řada, ale pro účely této 

práce popíši Altmanovo Z-skóre a Index IN05. 

 

1.3.6.1.1 Altmanovo Z-skóre 

Altmanovo Z-skóre je lineární analýza, která je založená na váženém součtu pěti indi-

viduálních ukazatelů a slouží k vyhodnocení bankrotního stavu podniku. Své jméno 

nese po profesoru Edwardu Altmanovi, který ji představil v roce 1967. Existují dvě vari-

anty výpočtu.  
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První je pro podniky, se kterými je obchodováno na kapitálovém trhu a dle Edwarda 

Altmana je dán vzorcem 30. (ALTMAN, 2000 stránky 9-12) 

 

𝑍 = 1,2(𝑋1) + 1,4(𝑋2) + 3,3(𝑋3) + 0,6(𝑋4) + 1,0(𝑋5) [30] 

X1 – čistý pracovní kapitál/aktiva 

X2 – Zadržený zisk/aktiva 

X3 –EBIT/aktiva 

X4 – Vlastní kapitál (účetní hodnota) /cizí zdroje 

X5 – tržby/aktiva 

Z – celkový index 

 

Po výpočtu je žádoucí porovnat výsledek rozmezím: 

− Z> 2,99 – Zóna finančního zdraví. Podniku v tomto případě nehrozí bankrot. 

− 1,81 <Z <2,99 – Šedá zóna kde, jak již název napovídá, není jednoznačné, jaký 

je bankrotní stav podniku 

− Z <1,81 – Zóna bankrotu, kdy firma není finančně zdravá a je ve velkém ohro-

žení. 

 

Druhou verzí Altmanova Z skóre je verze pro podniky, které nejsou obchodované na 

kapitálovém trhu. Princip výpočtu je stejné pouze s lehkou modifikací velikosti ukaza-

telů.  

𝑍 = 0,717(𝑋1) + 0,847(𝑋2) + 3,107(𝑋3) + 0,420(𝑋4) + 0,998(𝑋5) [31] 

 

Po výpočtu je žádoucí porovnat výsledek rozmezím: 

− Z> 2,9 – Zóna finančního zdraví, kde s 92 % jistotou můžeme říci, že podniku 

nehrozí bankrot a že tvoří hodnotu (95 %). 

− 1,23 <Z <2,89 – Šedá zóna, kde je 50 % šance k bankrotu a v 70 % podnik stále 

tvoří hodnotu. 

− Z <1,23 – Zóna hrozící bankrotní situace v 97 %. Z 76 % nebude firma tvořit hod-

notu. 

(ALTMAN, 2000 stránky 9-12) 

 

1.3.6.1.2 Index IN05 

IN05 je český bankrotní model důvěryhodnosti, který byl zhotovený manžely Neumei-

rovými. Model přímo zohledňuje situaci na českém trhu a řadí se mezi bonitní a ban-

krotní indexy. Index je dán pěti koeficienty, každý z nich se zabývá jinou částí podniku. 

 

𝐼𝑁05 = 0,13 ∗
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐶𝐾
+ 0,04 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
+ 3,97 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,21 ∗

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

+ 0,09 ∗
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

[32] 
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Po dosazení do vzorce se porovná celkový index IN05 s rozmezím: 

− IN05> 1,6 – Podnik tvoří hodnotu. 

− 0,9 <IN05 <1,6 – Šedá zóna, kdy stejně jako u Altmanova ukazatele není jedno-

značné, jakou má podnik finanční situaci. 

− IN05 <0,9 - Firmě hrozí bankrot. 

 

I v tomto modelu existuje celá řada variant jako např. ID95, IN99, IN01. Konkrétně IN05 

je kombinací metod IN01 a IN95. Jednou z výhod indexu je, že podává informace jak 

věřitelům (hrozba bankrotu), tak i vlastníkům (tvorba hodnoty). (NEUMAIEROVÁ, a další, 

2005 stránky 143 - 147) 

 

1.3.6.1.3 Kralickův rychlý test 

Kralickův rychlý test (Quick test) je metoda složená ze čtyř ukazatelů, jehož cílem je za 

krátký čas posoudit, jak se podniku daří a jak si vede. „Variantou rychlého testu je mo-

del rakouského ekonoma Kralicka, který vychází ze čtyř ukazatelů, z kterých první dva 

hodnotí finanční stabilitu a další dva rentabilitu.“ (MARINIČ, Praha str. 102) Jednotlivé 

kategorie se hodnotí na škále: velmi dobrý, dobrý, střední, špatný, ohrozen insolvencí 

(platební neschopností/bankrotem). Jeho čtyři ukazatele jsou: 

1. Samofinancování – vlastní kapitál/aktiva 

2. Finanční výkonnost – cash flow v % podnikového výkonu   

3. Rentabilita celkového kapitálu ROA 

4. Doba splácení dluhu (v letech) 

 

Po ohodnocení všech čtyř uvedených kritérií se sečtou známky a vydělí čtyřmi (počtem 

ukazatelů). Dle přiřazených bodů pak podnik, který dosáhne 3 a více bodů je hodnocen 

jako velmi dobrý, naopak s jedním bodem jako velmi špatný. 

1.3.7 Pyramidová analýza 

Poměrové ukazatele (kap. 1.3.3) a nejen ty mají mezi sebou velké množství návazností. 

Proto existuje pyramidová analýza, ve které jsou zachyceny souvislosti mezi ziskovostí 

a finanční stabilitou. „Vhodně zkonstruovaná pyramidová soustava ukazatelů umož-

ňuje systematicky posoudit minulou, současnou i budoucí výkonnost podniku. Znalost 

vazeb, tj. příčinných souvislostí mezi ukazateli, zprostředkovává použití speciálních 

metod pro kvantifikaci míry vlivu ukazatelů v pozici příčinných faktorů na změnu vr-

cholového ukazatele oproti benchmarkingu.“ (SEDLÁČEK, 2007 str. 82) Analýza se 

skládá tedy z několik vzájemně navázaných ukazatelů seřazených do trojúhelníku, kde 

nejdůležitější z nich je umístěn v horním cípu a pyramida je tvořena jeho rozkladem 

na dílčí ukazatele. Rozklad ukazatelů je možný podle aditivního (sčítání, odčítání) či 

multiplikačního (násobení, dělení) rozkladu. 
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1.3.7.1.1 Du Pontova analýza 

Du Pontova analýza (diagram) nese své jméno po organizaci Du Pont de Nomeurs, 

která tuto metodu celosvětově proslavila. V Du Pontově diagramu se rozkládá na dílčí 

části poměrový ukazatel ROE nebo ROI (kap. 1.3.3.1). Na obrázku 4 je zobrazen rozklad 

rentability vlastního kapitálu, která se dělí na dvě základní dílčí části, na rentabilitu cel-

kových aktiv a na multiplikátor vlastního jmění akcionářů, také zvaný finanční páka. 

Užitečnost Du Pontova rozkladu lze popsat na příkladu společnosti General Motors, 

který ve své publikaci Fundamentals of Corporate Finance uvádí autoři Ross, Wester-

feld a Jordan. V roce 1989 měl podnik General Motors ROE 12,1 % a v roce 1993 došlo 

ke lepšení na 44,1 %. Toto dramatické zlepšení, ale při bližším přezkoumání bylo způ-

sobeno účetní změnou, která ovlivnila násobitel akcií a ve skutečnosti nepředstavovala 

zlepšení finanční výkonnosti. (ROSS, a další, 2001 str. 67) 

 

Obecný vzorec rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu je definován 

(KISLINGEROVÁ, a další, 2008 str. 54): 

𝑅𝑂𝐸 =
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
=

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
= 𝑅𝑂𝐴 ∗ 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑎 

[33] 

1.4 Mezipodnikové srovnání 

Mezipodnikové srovnání přináší velmi cenné informace o výkonnosti podniku a o jeho 

slabých stránkách. Výsledek komparace poskytuje jedinečný komplexní pohled na 

stav podniku, který přímo vstupuje do procesu podnikového řízení. Proces, který se 

srovnáváním zabývá, se nazývá benchmarking. „Benchmarking je soustavný, systema-

tický proces zaměřující se na porovnání vlastního podniku se špičkovými světovými 

firmami. Porovnávají se struktury, procesy, jejich efektivnost i kvalita a konkurence-

schopnost produktů a služeb s cílem zdokonalení vlastní firmy.“ (SOLAŘ, a další, 2006 

str. 19) 

 

ROE  

ROA

Obrat aktiv

Rentabiltia 

tržeb

Multiplikátor 

vlastního jmění 

akcionářů

Obrázek 4: Pyramidový rozklad ROE; Zpracováno podle (KALOUDA, 2017 str. 78) 
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V rámci této práce bude přiblížen finanční benchmarking, tedy srovnání finančních dat 

s přímou konkurencí a s odvětvovými standardy. Porovnání finančních výsledků pod-

niku s konkurenty pomáhá pochopit, jak se podniku skutečně daří, jelikož doporučené 

hodnoty ukazatelů v odborné literatuře slouží pouze jako orientační. Jedním z výstupů 

může být zjištění, kde je možné ušetřit přebytečné náklady. Mezipodniková komparace 

je podle Youngmana nedílná součástí Competetive Inteligence, což je nikdy nekončící 

proces shromažďování dat a informací o konkurentech. Při zahájení procesu kompa-

race je nutné klást si následující otázky: Jaké potřebujeme získat informace? O kom 

informace chceme získat? Kdo bude informace znát a zpracovávat? Kdy a jak často 

komparace bude probíhat? 

 

Nicméně při vyvozování závěrů je důležité mít na vědomí, že každý podnik je specifický 

a cíl benchmarkingu je hlavně poučení a zlepšování. Je žádoucí se na zhodnocení fi-

nančního stavu dívat komplexně a mít na vědomí jednotlivé vazby. (KNÁPKOVÁ, a další, 

2011 stránky 58-67)  

 

Postup mezipodnikového srovnání: 

1. Stanovení cíle mezipodnikového srovnání a zjištění pozice na trhu 

2. Výběr podniků  

3. Výběr ukazatelů  

4. Sběr dat a použití metod srovnání 

5. Formulace výsledků srovnávání – vyhodnocení, vyvození rozdílů a doporučení 

na zlepšení 

 

Následující kapitoly se soustředí na jednotlivé kroky mezipodnikového srovnání. 

1.4.1 Cíl a pozice na trhu 

Stanovení cíle srovnání je první a velmi důležitý krok. Cíl komparace je individuální a 

záleží na každém podniku. Srovnávat lze mezinárodně či lokálně, s malým vzorkem 

podniků nebo s celým odvětvím.  

 

Pozice na trhu lze stanovit pomocí zjišťování silných a slabých stránek podniku a kon-

kurence. Jedním z nástrojů je SWOT analýza, která mapuje ve čtyřech kvadrantech fak-

tory pro silné stránky, slabé stránky, hrozby a příležitosti. Po analýze silných a slabých 

stránek je nutné identifikovat činitele úspěšnosti. Podnik by si měl rovněž zjistit kolik a 

jak velkých konkurentů má. 

1.4.2 Výběr podniků a srovnání s odvětím 

Jednou z možností mezipodnikového srovnání je komparace s podobnými subjekty. 

Zásada při výběru podniků je, aby byly srovnatelné.  
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Homogenitu si lze ověřit podle několika kritérií. 

− Velikost podniku 

− Předmět podnikání 

− Fáze životního cyklu 

 

Běžně se komparace skládá ze srovnání s průměrnými hodnoty v odvětví a se společ-

nostmi v rámci stejného odvětví (přímou konkurencí). Analýza podává informace, jak 

se podnik vzdaluje od konkurenčních podniků a jak silnou pozici na trhu má. Tento 

proces by se měl soustavně opakovat každý rok, aby se podnik byl stále nucen zlepšo-

vat. 

 

Zdroji pro mezipodnikové srovnávaní jsou sbírky listin jednotlivých společností v Ob-

chodním rejstříku anebo také oborové stránky, např. resortní statistiky. Při komparaci 

podniku je dobré srovnávat dle geografického umístění, protože získávání dat zahra-

ničních společností a jejich interpretace je složitá z důvodu odlišného vykazování 

účetních dat. 

1.4.3 Ukazatele mezipodnikového srovnání 

Výběr ukazatelů přímo souvisí s cílem komparace a s výběrem podniků.  Soubor vybra-

ných na sobě nezávislých ukazatelů by měl být přiměřeně velký a pokrývat co nejširší 

oblast z finanční analýzy. Nezávislost ukazatelů lze otestovat pomocí korelačního ko-

eficientu, který testuje závislost mezi jevem X a Y. Korelační koeficient je dán poměrem 

kovariance X, Y k součinu směrodatných odchylek jednotlivých jevů a nabývá hodnot 

<-1;1>. (ŠPIČKA, 2017 str. 139) 

 

𝜌𝑋,𝑌 =
𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

𝜎𝑋𝜎𝑌
 

[34] 

− Slabá závislost X a Y 0 <IρI <0,3 

− Střední závislost X a Y 0,3 <IρI <0,8 

− Silná závislost X a Y 0,8 <IρI <1 

− Nezávislost X a Y IρI= 0 

− Nepřímá závislost X a Y IρI= -1 

1.4.4 Metody mezipodnikového srovnání 

Pro srovnání podniků se využívají dva druhy metod – jednorozměrné a vícerozměrné 

metody. Obě metody se řadí do kvantitativní analýzy, která je založena na práci s čísel-

nými daty. 

 

Pro jejich aplikaci je nutné si přiblížit základní pojmy: 

− Alternativa – každé možné řešení ze zvolené soustavy výběru. 

− Kritérium – vlastnost, která je u jednotlivých alternativ posuzována. 

− Váha – číselné vyjádřené důležitosti kritérií. 
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− Kriteriální matice – výsledná matice, která obsahuje hodnocení i-té varianty 

(řádky) podle j-tého kritéria (sloupce).  

 

Kritéria se dále klasifikují dle povahy na: 

− Maximalizační (+1) – u těchto kritérií je žádoucí maximalizace ukazatele (např. 

ROE, ROA, EVA apod.). 

− Minimalizační (-1) – naopak tato kritéria požadují minimalizaci ukazatele (např. 

doba obratu zásob doba obratu závazků apod.). 

 

1.4.4.1 Jednorozměrné metody 

Velice snadným způsobem srovnávání jsou jednorozměrné metody, kde srovnáváme 

pouze jedním libovolně zvoleným ukazatelem. Ukazatelem může být například EBIT, 

ukazatele rentability (ROA, ROE, ROCE), velikost obratu, EVA apod. Ten nám určí pořadí 

podniku od nejlepšího po nejhorší v žebříčku. Jednorozměrná analýza je velmi snadná 

a její nevýhodou je častá rozporuplnost, protože při využití pouze jednoho parametru 

nelze jednoznačně určit, že pořadí je objektivní. V rámci jednorozměrných metod lze 

rovněž využít statistické charakteristiky souboru např. medián, aritmetický průměr, 

směrodatnou odchylku apod. (SYNEK, a další, 2009 str. 196)  

 

1.4.4.2 Vícerozměrné metody 

Vícerozměrné metody se řadí mezi matematicko-statistické metody, které využívají 

stejná vstupní data, ale přináší různé výsledky. Zvolený soubor se u vícerozměrných 

metod srovnává s několika zvolenými ukazateli a podává komplexnější způsob seřa-

zení (hodnocení) podniků. Velkou výhodou tak proti jednorozměrným metodám je 

možnost výběru dvou a více charakteristik, které jsou ve srovnávání důležité. Naopak 

nedostatkem těchto metod je obtížná kvantifikace určitých charakteristik. V každé ví-

cerozměrné metodě se ukazatele slučují do jednoho souhrnného (tzv. integrálního) 

ukazatele. Integrální ukazatel (di) sděluje rozřazení firem v rámci srovnání. Množina al-

ternativ může být zadána konečným souborem anebo implicitně. V rámci této diplo-

mové práci budou popsány metody pro explicitní množinu dat. 

 

Existuje řada metod, kde mezi nejzákladnější se řadí: 

− Metoda prostého součtu pořadí 

− Metoda jednoduchého podílu 

− Metoda bodovací 

− Metoda normované proměnné 

− Metoda vzdálenosti od fiktivního podniku 

− Metody s váženými ukazateli 

 

1.4.4.2.1 Metoda prostého součtu pořadí 

V této metodě jsou hodnoty uspořádány dle důležitosti. Každému ukazateli jsou při-

dělena čísla (i=1,2...n). Nejméně významný ukazatel dostane číslo 1 a nejvýznamnější 

dostane n (počet jednotek souboru). Dalším krokem je výpočet váženého součtu 
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pořadí a určení koeficientu k. V posledním kroku se firmy seřadí podle kriteriálního uka-

zatele k od největšího po nejmenší a určí se nejlepší podnik pro všechny ukazatele. 

Metoda je velmi jednoduchá na sestavení. Jedinou nevýhodou je, že při výskytu ex-

trémních hodnot můžou mezi jednotlivými hodnotami nastat velké propasti, které me-

toda nijak nevysvětluje. 

 

Vážený průměrný počet bodů udává vzorec 35. 

 

𝑑𝑖 = ∑ 𝑠𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑝𝑗  
[35] 

i nabývá hodnot i= 1,2…, n 

sij – pořadí i-tého podniku pro j-tý ukazatel 

pj – váha j-tého ukazatele 

(KISLINGEROVÁ, a další, 2008 str. 67) 

 

1.4.4.2.2 Metoda jednoduchého podílu 

Metoda jednoduchého podílu doplňuje předešlou metodu jednoduchého součtu po-

řadí a napravuje její nedostatky. Tato metoda zahrnuje rozdíl, o který se mezi sebou 

jednotlivé podniky liší. Každý ukazatel matice se vydělí střední hodnotou (aritmetic-

kým průměrem) a zapíše do pomocné tabulky. Je nutné dávat pozor na charakter uka-

zatelů, zda je pozitivní jejich růst (+1) nebo pokles (-1). Po vypočtení všech ukazatelů 

se stanoví kriteriální ukazatel k jejich sumou pro jednotlivé podniky. Podniky se seřadí 

od nejlepšího po nejhorší podle obdržených bodů. 

 

𝑑𝑖 = ∑ 𝑘𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

 
[36] 

- Při pozitivním růstu hodnoty ukazatele 

𝑘𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑝𝑗
 

[37] 

- Při pozitivním poklesu hodnoty ukazatele 

𝑘𝑖𝑗 =
𝑥𝑝𝑗

𝑥𝑖𝑗
 

[38] 

i nabývá hodnot i= 1,2…, n 

xij– hodnota j-tého ukazatele pro i-tý podnik  

xpj – aritmetický průměr z j-tého ukazatele 

(SEDLÁČEK, 2007 str. 91) 

  



 33 

1.4.4.2.3 Metoda bodovací  

Metoda bodovací je založená na přiřazení bodů dle významnosti podle bodovací stup-

nice (1 až 5, 1 až 10, 1 až 100 apod.). Přiřazení 100 bodů se nazývá Metfesselova alokace 

a je to často využívaný druh bodovací metody. Podnik, který v ukazateli dosáhl nejlep-

šího výsledku dostane maximum 100 bodů. 

 

 Další firmy dostanou body dle kritérií: 

- Při pozitivním růstu hodnoty ukazatele (+1) 

𝑏𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖,𝑚𝑎𝑥
∗ 100 

[39] 

- Při pozitivním poklesu hodnoty ukazatele (-1) 

𝑏𝒊𝒋 =
𝑥𝑖,𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑖𝑗
∗ 100 

[40] 

xij – hodnota j-tého ukazatele pro i-tý podnik 

xi,max– nejvyšší hodnota j-tého ukazatele (100 bodů), ukazatel (+1) 

xi,min– nejnižší hodnota j-tého ukazatele (100 bodů), ukazatel (-1) 

bij – bodové ohodnocení i-té firmy pro j-tý ukazatel 

 

Souhrnný ukazatel se vypočte jako vážený aritmetický průměr bodů dílčích ukazatelů 

při využití vah (41) nebo prostou sumací hodnot ukazatelů, pokud váhy nejsou využí-

vány. 

 

𝑑𝑖 =
∑ 𝑏𝑖𝑗 ∗ 𝑝𝑗

𝑚
𝑗=1

∑ 𝑝𝑗
𝑚
𝑗=1

 
[41] 

i nabývá hodnot i= 1,2…, n 

pi – váha j-tého ukazatele 

 

Společnost, která bude mít souhrnný ukazatel nejvyšší se bude řadit na první místo ve 

srovnávání. Bodovací metodu mohou rovněž negativně ovlivnit extrémní hodnoty. 

(REJNUŠ, 2014 str. 296) 

 

1.4.4.2.4 Metoda normované proměnné 

Aby byla odstraněna variabilita dat v souboru, jsou hodnoty ukazatelů převedeny tzv. 

normalizací.  Normalizace převádí původní hodnoty do podoby normované proměnné 

(uij). Díky tomu se v metodě normované proměnné nevyskytuje necitlivost vůči roz-

ptylu hodnot. 

- Při pozitivním růstu hodnoty ukazatele (+1) 

𝑢𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗 −  𝑥𝑝𝑗

𝑠𝑥𝑗
 

[42] 

- Při pozitivním poklesu hodnoty ukazatele (-1) 

𝑢𝑖𝑗 =
𝑥𝑝𝑗 −  𝑥𝑖𝑗

𝑠𝑥𝑗
 

[43] 

xij – hodnota j-tého ukazatele pro i-tý podnik 

xpj – aritmetický průměr j-tého ukazatele 

sxj – směrodatná odchylka z j-tého ukazatele 



 34 

 

Souhrnný ukazatel se vypočte pomocí váženého aritmetického průměru ze všech nor-

movaných hodnot při využití vah při využití vah (44) nebo prostou sumací hodnot uka-

zatelů. 

 

𝑑𝑖 =
∑ 𝑢𝑖𝑗 ∗ 𝑝𝑗

𝑚
𝑗=1

∑ 𝑝𝑗
𝑚
𝑗=1

 
[44] 

i nabývá hodnot i= 1,2…, n 

(SEDLÁČEK, 2007 str. 92) 

 

1.4.4.2.5 Metoda vzdálenosti od fiktivního podniku 

Tato metoda rovněž využívá normovaných hodnot ukazatelů, ale od předchozí metody 

se liší tím, že do měření implementujeme ukazatel pro fiktivní (ideální) podnik. Stano-

vení ukazatelů pro fiktivní podnik je prosté. Vždy se vybere nejlepší výsledek srovná-

vaných společností a ten se dosadí i za fiktivní firmu – tedy cílený parametr. Na konci 

měření musí mít fiktivní podnik nejlepší hodnoty ve všech měřených oblastech. Poté 

se stanoví aritmetický průměr a směrodatná odchylka podniků. „Následně vyjádříme 

euklidovskou vzdálenost hodnoceného podniku od fiktivní (ideální) firmy.“ (MARINIČ, 

Praha str. 165) Nejlepší skutečný podnik bude ten, který bude svou hodnotou nejméně 

vzdálený od fiktivní společnosti. 

 

- Při pozitivním růstu hodnoty ukazatele (+1) 

𝑢𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑝𝑗

𝑠𝑥𝑗
 

[45] 

 

- Při pozitivním poklesu hodnoty ukazatele (-1) 

𝑢𝑖𝑗 =
𝑥𝑝𝑗 − 𝑥𝑥𝑗

𝑠𝑥𝑗
 

[46] 

xij – hodnota j-tého ukazatele pro i-tý podnik 

xpj – aritmetický průměr j-tého ukazatele 

sxj – směrodatná odchylka z j-tého ukazatele 

 

Souhrnný ukazatel daný průměrnou euklidovskou vzdáleností od fiktivní společnosti: 

 

𝑑𝑖 = √
∑ (𝑢𝑖𝑗 − 𝑢𝑜𝑗)2 ∗ 𝑝𝑗

𝑚
𝑗=1

∑ 𝑝𝑗
𝑚
𝑗=1

 

[47] 

i nabývá hodnot i= 1,2…, n  

(SEDLÁČEK, 2007 str. 93) 

1.4.4.2.6 Metody s váženými ukazateli 

Metody, u kterých se využívá vážených ukazatelů jsou výhodné v tom, že zdůrazňují 

význam jednotlivých ukazatelů. Váhy jsou ale subjektivní vyjádření, proto je nutné vý-

sledky vhodně interpretovat. Mezi takové metody patří například metoda váženého 
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součtu (WSA,) Metoda minimalizace vzdálenosti od ideální vzdálenosti (TOPSIS), AHP 

aj. V rámci této práce budou přiblíženy dvě metody WSA a TOPSIS. 

 

1.4.4.2.7 Metoda váženého součtu WSA  

Základem této vícekriteriální metody (Weighted Sum Approach) je vytvoření lineární 

funkce užitku hodnot nabývajících množinu <-1;1>. Hodnota s nejnižším užitkem se 

rovná 0 naopak s nejvyšším 1 a ostatní hodnoty obdrží hodnotu dle vzorce 

(CHOVANCOVÁ, Praha str. 64):  

𝑢𝑖𝑗 =
𝑦𝑖𝑗 − 𝑑𝑗

ℎ𝑗 − 𝑑𝑗
 

[48] 

i nabývá hodnot i= 1,2…, n 

dj – nejhorší hodnota 

hj – nejlepší hodnota 

yij – hodnota v i-tého ukazatele pro j-tý podnik 

 

Souhrnná funkce vstupující do normalizované kriteriální matice R se dále propočte 

s využitím stanovených vah kritérii a je dána následujícím vzorcem:  

 

𝑢(𝐴𝑖) = ∑ 𝑤𝑗𝑢𝑖𝑗

𝑛

𝑗−1

 
[49] 

i nabývá hodnot i= 1,2…, n 

wj – normované váhy j-tých kritérií 

 

Posledním krokem je srovnání hodnot od nejlepšího po nejhorší stejně jako u před-

chozích metod. 

(Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity str. 13) 

 

1.4.4.2.8 Metoda minimalizace vzdálenosti od ideální vzdálenosti TOPSIS 

Metoda TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) využívá 

hodnot fiktivního podniku. Pořadí je dáno vzdáleností od fiktivního podniku a bazální 

varianty. Metoda je postavena pouze na maximalizačních kritériích, z toho důvodu je 

nutné minimalizační kritéria vždy převést.  

 

Pro stanovení normalizované kriteriální matice R (rij) je dán vzorec (CHOVANCOVÁ, 

Praha str. 66):  

𝑟𝑖𝑗 =
𝑦𝑖𝑗

√∑ 𝑦𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 
[50] 

i nabývá hodnot i= 1,2…, n 

yij – maximalizační kritérium 

 

Druhý krok je převod normalizované kriteriální matice R na váženou kriteriální matici Z 

(zij) za využití vztahu: 
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𝑧𝑖𝑗 = 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗 

Wj – normované váhy j-tých kritérií  

 

[51] 

Další krok je určení ideální hodnoty a (h1, h2, . . ., hn) a bazální hodnoty (d1, d2, . . ., dn).  

− Vzdálenosti od ideální hodnoty 

 

𝑑𝑖
+ = √ ∑ (𝑧𝑖𝑗 − ℎ𝑗)2

𝑛

𝑗=11

 

Hj – ideální hodnota 

[52] 

− Vzdálenosti od bazální hodnoty 

𝑑𝑖
− = √ ∑ (𝑧𝑖𝑗 − 𝑑𝑗)2

𝑛

𝑗=11

 

Dj – bazální hodnota 

             [53] 

Relativní vzdálenost je dána vzorcem:  

𝑐𝑖 =
𝑑𝑖

−

𝑑−
+ + 𝑑𝑖

− 
[54]  

   

 

 

 

Hodnoty se pohybují v intervalu <0;1>. Ideální varianta nabývá hodnotu 1 a nejhorší 

varianta hodnotu 0. Posledním krokem je srovnání hodnot od nejlepšího po nejhorší. 

(Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity str. 17) 

1.4.5 Souhrnný výsledek mezipodnikových srovnávacích metod 

Po analýze jednotlivých metod se výsledky zhodnotí. U jednotlivých metod se pozo-

ruje jejich posun a rozdílný výsledek. Všechny metody využívají shodné vstupní údaje, 

ale výsledek může být různý, proto je nutné ho podrobit logické úvaze. 

1.4.6 Radarový graf (Spider) 

Radarový graf nebo také Spider graf, je způsob znázornění multivariačních dat do pa-

vučinového grafu. Jeho název pochází z podobnosti s radarovým snímkem, i když se 

používají i jiná jména (Spider, netto graf). Jedná se o analytický nástroj, který byl vyvi-

nut spolu s benchmarkingem. Využívá se zejména proto, že je vysoce intuitivní a vyzná 

se v něm i laik. Radarový graf má čtyři nebo více os, které jsou integrované do radiál-

ního tvaru.  Je to kruhový graf s řadou paprsků vyčnívajících ze středového bodu, při-

čemž každý paprsek představuje jinou proměnnou. U srovnávání podniků každá z os 

představuje jinou kategorii ukazatelů. Graf tak poskytuje vizuální znázornění výkonu a 

také ukazuje celkovou úroveň dosažených cílů. (MOSLEY, a další, 1999) Základní myš-

lenkou pavoučího grafu bylo spojit šestnáct základních podnikových ukazatelů, které 

jsou rozděleny do čtyř skupin na ukazatele rentability, ukazatele likvidity, ukazatele 

struktury finančních zdrojů a ukazatele struktury majetku viz tabulka 1.  (SYNEK, a další, 

2009 str. 192) 



 37 

 

A1 – A4 Ukazatele rentability  

– ROE, ROA, ROS, ROCE 

B1 – B2 Ukazatele likvidity  

– běžná, pohotová, peněžní likvidita a ukazatel krytí zdrojů 

C1 – C2 Ukazatele struktury finančních zdrojů  

– celková zadluženost (CZ/VK), krytí stálých aktiv, doba obratu závazků, 

vlastí financování 

D1 – 

D2 

Ukazatele struktury podnikového majetku 

 – podíl stálých aktiv, obrat celkových aktiv, doba obratu zásob, doba ob-

ratu pohledávek, doba obratu 

Tabulka 1: Ukazatele SPIDER grafu; Zpracováno podle (SYNEK, a další, 2009 str. 192) 

Analýzu lze přizpůsobit požadovanému cíli a není nutné všechny ukazatele zahrnout. 

Spider analýza lze vždy individuálně sestavit tak aby, vyhovovala cíli mezipodnikového 

srovnání a aby byly zahrnuty jen ty ukazatele, které jsou dostupné. 

  

Obrázek 5: Spider graf; Zdroj: (MOSLEY, a další, 1999 str. 9)  
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2 PRAKTICKÁ ČÁST  

V praktické části práce jsou aplikovány znalosti z teoretické části na rozboru finančního 

zdraví společnosti INTERDENT s.r.o. a následně je provedeno mezipodnikové srovnání. 

2.1 Charakteristika odvětví 

Kategorizaci odvětví v České republice zaštiťuje klasifikace ekonomických činností 

„Český statistický úřad podle § 19 odst. 2. Zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické 

službě ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2008 Klasifikaci 

ekonomických činností (dále jen „CZ-NACE“). Klasifikace CZ-NACE byla vypracována 

podle mezinárodní statistické klasifikace ekonomických činností v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES)...“ (Sbírka zákonů, 2007). Podnik, který je v rámci 

praktické části diplomové práce zkoumán, spadá do odvětví Maloobchod, kromě mo-

torových vozidel (NACE 47). Do odvětví patří dalších 44 podtříd podle druhu prodáva-

ných statků. Podnik se řadí do kategorie Maloobchod s ostatním zbožím ve specializo-

vaných prodejnách (NACE 47.7) a podtřídy Maloobchod se zdravotnickými a ortopedic-

kými výrobky (NACE 47.74). Odvětví maloobchodu je v České republice poměrně silně 

a hojně zastoupené. Je zásadní zdůraznit, že odvětví Maloobchodu v sobě obsahuje 

podniky odlišných vlastností. Vnitřní homogenita odvětví tak není z důvodu diferenci-

ace plně splněna.  

 

Podle statistické ročenky z roku 2017 bylo v roce 2015 na českém trhu v tomto odvětví 

celkem 120 912 podniků. Celkové tržby dosahovaly 980 024 mil. Kč, konkrétně NACE 

47.7 podniky se specializovaným materiálem činily 19 % těchto tržeb (183 184 mil. Kč). 

I odvětví maloobchodu je podle Českého statistického úřadu na vzestupu. Rostou 

tržby za nákup zdravotnického materiálu, u kterého v září 2018 činil cenový deflá-

tor bez vlivu DPH 101,9 %. V červnu roku 2018 byl meziroční nárůst tržeb 9,4 % (pouze 

nepotravinářské podniky). Ceny se zvýšily i u dalších podtříd tohoto odvětví např. u 

pohonných hmot, kosmetického zboží, potravin a výrobků pro domácnost aj. (ČSÚ, 

2017) 

 

Prodej stomatologického materiálu v rámci odvětví Maloobchod přímo souvisí s vývo-

jem stomatologie v ČR. Jedná se o velmi dynamický obor, který v rámci zdravotnictví 

zažívá největší změny a technologický pokrok. Lze očekávat, že v horizontu několika let 

v oboru nastane trend robotizace a digitalizace. Pro prodejce to znamená neustálé 

inovování produktového portfolia a sledování nejnovějších trendů například ve spolu-

práci s Českou stomatologickou komorou. Jelikož je oblast maloobchodu extrémně 

konkurenční prostředí, je zásadní neustále sledovat vývoj a trhu. 

 

K bližšímu představení odvětví NACE 47 – Maloobchod, kromě motorových vozidel byla 

vytvořena SWOT analýza (tabulka 2), která popisuje silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby společné pro podniky spadající do tohoto odvětví. SWOT analýza byla 
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vytvořena na základě informací z webových stránek Asociace malých a středních pod-

niků a živnostníků ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu a metodou brainstormingu. 
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Silné stránky 

- Globalizovaný trh 

- Oblíbenost interneto-

vých obchodů 

- Dynamický rozvoj 

- Flexibilita 

- Rychlá možnost změny 

obchodního modelu 

Slabé stránky 

- Zvyšování mzdových nákladů na zaměst-

nance 

- Malé investice do výzkumu a vývoje 

- Manuální proces 

- Závislost na lidských zdrojích 

- Stejné distribuční sítě 

- Neúplné využívaní marketingových ná-

strojů 

- Velká konkurence  

- Globalizovaný trh 

- Oblíbenost internetových obchodů  

V
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í 
fa
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ry
 Příležitosti 

- Růst životní úrovně 

v ČR  

- Expanze na zahraniční 

trhy 

Hrozby 

- Finanční krize 

- Nedůvěra spotřebitelů 

- Legislativní opatření 

Tabulka 2: SWOT analýza NACE 47; Zpracováno na základě amsp.cz a mpo.cz  

2.2 Představení společnosti 

Společnost INTERDENT je malá firma, která na českém trhu působí jako prodejce den-

tálních potřeb, a to již od roku 2003. Znamená to, že je ve fázi zralosti. Firma prodává 

produkty jak pro zubní ordinace, tak i pro dentální laboratoře. Mají-li lékaři poskytovat 

kvalitní stomatologickou péči, tak potřebují především kvalitní materiál a potřeby. 

Zubní lékařství se neustále vyvíjí a možnosti se posouvají. Podnikání v tomto oboru je 

velice lukrativní, protože lidé měli, mají a budou mít potřebu navštěvovat zubního lé-

kaře. Podnik prodává statky různých cenových kategorií od jednorázových rukavic 

v halířových položkách až po specializované mikroskopy, jejichž cena dosahuje až 400 

000 Kč. 

2.2.1 Základní údaje o společnosti 

▪ Obchodní firma: INTERDENT s.r.o. 

▪ Právní forma: Společnost s ručením omezením 

▪ Datum vzniku: 24.11.2003 

▪ Základní kapitál: 200 000 Kč 

▪ Identifikační číslo: 27111792 
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▪ Předmět podnikání:  

− Specializovaný maloobchod 

− Zprostředkování obchodu 

− Zprostředkování služeb 

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

zákona 

 

Mezi základní strategické cíle společnosti patří:  

− Maximalizace zisku 

− Retence stávajících zákazníků 

− Optimalizace distribučních sítí 

 

Společnost na zákazníky cílí pomocí katalogů, které zveřejňuje na své webové stránce. 

Také pořádají akce na produkty, kde lákají zákazníka na akční ceny při zakoupení přes 

jejich internetový obchod. Podnik nabízí možnosti financování pomocí úvěru, leasingu 

a prodloužené splatnosti faktur. Tuto službu zákazníci využívají zejména na drahé po-

ložky jako jsou zubařská křesla, mikroskopy nebo nové stomatologické technologie. 

Společnost INTERDENT se každý rok tradičně účastní stomatologického veletrhu Pra-

godent v Praze, kde představuje prodávané produkty a dostává se do povědomí zá-

kazníků. 

 

Podnik využívá kvalitní síť dodavatelů, mezi které patří např. Schick Dental, Wasser-

mann, Becht, Vita, Johnson&Johnson, 3M ESPE, Densply, Renfert a další.  

 

Počet zaměstnanců mezi lety 2013 a 2017 zůstává stejný, a to 25 zaměstnanců. Firma 

se tak řadí do kategorie malých podniků podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008. Podnik 

zaměstnává čtyři obchodní prodejce pro laboratoř a pět obchodních prodejců pro or-

dinace. Mezi další pracovní pozice patří například skladník, účetní, vedení společnosti 

aj. 

 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet zaměstnanců 25 25 25 25 25 

Průměrná mzda – roční (tis. 

Kč) 

402 435 412 410 409 

Tabulka 3: Počet zaměstnanců; Zpracováno podle údajů účetních závěrek  
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SWOT analýza 

Pro přiblížení podniku byla sestavena SWOT analýza (tabulka 4) na základě rozhovoru 

s majitelem firmy a metodou brainstormingu. Analýza definuje čtyři kvadranty: silné 

stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Díky tvorbě SWOT analýzy je možné defi-

novat postavení podniku na trhu.  
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Silné stránky 

- Možnost financování 

- Široké portfolio produktů 

- Výběr zboží od tuzemských i za-

hraničních dodavatelů 

- Akční nabídky pro zákazníky 

- Dlouhodobá základna zákazníků 

 

Slabé stránky 

- Neinovované distribuční kanály 

- Málo investicí do marketingové pro-

pagace 

- Konkurence velkoobchodů 

- Investice do technologie – IT soft-

ware 

- Skladové hospodářství 
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Příležitosti 

- Modernizace internetového ob-

chodu 

- Software 

- Automatizace skladu 

- Moderní expediční kanály 

- Vstup na nové trhy 

 

Hrozby 

- Monopolní dodavatel do ordinací 

- Finanční krize 

- Tlak zubařů na ceny ovlivňující ceno-

vou politiku 

- Početné množství konkurentů 

 

Tabulka 4: SWOT analýza 

Jedním z výstupů SWOT analýzy je využití podnikových silných stránek, zejména udr-

žení silného portfolia produktů a dlouhodobé základny zákazníků. Podnik by se mohl 

v budoucnosti soustředit na modernizaci a inovaci naskladňovacího systému pro ušet-

ření mzdových nákladů. Velmi důležité jsou i dlouhodobé smluvní vztahy se všemi 

partnery, odběrateli a dodavateli. Dalším výstupem je tvorba ochranných opatření 

proti hrozbám podniku. Jedním z takových opatření je pojištění rizik a vytvoření akč-

ního plánu v případě krizového vývoje. 

2.3 Ukazatele finanční analýzy 

V rámci finanční analýzy společnosti byly aplikovány absolutní, rozdílové, poměrové a 

hodnotové ukazatele. Dále také vybrané bonitní a bankrotní modely a pyramidový roz-

klad.  

2.3.1 Absolutní ukazatele 

2.3.1.1.1 Horizontální analýza a vertikální analýza 

V rámci horizontální analýzy podniku je proveden detailní rozbor rozvahy a výkazu 

zisku a ztrát mezi lety 2013 a 2017. Zdrojem vstupních dat byly účetní závěrky uveřej-

něné v obchodním rejstříku.  
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2.3.1.1.2 Rozbor rozvahy 

▪ Rozbor Aktiv 

Aktiva mají v čase klesající tendenci, a to jak dlouhodobý majetek, tak i oběžná aktiva. 

Nárůst aktiv byl zaznamenán pouze mezi lety 2014 a 2015, a to o 2,9 %. V ostatních 

letech aktiva klesala (ale s pozitivní tendencí ve struktuře). Největší pokles je zmapo-

ván mezi lety 2015 a 2016 o 6,3 % z 77 690 tis. Kč na 72 766 tis. Kč. V rámci aktiv klesal 

dlouhodobý majetek i oběžná aktiva, u kterých ale došlo téměř ke dvojnásobnému ná-

růstu peněžních prostředků (z 3 422tis.Kč v roce 2013 na 6 233tis. Kč 2017), ale k po-

klesu pohledávek a peněžních prostředků. 

 

Složení majetku v letech 2013–2017 zůstalo téměř stejné a nedocházelo k velkým pro-

centním změnám. Tuto skutečnost dokládá vertikální analýza. Největší nárůst zazna-

menal krátkodobý finanční majetek, který v roce 2017 byl 8,7 % celkových aktiv oproti 

roku 2013, kde byl o polovinu menší (4,3 %). Vertikální analýza také dokládá snížení 

krátkodobých pohledávek, kdy v roce 2013 tvořily 47 % a v roce 2017 44 %. Investici do 

hmotného majetku společnost učinila v roce 2015, 2016 a 2017, konkrétně se jednalo 

o investici do stavby.  

 

Ze struktury firemního majetku je patrné, že podnik disponuje větším množstvím 

oběžných aktiv a přibližně 20 % tvoří aktiva dlouhodobá. Důvod je ten, že podnik není 

výrobní a nepotřebuje tak vlastnit mnoho pozemků, budov či zařízení. Mezi oběžná ak-

tiva, která podnik vlastní, patří zejména materiál, zboží, pohledávky z obchodních 

vztahů, peníze aj. Největší nárůst oběžných aktiv byl zaznamenán mezi lety 2013 a 

2014 o 1,8 %. 

 

Největší část oběžných aktiv zastávají pohledávky, které v roce 2017 činily 44 % celko-

vých aktiv. Všechny pohledávky jsou krátkodobého charakteru. Ze struktury dlouhodo-

bého majetku lze vidět, že největší část tvoří dlouhodobý finanční majetek. Konkrétně 

se jedná o položku Podíly – podstatný vliv, která definuje majetkové cenné papíry a 

podíly s dlouhodobým charakterem, který není rozhodující. 
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Obrázek 6: Vývoj aktiv v čase; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 
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▪ Rozbor pasiv 

Celková pasiva stejně jako aktiva mezi lety 2013 a 2017 klesala, ale vlastní kapitál mírně 

vzrostl (viz graf na obrázku 7) na úkor cizího kapitálu. Největší nárůst vlastního kapitálu 

byl zaznamenán mezi roky 2016 a 2017 o 7,6 %. Podle údajů vertikální analýzy činil 

vlastní kapitál v roce 2013 16 % celkových pasiv a v roce 2017 již 20 %. Cizí kapitál na-

opak klesal s výjimkou roku 2014 a 2015, kdy vzrostl o 3,4 %. Důležitou položkou cizího 

kapitálu jsou krátkodobé závazky, které procentuálně tvořily 62 % celkových zdrojů 

(v roce 2017). Byla zaznamenána jejich klesající tendence a pouze v roce 2016 vzrostly 

o 2,7 %. 

 

Společnost nemá žádné krátkodobé ani dlouhodobé bankovní úvěry. Podnik si půjčuje 

od společníků a tato skutečnost je zaznamenána v položce dlouhodobých závazků 

(účet B.II.9 Jiné závazky). Tato informace je doložená v příloze účetního výkazu. 

2.3.1.1.3 Rozbor výkazu zisků a ztrát 

▪ Rozbor výnosů a nákladů 

Největší položkou výnosů jsou Tržby za prodej zboží, jejichž hodnota je v čase kolísavá. 

Největších tržeb podnik dosáhl v roce 2017 s 145 275tis. Kč a s nárůstem 4,3 % z roku 

2016 (139 268 tis. Kč). Podnik také vykazuje Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, 

které ale tvoří pouze 2 % z celkového obratu. 

 

Největší část nákladů tvoří osobní náklady, ve kterých jednoznačně největší položkou 

jsou mzdové náklady zaměstnancům. Průměrná výše ročních mzdových nákladů v le-

tech 2013 až 2017 činí 10 340 tis. Kč.  
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Obrázek 7: Vývoj pasiv v čase; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 
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Výsledek hospodaření za účetní období se v čase vyvíjel pozitivně. Svého vrcholu do-

sáhl v roce 2017 s hospodářským výsledkem 1 015 tis. Kč, kde lze zaznamenat nárůst 

od roku 2013 o 45 %. Prudké stoupání dokazuje graf na obrázku 8. Provozní výsledek 

hospodaření se ve všech letech zvyšoval (nárůst od roku 2013 do 2017 byl 56 %). Menší 

nárůst vykazoval finanční výsledek hospodaření, který v celkově sledovaném období 

vzrostl pouze o 5 % a jeho hodnoty byly v záporných hodnotách. Důvodem jsou vysoké 

nákladové úroky a podobné náklady, které společnost má z důvodu svého zadlužení 

(průměrně 80 % zadluženost).  

2.3.2 Rozdílové ukazatele  

V následující kapitole jsou rozebrány rozdílové ukazatele. 

2.3.2.1.1 Čistý pracovní kapitál a čisté pohotové prostředky 

Čistý pracovní kapitál, který je definován rozdílem oběžných aktiv a krátkodobých zá-

vazků, mezi lety 2013 a 2017 vzrost o 4 972 Kč. Z analýzy je očividné, že se čistý pra-

covní kapitál snížil v roce 2017 na 12 843 Kč a to, protože absolutní pokles oběžných 

aktiv byl větší než pokles krátkodobých závazků. Celkově lze ale vyloučit, že by podnik 

byl podkapitalizovaný. Poměr čistého pracovního kapitálu na aktivech se pohyboval 

mezi 10-19 %. 

 

Čisté pohotové prostředky se pohybují v záporných číslech. Na ukazatel má evidentně 

vliv časový posun plateb k okamžiku zjišťování likvidity. Účetní závěrka neposkytuje 

dostatečné informace o okamžitě splatných závazcích. Na základě analýzy pohledávek 

firmy se domnívám, že i společnost INTERDENT má dohodnuté individuální platební 

podmínky u svých dodavatelů. Není jasné, zda podnik disponuje položkami, které by 

bylo možné pohotově přeměnit na peněžní prostředky za účelem neodkladného za-

placení závazků. Z analýzy je patrné rostoucí tempo, kdy byl sledován nárůst o 21 707 

Kč mezi lety 2013 a 2017.  
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Obrázek 8: Vývoj výsledků hospodaření; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 
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INTERDENT  2013 2014 2015 2016 2017 

ČPK [v tis. Kč] 7 871 9 084 14 124 13 922 12 843 

ČPP [v tis. Kč] -52 858 -50 357 -42 256 -40 299 -38 151 

ČPK/Aktiva 10 % 12 % 18 % 19 % 18 % 

ČPK/Tržby 5 % 6 % 10 % 10 % 9 % 

Tabulka 5: Rozdílové ukazatele, Zpracováno podle dat z účetních závěrek 

2.3.3 Poměrové ukazatele 

V rámci finanční analýzy podniku byla provedena analýza poměrových ukazatelů. 

2.3.3.1.1 Ukazatele rentability 

V rámci této práce jsem využila čtyři ukazatele výnosnosti, a to rentabilitu aktiv (ROA), 

rentabilitu vlastního kapitálu (ROE), rentabilitu investic (ROI), rentabilitu tržeb (ROS) a 

rentabilitu investovaného kapitálu (ROCE). Dostupné ukazatele jsem srovnala s prů-

měrnými hodnotami odvětví Maloobchod, kromě motorových vozidel, které vydalo Mi-

nisterstvo průmyslu a obchodu ve finanční analýze podnikové sféry.  

INTERDENT Odvětví 

Ukazatel/ 

Rok 

2013 2014 2015 2016 2017 2016 2017 

ROE 0.17% 0.06% 0.26% 2.0 % 7.0 % 11.2 % 15.3 % 

ROA 2.6 % 2.9 % 3.4 % 3.9 % 5.0 % 7.0 % 9.1 % 

ROI 8,58 % 8,96 % 8,67 % 9,70 % 13,28 % - - 

ROS 0.02% 0.01% 0.02% 0.19% 0.69 % 3.2 % 4.0 % 

ROCE 8.7 % 9.1 % 8.8 % 9.9 % 13.5 % - - 

Tabulka 6: Ukazatele rentability; Zpracováno podle dat z účetních závěrek a finanční analýzy podnikové 

sféry za rok 2016, 2017 dostupné z: www.mpo.cz 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) prudce vzrostla z původních 0,17 % na 7 % v roce 

2017. Ukazatel popisuje zvýšení výkonnosti, a hlavně efektivnosti podniku. Růst byl za-

příčiněn velkým hospodářským výsledkem v roce 2017. V porovnání s odvětvím, které 

v roce 2017 mělo průměrnou hodnotu 15,3 %, má podnik ještě značnou rezervu. Do 

nových podnikových cílů by se měl implementovat cíl nový, který by definoval snahu 

vyrovnat výši rentability vlastního kapitálu průměrné hodnotě v odvětví. Blíže je vývoj 

tohoto ukazatele rozebrán pomocí pyramidového rozkladu (kap. 2.3.6) 

 

Rentabilita aktiv (ROA – EBIT/A), jenž popisuje produkční sílu společnosti, nezazname-

nala tak prudký růst, přesto se mezi lety 2013 a 2017 téměř zdvojnásobila. Tento výsle-

dek je velice příznivý, protože by rentabilita aktiv měla růst v čase a ukazuje, že aktiva 

byla schopna vygenerovat vyšší zisk než v předchozích letech. Hodnoty se navíc blíží k 

průměrům v odvětví, a to s rozdílem 4,2 % v roce 2017. V letech 2013 až 2014 ukazatel 

ROA převyšoval svým výsledkem ukazatel ROE, což znamená, že relativní rentabilita 

celého kapitálu (aktiv) je vyšší než vlastního kapitálu. Tato skutečnost naznačuje, že je 

využit příliš drahý cizí kapitál. V posledním roce 2017 ROE převyšuje ROA a podnik je 

tak dostatečně ziskový, aby hradil svou zadluženost. Obdobou ukazatele rentability 

aktiv je ukazatel rentability investic (ROI), kde namísto celkových aktiv se výsledek 
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hospodaření poměřuje s dlouhodobě investovaným kapitálem. Výsledek rentability 

investic se pohyboval mezi 9 a 13 %. 

 

Dále zkoumaný ukazatel rentability tržeb (ROS) vykazoval nejmenší tempo růstu. V le-

tech 2013, 2014 a 2015 byla rentabilita tržeb téměř nulová. V posledním zkoumaném 

roce 2017 se hodnota blížila 1 %. Hodnoty v odvětví se pohybují okolo 3 %.  

 

Poslední ukazatel rentability investovaného kapitálu (ROCE) vysvětluje, zda podnik 

efektivně hospodaří s dlouhodobě vloženými zdroji. Srovnání tohoto ukazatele s od-

větvím není vhodné a nemá žádnou vypovídající schopnost. Kladný ukazatel popisuje 

skutečnost, že společnost správně využívá kapitál ke tvorbě zisků. Ukazatel je vhodný 

pro srovnání mezi jednotlivými konkurenčními podniky. 

2.3.3.1.2 Ukazatele aktivity 

Výsledky ukazatelů aktivity jsou uvedeny v tabulce 7 pro roky 2013-2017. Ukazatele 

aktivity jsem srovnala s průměrnými hodnotami odvětví Maloobchod, kromě motoro-

vých vozidel, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve finanční analýze pod-

nikové sféry. 

  

INTERDENT Odvětví 

Ukazatel/Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2016 2017 

Obrat aktiv 1,8 1,9 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 

Obrat zásob 6,2 5,9 6,2 6,8 7,4 10,9 12,4 

Doba obratu zásob 58,1 61,5 58,0 53,2 48,3 33 20 

Doba splatnosti 

 pohledávek 

93,0 90,4 84,9 84,8 76,2 23 24 

Doba splatnosti 

 krátkodobých 

 závazků 

140 131 120 110 108 54 62 

Tabulka 7: Ukazatele aktivity; Zpracováno podle dat z účetních závěrek a finanční analýzy podnikové sféry 

za rok 2016, 2017 dostupné z: www.mpo.cz 
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Obrázek 9: Ukazatele rentability; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 
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Hodnota obratu aktiv je ukazatel, který se využívá pro měření efektivnosti. V rámci pod-

niku hodnota obratu aktiv v čase kolísala. Maxima podnik dosáhl v roce 2017 s hodno-

tou 2,1. V roce 2017 podnik disponoval dvěma obrátkami aktiv, které jsou pozitivní a 

shodují se s normou v odvětví.  

 

Průměrná doba obratu zásob podniku trvá 56 dní v roce a převyšuje standardy v od-

větví více než dvakrát. Vysoká doba obratu zásob znamená, že se zásoby hromadí na 

skladě a podnik musí vynaložit více nákladů na jejich uskladnění. Rovněž je ohrožena 

jejich životnost a hrozí, že se zásoby stanou neprodejné. 

 

Hodnota inkasa za pohledávky se pozitivně snižuje z 93 dní až na 76 dní a je nižší něž 

doba splatnosti krátkodobých závazků. „Tento ukazatel vyjadřuje období od okamžiku 

prodeje na obchodní úvěr, po které musí podnik v průměru čekat, než obdrží platby od 

svých odběratelů.“ (KNÁPKOVÁ, a další, 2017 str. 108) Podnik tak v roce 2017 čekal 76 

dní na splacení jedné pohledávky. 

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků vyjadřuje, kolik dní od vzniku závazku uplyne 

do jeho úhrady. Doporučuje se, aby ukazatel převyšoval dobu splatnosti za pohle-

dávky, což podnik INTERDENT s.r.o. splňuje ve všech zkoumaných letech viz graf na ob-

rázku 10. Společnost ve všech letech zvládala hradit závazky dříve, než odběratelé 

uhradili své pohledávky.  
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cováno podle dat z účetních závěrek 
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2.3.3.1.3 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity jsou uvedeny v tabulce 8 současně s hodnotami odvětví Maloob-

chod, kromě motorových vozidel za rok 2016 a 2017, které vydalo Ministerstvo prů-

myslu a obchodu ve finanční analýze podnikové sféry. 

 

  INTERDENT Odvětví 

Ukazatel/Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2016 2017 

Běžná likvidita 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 

Pohotová  

likvidita 

0,73 0,71 0,82 0,84 0,84 1,4 0,81 

Peněžní likvidita 0,06 0,02 0,11 0,07 0,14 0,41 0,43 

Tabulka 8: Ukazatele likvidity; Zpracováno podle dat z účetních závěrek a finanční analýzy podnikové sféry 

za rok 2016, 2017 dostupné z: www.mpo.cz 

Výsledky hodnot běžné likvidity se shodují s průměrnými hodnotami v odvětví. Výsle-

dek lze klasifikovat jako pozitivní, dle Pavelkové a Knápkové (PAVELKOVÁ, a další, 2009 

str. 32) by se hodnota měla pohybovat v rozmezí 1,5 a 2,5 a to podnik splňuje.  

 

Pohotová likvidita byla v roce 2017 o 0,03 % vyšší než průměrná hodnota v odvětví. Vý-

sledek by se podle Pavelkové a Knápkové (KNÁPKOVÁ, a další, 2011 str. 32) měl ideálně 

pohybovat mezi 1 a 1,5. Je žádoucí, aby v budoucnu tento ukazatel vzrostl a podnik byl 

schopnější hradit své krátkodobé závazky.  

 

Poslední ukazatel peněžní likvidity je nižší než odvětvové průměry. Podnik má menší 

schopnost splácet hotovostí než společnosti v odvětví. Podle doporučení by se mini-

mální hodnota peněžní likvidity měla rovnat 0,2. Dle tempa růstu lze očekávat, že této 

hodnoty podnik docílí v roce 2018. 

 

2.3.3.1.4 Ukazatele zadluženosti  

Ukazatele zadluženosti jsou uvedeny v tabulce 9. 

  

INTERDENT 

Ukazatel/Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Celková zadluženost 83 % 82 % 83 % 81 % 79 % 

Poměr samofinancování 16 % 17 % 17 % 18 % 20 % 

Celková dlouhodobá za-

dluženost 

29 % 31 % 38 % 40 % 37 % 

Úrokové krytí 1,1 1,1 1,0 1,1 1,5 

Krytí stálých aktiv                 

1,6  

               

1,7  

                

1,9  

                

2,0  

                

2,0  

Tabulka 9: Ukazatele zadluženosti; Zpracováno podle dat z účetních závěrek  

Celková zadluženost se dle průměrných hodnot v odvětví Maloobchod, kromě moto-

rových vozidel podle MPO pohybuje okolo 60 %. Tato hodnota je zaokrouhlená a je čistě 
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informativní. Ve srovnání s výsledkem společnosti INTERDENT s.r.o. je znatelné, že je 

podnik velmi zadlužen, a to v průměru z 80 %, nicméně dlouhodobá zadluženost do-

sahuje pouhých 30–40 %. S poklesem zadluženosti přirozeně roste poměr samofinan-

cování. Podnik nemá žádné bankovní úvěry, půjčky čerpá pouze od společníků. Výhoda 

je, že úrok na půjčku od společníka může být znatelně nižší než úrok na bankovní úvěr. 

Další výhodou je také nízká administrativní zátěž.  

 

Úrokové krytí udává, kolikrát je zisk před zdaněním (EBIT) větší něž nákladové úroky. 

V případě společnosti INTERDENT s.r.o. se hodnoty pohybují mezi 1,1 a 1,5, a to v letech 

2013 a 2015. Společnost je tedy schopna úroky splácet. Pro lepší výsledek by měla 

hodnota v budoucnosti narůstat. Podnik má optimální výši kapitálu pro krytí stálých 

aktiv. 

 

Multiplikátor vlastního jmění popisuje, zda je vlastní kapitál navýšen využíváním cizího 

kapitálu v podniku. Hodnota multiplikátoru musí být vyšší než 1. Z analýzy je očividné, 

že pravidlo podnik splňuje pouze v roce 2017 s hodnotou 1,65, kdy zvyšování podílu 

cizího kapitálu mělo kladný vliv na rentabilitu vlastního kapitálu (ROE). V ostatních le-

tech lze vyhodnotit vliv poměru cizího kapitálu negativně. 

 

INTERDENT 2013 2014 2015 2016 2017 

EBT/EBIT 0,07 0,05 0,01 0,10 0,33 

A/VK 6,12 5,77 5,92 5,43 4,96 

Multiplikátor 0,41 0,30 0,08 0,54 1,65 

Tabulka 10: Multiplikátor vlastního jmění; Zpracováno podle dat z účetních závěrek  

2.3.4 Hodnotové ukazatele 

Následující kapitola popisuje výši hodnotových ukazatelů v podniku. 

2.3.4.1.1 WACC 

Pro propočet vážených nákladů na kapitál byly stanoveny náklady na vlastní kapitál 

pomocí modelu oceňování kapitálových aktiv CAPM. Bezriziková úroková sazba Rf byla 

stanovena z dat MFČR jako průměr ze dvou dlouhodobých státních dluhopisů (listopad 

2018). Beta unlevered byla získána ze stránek prof. Damodarana jako risk premium pro 

obchod se zdravotnickými potřebami (EU). Tržní výnos rm byl rovněž čerpán 

z Damodaranových stránek, kde byl použit index pro ČR. 

CAPM 2013 2014 2015 2016 2017 

rf 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 

β unlevered 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

β levered 5,3 5,0 5,1 4,7 4,3 

E 13 084 13 092 13 126 13 401 14 416 

D 66 680 62 034 64 158 58 706 56 634 

rm -rf 3,6 % 3,6 % 3,6 % 3,6 % 3,6 % 

re 22 % 20 % 21 % 19 % 18 % 

Tabulka 11: CAPM; Zpracováno na základě dat z www.people.stern.nyu.edu a www.mfcr.cz 
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Průměrná hodnota nákladů je 6,6 %. 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

WACC 5,8 % 6,0 % 6,2 % 6,4 % 6,4 % 

rd 3,41 % 3,59 % 3,90 % 4,18 % 4,29 % 

D [v tis. Kč] 66 680 62 034 64 158 58 706 56 634 

C [v tis. Kč] 79 764 75 126 77 284 72 107 71 050 

E [v tis. Kč] 13 084 13 092 13 126 13 401 14 416 

re 22 % 20 % 21 % 19 % 18 % 

t 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 

Tabulka 12: WACC; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 

2.3.4.1.2 EVA 

Díky vypočtení průměrných nákladů na kapitál (WACC) bylo možné stanovit ekonomic-

kou přidanou hodnotu. Pro výpočet jsem využila dva vzorce EVA Entity a EVA Equity. 

Výsledek vzorců se lehce liší, a to z důvodu odlišných vstupních údajů do vzorců. 

Tempo růstu/poklesu výsledku je ale totožné.  

 

Z výsledků metody je nutno konstatovat, že podnik netvoří hodnotu. Je zásadní, aby 

hodnota ukazatele EVA byla kladná. Výsledky se v čase mírně zlepšují, a to hlavně z dů-

vodu zvýšení zisku před zdaněním a úroky (EVA Entity) a kvůli velkému nárůstu renta-

bility vlastního kapitálu (EVA Equity). Pro zvýšené ukazatele EVA podnik musí zvýšit svůj 

NOPAT. 

 

EVA Entity 2013 2014 2015 2016 2017 

EBIT(1-t) [v tis. Kč] 1 654 2 162 2 624 2 866 3 598 

C [v tis. Kč] 79 764 75 126 77 284 72 107 71 050 

WACC 5,8 % 6,0 % 6,2 % 6,4 % 6,4 % 

EVA [v tis. Kč] -3010 -2322 -2152 -1721 -967 

Tabulka 13: EVA Entity; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 

Na obrázku 11 je využit ukazatel RONA, který je definován podílem NOPAT a celkového 

kapitálu C. Ukazatel popisuje podnikovou výkonnost. Aby byla EVA kladná musí být 

rozdíl WACC a RONA kladný. 

Obrázek 11: Vývoj EVA; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 
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Druhý výpočet nástroje EVA byl pomocí účetního modelu EVA Equity. I v tomto případě 

je z výsledku jasné, že podnik netvoří hodnotu.  

 

EVA Equity 2013 2014 2015 2016 2017 

ROE 0,17 % 0,06 % 0,26 % 2,05 % 7,04 % 

re 22 % 20 % 21 % 19 % 18 % 

E [v tis. Kč] 13 084 13 092 13 126 13 401 14 416 

EVA [v tis. Kč] -2800 -2673 -2713 -2323 -1581 

Tabulka 14: EVA Equity; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 

2.3.4.1.3 Bilanční pravidla 

Byly zkoumány výsledky bilančních pravidel pro firmu INTERDENT s.r.o. Jedná se o 

pouhá doporučení, která nemusí být splněna 

. 

1. Zlaté bilanční pravidlo 

Horizont dlouhodobých zdrojů mezi lety 2013 a 2016 je nižší než výše dlouhodobého 

majetku. Až v roce 2017 dlouhodobé zdroje pokrývají dlouhodobý majetek a zlaté 

bilanční pravidlo pro dlouhodobý majetek funguje kladně.  

 

 Z grafu na obrázku 13 je patrné, že podnik nemá dostatek krátkodobých zdrojů na 

pokrytí krátkodobého majetku. Podnik musí majetek krýt z dlouhodobých zdrojů, což 

je nevýhodné protože jejich cena je vyšší.  
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Obrázek 13: Zlaté bilanční pravidlo 2; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 

Obrázek 12: Zlaté bilanční pravidlo 1; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 
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2. Pravidlo vyrovnání rizika 

Zásadou pravidla vyrovnání rizika je, aby vlastní majetek převyšoval nebo se alespoň 

rovnal cizím zdrojům. Je patrné, že pravidlo vyrovnání rizika vůbec nevyhovuje, jelikož 

vlastní kapitál dosahuje pouhých 20 % celkové hodnoty cizího kapitálu. Důvodem je 

vysoké zadlužení podniku. 

3. Pari pravidlo 

Pari pravidlo, které doporučuje, aby podnik měl takové množství vlastního kapitálu, 

jaké může vložit do dlouhodobého majetku, podnik splňuje ve všech letech, až na rok 

2017. V posledním roce vlastní kapitál převyšuje dlouhodobý majetek o 5,5 %. Důvo-

dem je vyšší hospodářský výsledek, jenž dosahoval 1 015tis. Kč. 

4.  Růstové pravidlo 

Poslední bilanční pravidlo zkoumá, zda tempo růstu investic je nižší než tempo růstu 

tržeb.  Protože kapitál investovaný do majetku má v některých případech dlouhodobý 

charakter a jeho pozitivní výsledek na tržbách není hned očividný, je vhodné pravidlo 

vyhodnocovat dlouhodobě. V případě podniku INTERDENT s.r.o. bylo investováno do 

dlouhodobého majetku v roce 2015, 2016 a 2017. Růst tržeb tedy převyšuje tempo 

růstu investic. 
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Obrázek 14: Pravidlo vyrovnání rizika; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 

Obrázek 15: Zlaté pari pravidlo; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 
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2.3.5 Bonitní a bankrotní modely 

Tato kapitola popisuje vybrané bonitní a bankrotní modely využité u analýzy podniku. 

2.3.5.1.1 Altmanovo Z-skóre 

Podnik INTERDENT s.r.o. je malá firma, který není obchodovaná na kapitálovém trhu, 

proto byl vybrán výpočet pro podniky neobchodované na kapitálovém trhu (vzorec 31). 

Pro výpočet Altmanova Z-skóre je nutné stanovit si všech pět ukazatelů vstupujících 

do vzorce. Výsledek bankrotního modelu je v tabulce 15. Podnik je ve všech letech 

v šedé zóně, kdy nejde přesně stanovit, zda hrozí bankrotní stav.  

 

Altmanovo  

Z-skóre 

Váhy 2013 2014 2015 2016 2017 

X1 0,717 0,10 0,12 0,18 0,19 0,18 

X2 0,847 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 

X3 3,107 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 

X4 0,420 0,16 0,17 0,17 0,18 0,20 

X5 0,998 1,8 1,9 1,8 1,9 2,1 

Z  2,2 2,3 2,3 2,4 2,6 

Tabulka 15: Altmanovo Z-skóre; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 

Nicméně celkový index Altmanova Z-skóre se zvyšuje a v roce 2017 dosahuje 2,8, což 

se o 0,19 liší od hodnoty zdravého podniku, kterému nehrozí bankrotní situace. V příš-

tím roce lze očekávat, že hodnota Altmanova Z-skóre bude pozitivní a podnik bude 

možné zařadit do kategorie finančně zdravých firem. Situace je ilustrována na obrázku 

17. 

 

 

 

 

 

 

0%

50%

100%

150%

200%

250%

2014 2015 2016 2017

(V
 t

is
.K

č
)

Růstové pravidlo

INTERDENT

Růst investic

Růst tržeb

Obrázek 16: Růstové pravidlo; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 
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2.3.5.1.2 Index IN05 

Index IN05 je oproti Altmanově metodě striktnější, protože je přesně uzpůsoben na 

české podmínky (vzorec 32). Z výsledků lze vyčíst, že podnik mezi lety 2013 a 2015 byl 

v bankrotní zóně. V roce 2017 ale už o podniku můžeme mluvit ve spojitosti s šedou 

zónou, kde nelze jednoznačně definovat, zda spěje k bankrotu či tvoří hodnotu pro 

vlastníky. Model potvrzuje silný vzestup podniku, který odráží mnohonásobný nárůst 

výsledku hospodaření. 

 

IN05 Váhy 2013 2014 2015 2016 2017 

A/CZ 0,13 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 

EBIT/Ú 0,04 1,1 1,1 1,0 1,1 1,5 

EBIT/A 3,97 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 

VÝN/A 0,21 1,8 1,9 1,8 2,0 2,1 

OA/KZ 0,09 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 

IN05 

 

0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 

Tabulka 16: IN05; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 

Shrnutí:  

− Podle obou modelů se podnik aktuálně vyskytuje v šedé zóně. 

− Oba ukazatele vykazují rostoucí tendenci a lze předpokládat, že se finanční 

zdraví zlepšuje. 

− Protože z obou modelů není jednoznačné, že podnik je hodnototvorný, bylo by 

vhodné nastavit opatření proti bankrotu. 

− Jedním z opatření je vymáhání nesplacených pohledávek od odběratelů pro 

zvýšení hodnoty cash flow.  

 

Obrázek 17: Altmanovo Z-skóre; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 
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2.3.5.1.3 Kralickův rychlý test 

Kralickův rychlý test (Quick Test) je analytický nástroj predikce bankrotní situace. Kra-

lickův rychlý test pozici podniku rozděluje na škále výborně, velmi dobře, dobře, špatně 

a v ohrožení. Tento model není přizpůsoben českým podmínkám, proto jeho výsledky 

nemusí být zcela jednoznačné. Přesto je tento model oblíbený od roku 1990. 

 

Autoři Eva Kislingerová a Jiří Hnilica ve své publikaci Finanční analýza: krok za krokem 

uvádějí stupnici hodnocení ukazatelů (tabulka 16). 

Stupnice hodnocení ukazatelů 

Ukazatel výborně velmi 

dobře 

dobře špatně ohrožení 

1  2  3  4  5  

Kvóta vlastního kapi-

tálu 

>30 % >20 % >10 % >0 % negativní 

Doba splácení dluhu z 

CF 

<3 roky <5 let <12 let > 12 let > 30 let 

Cash flow v tržbách > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

Tabulka 17: Hodnocení Kralickův rychlý test; Zdroj: (KISLINGEROVÁ, a další, 2008) 

Podle stupnice hodnocení ukazatelů byla proveden analýza na výsledcích podniku IN-

TERDENT s.r.o. 

 

Hodnocení podniku INTERDENT 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Průměr 

Kvóta vlastního kapitálu 3  3  3  3  2  3  

Doba splácení dluhu z CF 5 5  5  4  4  4  

Cash flow v tržbách 5  4  4  4  4  4  

ROA 4  4  4  4  4  4  

Průměr 4,3  4,0  4,0  3,8  3,5  4  

Tabulka 18: Kralickův rychlý test; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 

Celková situace bonity podniku je podprůměrná. Model naznačuje, že se podnik potýká 

s lehkými finančními obtížemi. Vysoká doba splacení dluhu z cash flow je zapříčiněna 

velkým množstvím krátkodobých závazků. 

2.3.6 Pyramidová analýza 

Pro tuto práci jsem se rozhodla aplikovat pyramidový rozklad rentability vlastního ka-

pitálu (ROE). Z pyramidové analýzy jsou patrné kauzální vazby mezi ukazateli.  
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Dle vzorce 33 byl rozklad ROE v letech 2013–2017 následující: 

ROE 2013 = 5,1= (0,02 %*1,8*6,1) =2,55 %*6,12 

ROE 2014 = 4,7= (0,01 %*1,9*5,8) =2,86 %*5,77 

ROE 2015 = 4,9= (0,02 %*1,8*5,9) =3,38 %*5,92 

ROE 2016 = 4,4= (0,19 %*1,9*5,4) =3,94 %*5,43 

ROE 2017= 3,9= (0,69 %*2,1*5,0) =5,03 %*4,96 

 

Pyramidová analýza byla provedena pro roky 2013-2017, kde jsem využila schéma od 

Evy Kislingerové (KISLINGEROVÁ, a další, 2008) s procentním rozborem diference. 

Kladný vývoj lze zpozorovat u vývoje rentability vlastního kapitálu (ROE), rentability ak-

tiv i u finanční páky (viz. obrázek 18). 

 

Na navýšení rentability vlastního kapitálu (ROE), kdy se ukazatel zvýšil o 6,9procentních 

bodů, se podílí jednotlivé části rozkladu: daňové břemeno (3procentními body), renta-

bilita aktiv (1,3procentními body) a finanční páka (2,6procentními body). Na pokles da-

ňového břemena, které je dáno poměrem čistého zisku a zisku před zdaněním, měl 

vliv markantní nárůst čistého zisku.  

 

V další části rozkladu je rentabilita aktiv členěna na ziskovou marži a obrat aktiv. Zis-

ková marže mezi lety 2013 a 2017 vzrostla o jeden procentní bod. Nárůst obratu aktiv 

nebyl tak signifikantní, ale rovněž napomohl k zvýšení rentability aktiv. V poslední části 

rozkladu finanční páky je znatelný vyšší vliv úrokového břemena nad pákovým ukaza-

telem. 

  

2017 2013

7,04% 0,17%

diference index

6,87% 4187,35%

Kontrola:

3,04%

2017 2013 2017 2013 2017 2013 + 1,25%

84,58% 16,18% 5,03% 2,55% 1,65 0,41 + 2,58%

diference index diference index diference index = 6,87%

68,41% 522,88% 2,48% 197,36% 1,25 405,77%

2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013

2,44% 1,41% 2,06 1,81 33,35% 6,66% 4,96 6,12

diference index diference index diference index diference index

1,03% 173,08% 0,25 114,03% 26,69% 500,77% 1,25 81,03%

Kontrola: 2,00% Kontrola: 1,433

0,48% -0,187

2,48% 1,25

pákový ukazatel

2,00% 0,48% 1,433 -0,187

× ×

3,04% 1,25% 2,58%

× ×

zisková marže obrat aktiv úrokové břemeno

ROE

daňové břemeno rentabilita aktiv fin. páka celkem

Obrázek 18: Pyramidová analýza ROE: Zdroj: zpracováno podle šablony z CD přiloženého ke 

(KISLINGEROVÁ, a další, 2008) 
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2.4 Vyhodnocení finanční analýzy 

Z výsledků finanční analýzy je patrné, že se podnik INTEDENT s.r.o. potýká s vysokou 

zadlužeností (79–83 %), která je tvořena převážně krátkodobými závazky. Ukazatel 

úrokového krytí vykazuje, že společnost byla schopna splácet nákladové úroky, nikoliv 

však úvěr samotný. Společnost dle úrokového krytí stálých aktiv nejeví známky podka-

pitalizace, ale z analýzy multiplikátoru vlastního jmění je patrné, že takto vysoká za-

dluženost působila negativně na rentabilitu v letech 2013–2016 s výjimkou roku 2017. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ve sledovaném období prudce rostla. V roce 2013 

byl její výsledek neuspokojivý a dosahoval pouze 0,17 %, ale díky vysokému nárůstu 

hodnota v roce 2017 vykazovala 7,04 % (s rozdílem 4,2 % od standardu v odvětví). Ne-

jen rentabilita vlastního kapitálu, ale i ostatní ukazatele rentability se v čase zvyšují a 

dokazují tak postupné zvýšení efektivnosti podniku. I přes tento růst v mezipodniko-

vém srovnání ostatní podniky ve stejném odvětví vykazují lepší výsledky, blíže kap. 3.5.  

 

Hodnoty běžné i pohotové likvidity se pohybují v rámci odvětvových standardů. Nao-

pak peněžní likvidita je nižší než doporučené hodnoty a podnik není plně schopný oka-

mžitě hradit své závazky. Důvodem je nízká hodnota peněžních prostředků jak v hoto-

vosti, tak i na bankovních účtech.  

 

Podnik v rámci hodnotových ukazatelů vykazuje zápornou hodnotu ukazatele EVA ve 

všech letech 2013–2017. Netvoří tedy hodnotu pro vlastníky. Přestože je hodnota zá-

porná, lze sledovat její rostoucí trend. 

 

V rámci bonitních a bankrotních modelů se podle Altmanova Z-skóre podnik vyskytuje 

v šedé zóně na škále mezi finančním zdravím a bankrotním stavem. Index IN05, jako 

poněkud striktnější model, v letech 2013-2016 upozorňoval na ohrožení bankrotem, 

ale v roce 2017 již podnik zařadil do šedé zóny. Kralickův rychlý test upozornil na ne-

dostatek cash flow v podnikání, což přináší finanční problémy. 

 

Protože finanční analýza slouží jako východisko k hledání příčin současného stavu, sta-

novila jsem silná a slabá místa podniku, ke kterým bude navrhnuto doporučení. 

 

Silná místa podniku jsou: 

- Nízká fluktuace zaměstnanců 

- Vysoká diverzifikace klientů, na kterou poukazují rostoucí tržby 

 

Problematická místa podniku jsou: 

- Záporná EVA – podnik netvoří hodnotu pro vlastníky 

- Vysoký podíl problematických pohledávek (nesplacených) 

- Nízká bonita společnosti 

- Vysoká doba obratu zásob 
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Z grafu na obrázku 19 je vidět, že zisk EBT, EBIT i EBITDA se zvyšuje s každým rokem, a 

to zásluhou nárůstu provozního výsledku hospodaření. Graf velmi dobře simuluje 

prudký nárůst rentability vlastního kapitálu (ROE) a také dokazuje růstové tempo ren-

tability aktiv (ROA).  

V následující části kapitoly se soustředím na návrhy doporučení, které vychází z fi-

nanční analýzy podniku. 

 

Opatření týkající se nesplacených pohledávek 

Jedním z největších problémů patrných z finanční analýzy je vysoký poměr pohledá-

vek po době splatnosti. Tyto pohledávky jsou pro podnik břemenem a výkazy dosvěd-

čují, že některé pohledávky nebyly zaplaceny ani po vypršení doby splatnosti (opravné 

položky). Například v roce 2017 činily pohledávky po době splatnosti 68 % celkových 

pohledávek (21 840tis.Kč z 31 938 tis. Kč). Podnik musí rychleji dostat finanční majetek 

z pohledávek a snížit úvěr, který drží. Protože podnik nemá žádné hotovostní finanční 

zdroje a má vysoký poměr nesplacených pohledávek, jeví se dle ratingu bank jako spo-

lečnost s nízkou bonitou. I proto podnik získává své zdroje od společníků a nemá 

žádné bankovní úvěry. Skutečnost dokládají i ukazatele likvidity kde peněžní likvidita 

měla nižší hodnotu, než je odvětvový standard. 

 

Jedním z návrhů opatření je analyzovat pohledávky po splatnosti, zrevidovat platební 

podmínky a zavést nástroje řízení kreditního rizika. Platební podmínky mohou být na-

vázány na segmentaci zákazníků. Možnost odložení splatnosti faktur by byla limito-

vána pouze pro část zákazníků, kteří vykazují dobrou platební morálku. Statistické 

údaje by společnost shromažďovala o všech svých zákaznících a na základě toho by 

byla stanovena prodejci nabídka. Další možností je zákazníky kategorizovat do něko-

lika větších skupin, pro které by již byla sestavena šablona nabídky, kterou by prodejci 

pouze drobně přizpůsobili konkrétnímu zákazníkovi. 

 

Další variantou, jak eliminovat nesplacené pohledávky, je prodej zboží na zálohu nebo 

včasné vymáhání pohledávek od odběratelů. Zákazníky lze motivovat zavedením tzv. 

skonta, neboli srážky při rychlém zaplacení závazku. Odložené pohledávky mají vliv na 
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Obrázek 19: Výkonnost podniku; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 
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poměr hotovosti, pokles investic a na konkurenceschopnost podniku. Přímou souvis-

lost má výše nesplacených pohledávek i na nižší výsledky ukazatelů rentability v po-

měru s odvětvovým standardem.  

 

Opatření týkající se zásob 

Další problém, kterému společnost čelí, je vysoká hodnota zásob, konkrétně zboží. Je 

žádoucí optimalizovat výši zásob, aby zboží neleželo na skladě a zamezilo se nárůstu 

neprodejných zásob. Optimalizace zásob by měla vliv na dobu obratu zásob, která by 

se ideálně měla snížit a alespoň se přiblížit odvětvovým standardům (průměrná doba 

obratu zásob odvětví je 20 dní). Jednou z možností, jak efektivněji pracovat se zá-

sobami, je přenesení financování skladu na dodavatele. V praxi by to znamenalo, že by 

zboží od dodavatele bylo doručeno přímo zákazníkovi. Další možností je efektivní ří-

zení zásob, které je hlavně spojeno s implementací vhodného skladového systému a 

snížením nákladů na naskladnění. Pro podnik by rovněž bylo smysluplné svým zákaz-

níkům vyprodávat staré zásoby, či produkty s blízkou expirační dobou se slevou. Tento 

způsob by byl sice negativní na marži (klesala by), ale pozitivní na cash flow. 

 

Opatření týkající se snižování nákladů 

Rentabilita tržeb podniku byla ve všech letech velmi nízká. Přímý vliv na rentabilitu má 

výše marže, která má rovněž vliv na NOPAT vstupující do hodnotového nástroje EVA. 

Podnik by měl zrevidovat výši své marže a snížit podnikové náklady. Z účetních výkazů 

je patrné, že podnik je v hospodaření s náklady velmi neefektivní. Například náklady na 

spotřebu materiálu a služeb se podniku podařilo v roce 2016 snížit na 1 737tis. Kč, ale 

opatření si podnik neudržel a v roce 2017 hodnota znovu vzrostla o 37 % na 2 377 tis. 

Kč. Zavedení efektivní nákladové struktury by napomohlo podniku tvořit hodnotu pro 

vlastníky. Snižování nákladů je potřeba dělat systematicky v rámci celého podniku a 

zaměřit se na hlavní podnikatelskou činnost přinášející zisk, a naopak zcela eliminovat 

nerentabilní aktivity.  

2.5 Mezipodnikové srovnání  

Tato kapitola se zabývá komparací vybraného podniku INTERDENT s.r.o. na základě me-

tod představených v kapitole 1.4. 

2.5.1 Cíl a pozice na trhu 

Cílem je komparace podniku INTERDENT s hodnotami v odvětví Maloobchod, kromě 

motorových vozidel (NACE 47) a s výsledky ostatních konkurenčních podniků. Kompa-

race je provedena s lokálními podniky na českém trhu, které se zabývají prodejem den-

tálních potřeb a stomatologického materiálu. Vstupní data byla získána z analytických 

materiálů Ministerstva průmyslu a obchodu a z veřejně přístupných účetních závěrek 

společností, a to pro vybrané roky 2013 až 2017. Srovnání podniků je provedeno po-

mocí výše představených ukazatelů finanční analýzy a matematicko-statistických me-

tod mezipodnikového srovnání.  
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2.5.2 Výběr podniků a srovnání s odvětím 

Hodnoty společnosti INTERDENT jsou v této kapitole porovnány s konkrétními subjekty, 

kteří jsou pro podnik největšími konkurenty. Při výběru společností byl kladen důraz na 

jejich srovnatelnost a na dosažení těchto parametrů: 

− Podniky se zabývají prodejem stomatologického materiálu zubařským a labo-

ratorním ordinacím 

− Právní norma všech podniků je společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

− Zveřejněné účetní závěrky pro roky 2013–2017 

− Jedná se o společnosti na českém trhu 

 

Společnosti byly vybrány po konzultaci s vedením společnosti INTERDENT s.r.o. a po-

mocí internetového vyhledávání. Pro účely mezipodnikového srovnání byly vybrány 

tyto konkrétní subjekty: 

1. FLAVA, s.r.o. 

2. JAFADENT, s.r.o. 

3. Krbec Dent, s.r.o. 

4. SCHAFFEROVÁ, spol. s r.o. 

5. Smrček Z – Con, s.r.o. 

 

Společnosti jsou představeny v tabulce 19. Jejich společným znakem je prodej stej-

ného zboží pro stomatologické ordinace a laboratoře. 

 

Obchodní 

firma: 

FLAVA, s.r.o. JAFADENT, 

s.r.o. 

Krbec 

Dent, s.r.o. 

SCHAFFEROVÁ, 

spol. s r.o. 

Smrček Z – 

Con, s.r.o. 

Právní 

 forma:  

Společnost 

s ručením 

omezeným 

Společnost s 

ručením 

omezeným 

Společ-

nost s ru-

čením 

omeze-

ným 

Společnost s 

ručením ome-

zeným 

Společnost s 

ručením 

omezeným 

Datum 

vzniku: 

8. ledna 

1996 

28. března 

2006 

20. pro-

since 1999 

18. října 2000 3. července 

1996 

Základní  

kapitál: 

100 000,- 

Kč 

200 000,- Kč 100 000,- 

Kč 

100 000,- Kč 100 000,- Kč 

Identifikační  

číslo: 

64788202 27289567 25240307 25866249 25304461 

Tabulka 19: Představení společností; Zpracováno podle informací www.justice.cz 

2.5.3 Ukazatele mezipodnikového srovnání 

Pro mezipodnikové srovnání společností prodávající stomatologický materiál byly po-

užity následující ukazatele, které jsou v tabulce 21 představeny pomocí zkratek. Uka-

zatele byly vybrány tak, aby byl obsazena co nejširší škála a aby byly na sebe co nejvíc 
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nezávislé. Nezávislost byla otestována korelačním koeficientem (vzorec 34), podle kte-

rého ukazatele vykazují nanejvýš střední závislost (vyznačeno červeně). 

 

Křížové párové korelace mezi ukazateli 

2013 ROE DOZ BL OA CZ 2014 ROE DOZ BL OA CZ 

ROE 1,0 -0,7 0,5 0,2 -0,4 ROE 1,0 -0,5 0,0 0,3 -0,5 

DOZ - 1,0 -0,4 -0,7 0,4 DOZ - 1,0 -0,1 -0,6 0,4 

BL - - 1,0 0,5 -0,9 BL - - 1,0 0,4 -0,8 

OA - - - 1,0 -0,4 OA - - - 1,0 -0,3 

CZ - - - - 1,0 CZ - - - - 1,0 

2015 ROE DOZ BL OA CZ 2016 ROE DOZ BL OA CZ 

ROE 1,0 -0,6 0,4 0,1 -0,6 ROE 1,0 0,2 0,3 0,4 -0,5 

DOZ - 1,0 -0,7 -0,4 0,4 DOZ - 1,0 -0,3 -0,4 0,1 

BL - - 1,0 0,2 -0,8 BL - - 1,0 -0,5 -0,8 

OA - - - 1,0 -0,2 OA - - - 1,0 0,2 

CZ - - - - 1,0 CZ - - - - 1,0 

2017 ROE DOZ BL OA CZ 

ROE 1,0 -0,6 0,3 0,1 -0,4 

DOZ - 1,0 0,2 -0,8 0,2 

BL - - 1,0 -0,4 -0,8 

OA - - - 1,0 0,0 

CZ - - - - 1,0 

Tabulka 20: Korelace mezi jednotlivými ukazateli; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 

Každý ukazatel má přidělený charakter, maximalizační (+1) nebo minimalizační (-1) 

podle jeho vlastností. Je nutné si při vyhodnocení uvědomit, že ukazatel běžné likvidity 

je maximalizačního charakteru pouze do určité míry. Stejně jsou na tom i ukazatele 

celkové zadluženosti a obratu aktiv a není dobrý žádný extrém.  

 

Ukazatel Charakter 

Rentabilita vlastního kapitálu – 

ROE 

(+1) 

Doba obratu zásob – DOZ (-1) 

Běžná likvidita – BL (+1) 

Celková zadluženost – CZ (-1) 

Obrat aktiv – OA (+1) 

Tabulka 21: Ukazatele vícerozměrných metod 
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2.5.4 Metody mezipodnikového srovnání 

Vybrané ukazatele byly použity při hodnocení pomocí jednorozměrných a vícerozměr-

ných metod. 

 

2.5.4.1 Jednorozměrné metody 

Nejprve byly srovnány základní finanční ukazatele konkurenčních podniků.  

 

Podnik INTERDENT vykazuje nejvyšší zisk před zdaněním a úroky (EBIT). Oproti ostatním 

firmám je ale tíží vysoká zadluženost, která se ve finále promítá na čistém zisku (viz. 

obrázek 21). Z grafu na obrázku 20 je patrná konkurenční výhoda společnosti, protože 

je znatelný růst tržeb i v konkurenčním prostředí. Tato skutečnost poukazuje na loaja-

litu nebo akvizici nových zákazníků. 

 

INTERDENT FLAVA JAFADENT Krbec Dent
SCHAFFERO

VÁ

Smrček Z -

Con

2013 2042 3787 -1437 -536 342 1565

2014 2162 3553 513 882 2433 1771

2015 2624 3613 -174 761 2410 1903

2016 2866 3496 115 536 3180 1733

2017 3598 2937 -210 734 2176 2477
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Obrázek 20: EBIT konkurenčních společností; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 
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Pro základní představu o skupině podniků byl nejprve srovnán výsledek hospodaření 

za účetní období, kde je znát rostoucí tendence podniku INTERDENT. Ačkoliv společ-

nost vykazuje zlepšení čistého zisku, je konkurence v tomto ohledu napřed a vykazuje 

konstantě vyšší hodnoty. 

Pro přiblížení, zda společnosti tvoří hodnotu pro vlastníky, byl rozebrán ukazatel eko-

nomické přidané hodnoty (EVA). Sledovaný podnik vykazuje ve všech letech nejhorší 

výsledek, který se pohybuje v záporných hodnotách. 

 

EVA Entity 2013 2014 2015 2016 2017 

INTERDENT -3010 -2322 -2152 -1721 -967 

FLAVA 850 596 778 724 382 

JAFADENT -1520 -134 -551 -234 -645 

Schafferová -1573 137 348 785 21 

Smrček 439 482 667 304 833 

Krbec -884 265 142 -82 -218 

Tabulka 22: EVA konkurenčních společností; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 

Druhým krokem byla jednorozměrná analýza vybraných poměrových ukazatelů pro 

rok 2017 (ostatní roky jsou uvedené v příloze). V tabulce 21 jsou uvedeny ukazatele, 

kterým je přiděleno pořadí podle charakteru (maximalizační +1 nebo minimalizační -

1). Pořadí podniků lze určit pomocí součtu prvního místa. Pro účely jednorozměrné 

analýzy byly přidány ještě ukazatele rentability aktiv (ROA) a rentability tržeb (ROS). 

Důvod je ten že oba ukazatele podávají cenné informace o efektivitě hospodaření spo-

lečností.  

 

INTERDENT FLAVA JAFADENT Krbec Dent
SCHAFFERO

VÁ

Smrček Z -

Con

2013 22 2876 -1485 -524 153 1264

2014 8 2697 407 851 1857 1434

2015 34 2789 -227 761 1865 1460

2016 275 2702 51 536 2462 1363

2017 1015 2315 -295 734 1636 1957
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Obrázek 21: Čistý zisk konkurenčních společností; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 
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2017 INTER-

DENT 

FLAVA JAFADENT Krbec 

Dent 

SCHAFFE-

ROVÁ 

Smrček Z - 

Con 

ROE 7,0 % 8,0 % -9,2 % 7,5 % 9,8 % 10,9 % 

(+1) 5 3 6 4 2 1 

ROA 5,0 % 8,2 % -2,6 % 4,1 % 7,5 % 11,4 % 

(+1) 4 2 6 5 3 1 

ROS 0,7 % 7,7 % -1,2 % 0,3 % 2,3 % 3,9 % 

(+1) 4 1 6 5 3 2 

DOZ 48,3 67,1 79,0 10,8 59,7 27,4 

(-1) 4 2 1 6 3 5 

BL 1,3 9,5 1,7 1,6 2,6 5,3 

(+1) 6 1 4 5 3 2 

CZ 0,8 0,2 0,6 0,5 0,4 0,2 

(-1) 6 2 5 4 3 1 

OA 2,1 1,1 2,3 12,1 3,2 2,9 

(+1) 5 6 4 1 2 3 

Tabulka 23: Jednorozměrná analýza 2017; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 

Po aplikaci jednorozměrné metody nelze stanovit konečné pořadí podniků. Podniky 

lze vyhodnotit pouze součtem umístění, kde jednoznačně vede podnik Smrček Z-Con, 

který byl celkem třikrát na prvním místě. Podle výsledků se sledovaný podnik INTER-

DENT neumístil ani jednu na prvním místě. Nejčastěji se umístil na čtvrtém místě, a to 

u ukazatele ROA, ROS a DOZ. 

 

2.5.4.2 Vícerozměrné metody 

V rámci srovnání podniku INTERDENT s konkurenčními podniky bylo využito všech pět 

metod komparace, které byly aplikovány na data získaná pro období 2013-2017.  

 

2.5.4.2.1 Metoda prostého součtu pořadí 

Pomocí metody pořadí (kap. 2.4.4.2.1) bylo pořadí jednoduše sestaveno pomocí 

součtu získaných bodů pro jednotlivá kritéria. Z uvedené souhrnné tabulky pro roky 

2013–2017 je patrné, že první místo podle metody prostého součtu pořadí obsadila 

společnost Smrček Z -Con. Zkoumaný podnik INTERDENT se umístil na posledním šes-

tém místě. 

  



 66 

Souhrnný  

výsledek  

2013-2017 

2013 Po-

řadí 

2014 Po-

řadí 

2015 Po-

řadí 

2016 Po-

řadí 

2017 Po-

řadí 

Σ 

bodů 

Celk.  

Pořadí 

INTERDENT 13  5 10  6 11 5-6 11 6 10 5-6 55 6 

FLAVA 19  3 18  3 17  3 21 3 18 4 93 3 

JAFADENT 10  6 13  5 11  5-6 12 5 10 5-6 56 5 

Krbec Dent 14  4 16  4 16  4 13 4 20 3 79 4 

SCHAFFEROVÁ 20  2 22  2 23 2  24 1-2 21 2 110 2 

Smrček Z - Con 29  1 26 1  27  1 24 1-2 26 1 132 1 

Tabulka 24: Souhrnný výsledek metody prostého součtu pořadí 2013-2017; Zpracováno podle dat z účet-

ních závěrek 

Výsledek ilustruje obrázek 23, který ukazuje kolik bodů jednotlivé podniky získaly. Nej-

nižší výsledek připadající sledovanému podniku se od toho nejlepšího lišil o 77 bodů. 

Podnik INTERDENT zaostával za prvním místem 2,4krát. 

Blíže byl rozebrán poslední rok 2017, ve kterém se zkoumaný podnik dělil o páté a 

šesté místo se společností JAFADENT. Podnik dosahoval nejhoršího výsledku hned ve 

dvou kategoriích, a to u ukazatele běžné likvidity a celkové zadluženosti. 

 

2017 ROE DOZ BL OA CZ Součet 

bodů  

Pořadí 

INTERDENT 2 4 1 2 1 10 5-6 

FLAVA 4 2 6 1 5 18 4 

JAFADENT 1 1 3 3 2 10 5-6 

Krbec Dent 3 6 2 6 3 20 3 

SCHAFFEROVÁ 5 3 4 5 4 21 2 

Smrček Z - Con 6 5 5 4 6 26 1 

Tabulka 25: Výsledek metody prostého součtu pořadí 2017; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 
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2.5.4.2.2 Metoda jednoduchého podílu 

I podle druhé metody jednoduchého podílu se nejlépe umístila společnost Smrček Z 

– Con.  Metoda využívala podílu střední hodnotou, podle které každý podnik obdržel 

body. Zkoumaný podnik INTERDENT zaujímá páté místo s šestnácti body. 

 

Souhrnný  

výsledek  

2013-2017 

2013 Po-

řadí 

2014 Po-

řadí 

2015 Po-

řadí 

2016 Po-

řadí 

2017 Po-

řadí 

Σ 

bodů  

Celk.  

Pořadí 

INTERDENT 3  4 3 6 3 5 3 6 4 5 16 5 

FLAVA 6  2 5  3 6  2-3 7  1-3 7 3 31 2 

JAFADENT -6  6 4  4-5 2  6 4  4-5 1 6 5 6 

Krbec Dent 1  5 4  4-5 5  4 4  4-5 10 1 25 4 

SCHAFFEROVÁ 5  3 6  2 6  2-3 7  1-3 5 4 28 3 

Smrček Z - Con 11  1 9  1 10  1 7 1-3  8 2 46 1 

Tabulka 26: Souhrnný výsledek metody jednoduchého podílu; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 

Výsledek ilustruje obrázek 23, který ukazuje kolik bodů jednotlivé společnosti obdr-

žely. Společnost INTERDENT dosahovala téměř trojnásobně nižšího bodového vý-

sledku než společnost Smrček Z-Con, která se umístila na první pozici.  

V bližším rozboru roku 2017 rozebíraný podnik obsadil předposlední místo. Oproti 

podniku, který dosahuje nejlepšího výsledku, zaostala společnost INTERDENT dvojná-

sobně. V konkrétním případě lze tedy sledovat drobné zlepšení.  

 

2017 ROE DOZ BL OA CZ Součet 

bodů  

Pořadí 

INTERDENT 1,2 1,0 0,4 0,5 0,5 4 5 

FLAVA 1,4 0,7 2,6 0,3 2,4 7 3 

JAFADENT -1,6 0,6 0,5 0,6 0,7 1 6 

Krbec Dent 1,3 4,5 0,4 3,1 1,0 10 1 

SCHAFFEROVÁ 1,7 0,8 0,7 0,8 1,0 5 4 

Smrček Z - Con 1,9 3,1 1,8 1,5 0,7 8 2 

Tabulka 27: Výsledek metody jednoduchého podílu 2017; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 
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2.5.4.2.3 Metoda bodovací 

Souhrnné výsledky bodovací metody pro roky 2013–2017 jsou shodné s metodou jed-

noduchého podílu a podnik INTERDENT zůstává na pátém místě. V metodě bylo vždy 

podniku s nejlepším výsledkem přiřazeno 100 bodů, ostatním podnikům byly body ur-

čeny pomocí vzorce 41. 

 

Souhrnný  

výsledek  

2013-2017 

2013 Po-

řadí 

2014 Po-

řadí 

2015 Po-

řadí 

2016 Po-

řadí 

2017 Po-

řadí 

Σ 

bodů 

Celk.  

Po-

řadí 

INTERDENT 157  4 153 6 156 5 192 6 139 5 797 5 

FLAVA 286  2 240  3 285  3 354  3 293 3 1457 2 

JAFADENT -154  6 236  4-5 125  6 201  5 -5 6 402 6 

Krbec Dent 150  5 236  4-5 271  4 227  4 324 1 1139 4 

SCHAFFEROVÁ 229  3 317  2 326  2 365  2 204 4 1440 3 

Smrček Z - Con 478  1 459  1 476  1 389  1 320 2 2122 1 

Tabulka 28: Souhrnný výsledek metody bodovací; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 

Výsledek ilustruje obrázek 24, který ukazuje kolika bodů jednotlivé společnosti. Za celé 

zkoumané období (2013–2017) podniku nebyla přidělena maximální hodnota sta 

bodů. 

V bližším rozboru roku 2017 se podnik umístil na předposledním místě. Od posledního 

místa společnost dělí 146 bodů. 

 

2017 ROE DOZ BL OA CZ Součet 

bodů  

Po-

řadí 

INTERDENT 64,5 22,2 13,6 17,1 21,8 139 5 

FLAVA 73,1 16,0 100 8,9 94,9 293 3 

JAFADENT -84,2 13,6 18,0 18,7 28,9 -5 6 

Krbec Dent 68,9 100 16,6 100 38,4 324 1 

SCHAFFEROVÁ 89,7 18,0 27,8 26,6 41,6 204 4 

Smrček Z - Con 100 39,3 56,2 24,4 100 320 2 

Tabulka 29: Výsledek metody bodovací 2017; Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat účetních závěrek 
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2.5.4.2.4 Metoda normované proměnné 

Rozdílné výsledky metody normované proměnné jsou způsobeny převodem veličin na 

bezrozměrná čísla tzv. normalizací (vzorec 42 a 43). K převodu byla využita směro-

datná odchylka množiny dat. Dle této metody se podnik INTERDENT vyskytuje na pá-

tém místě pouze s malým bodovým rozdílem od poslední pozice. 

 

Souhrnný  

výsledek  

2013-2017 

2013 Po-

řadí 

2014 Po-

řadí 

2015 Po-

řadí 

2016 Po-

řadí 

2017 Po-

řadí 

Σ 

bodů 

Celk.  

Po-

řadí 

INTERDENT -3,0 5 -5,6 6 -4,1 5-6 -3,7 6 -2,7 5 -19 5 

FLAVA -0,4  3 -1,7  4 0,0  3 1,9  3 1,9 3 2 3 

JAFADENT -5,4  6 -2,2  5 -4,1  5-6 -2,8  5 -5,4 6 -20 6 

Krbec Dent -2,2 4 2,5  2 -0,6  4 -2,7  4 3,3 1 0 4 

SCHAFFEROVÁ 0,8 2 1,5  3 2,2  2 3,7  2 -0,3 4 8 2 

Smrček Z -Con 7,0  1 5,5  1 6,6 1 3,6  1 3,2 2 26 1 

Tabulka 30: Výsledek metody normované proměnné 2013-2017; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 

Počet získaných bodů je zmapován na obrázku 25. Hodnota pro společnost INTERDENT 

se pohybuje pod nulou a od poslední příčky ji dělí pouhý bod. 

Při srovnání integrálního výsledku s výsledky v roce 2017 je vidět srovnatelné umístění 

pouze s rozdílem prvním a druhé pozice. 

 

2017 ROE DOZ BL OA CZ Součet 

bodů  

Po-

řadí 

INTERDENT 0,2 0,0 -0,8 -0,5 -1,6 -2,7 5 

FLAVA 0,3 -0,8 2,0 -0,8 1,2 1,9 3 

JAFADENT -2,2 -1,3 -0,7 -0,5 -0,7 -5,4 6 

Krbec Dent 0,3 1,6 -0,7 2,2 -0,1 3,3 1 

SCHAFFEROVÁ 0,6 -0,5 -0,4 -0,2 0,1 -0,3 4 

Smrček Z - Con 0,8 0,9 0,6 -0,3 1,2 3,2 2 

Tabulka 31: Výsledek metody normované proměnné 2017; Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat účet-

ních závěrek 
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2.5.4.2.5 Metoda vzdálenosti od fiktivního podniku 

Poslední metoda, které rovněž pracuje s bezrozměrnými čísly využívá fiktivního pod-

niku. Fiktivní podnik je smyšlená veličina, které je vždy přiřazena nejlepší hodnota 

v souboru podniků. Hodnotu ideálního fiktivního podniku jsou přiblíženy v tabulce 

níže. 

 

Ideální  

podnik 

2013 Norm. 

hod. 

2014 Norm. 

hod 

2015 Norm. 

hod 

2016 Norm. 

hod 

2017 Norm. 

hod 

ROE 13,6 % 0,5 16,6 % 1,2 13,3 % 0,8 15,3 % 1,6 10,9 % 0,8 

DOZ 17,1 0,4 29,9 0,7 27,6 1,7 35,5 1,3 10,8 1,6 

BL 3,1 1,8 5,0 2,1 5,3 1,9 5,5 1,9 9,5 2,0 

OA 3,2 1,7 3,1 1,2 3,0 1,3 3,3 1,8 12,1 2,2 

CZ 26,8 % 1,6 16,9 % 1,6 17,0 % 1,4 23,1 % 1,2 17,3 % 1,2 

Tabulka 32: Hodnoty ideálního podniku v letech 

Pořadí podniků se sestavuje podle výše euklidovské vzdálenosti od fiktivního podniku 

(viz vzorec47). Společnost se v letech 2013-2017 umístila vždy na posledním místě. Ve 

srovnání s rokem 2017 vykazuje stejnou informaci jako u předešlých metod, a to lehké 

zlepšení. Konkrétně lze sledovat posun zkoumaného podniku na pátou pozici.  

 

Souhrnný  

výsledek  

2013-2017 

2013 Pořadí 2014 Pořadí 2015 Pořadí 2016 Pořadí 2017 Pořadí 

INTERDENT 2,0 6 2,4 6 2,1 6 2,2 6 2,1 5 

FLAVA 1,5 3 1,69 4 1,6 3 1,5 3 1,6 3 

JAFADENT 2,1 5 1,71 5 2,2 5 1,99 4 2,4 6 

Krbec Dent 1,7 4 1,5 3 1,7 4 2,02 5 1,2 2 

SCHAFFEROVÁ 1,1 2 1,2 2 1,2 2 1,1 2 1,7 4 

Smrček Z - Con 0,5 1 0,5 1 0,2 1 1,0 1 1,2 1 

Tabulka 33: Výsledek metody vzdálenosti od fiktivního podniku 2013-2017; Zpracováno podle dat z účet-

ních závěrek 
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Graf na obrázku 26 názorně ukazuje euklidovské vzdálenosti od fiktivního (ideálního 

podniku) 2017. Tato vzdálenost je měřítkem vztahu j-tého podniku a ideální společ-

nosti.  

2.5.4.2.6 Metoda váženého součtu WSA 

Pro metodu váženého součtu bylo zásadní si v prvním kroku stanovit váhy jednotlivých 

kritérií srovnání. Pro aplikaci metody jsem se rozhodla aplikovat odlišnou sadu ukaza-

telů než v předchozích vícerozměrných metodách, kterým bude lépe přisouzena váha. 

Výběr ukazatelů a kritérií byl částečně čerpán z disertační práce Markéty Chovancové 

(CHOVANCOVÁ, Praha str. 113).  

 

Místo ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) jsem zvolila rentabilitu aktiv a tržeb 

(ROA, ROS), a to z toho důvodu, že také hodnotí efektivitu podniku, ale s jinými vstup-

ními daty. Největší váhu rentabilitě aktiv (ROA) přikládá bankrotní model Edward I. 

Altmana (ALTMAN, 2000) či Index IN05 od manželů Neumaierových (NEUMAIEROVÁ, a 

další, 2005). Rentabilita tržeb (ROS) popisuje výsledek z provozní činnosti podniku. Cí-

lem je samozřejmě tento ukazatel maximalizovat, aby byla efektivnost tržeb co nej-

vyšší. Jeho důležitost je zejména spjatá s významem provozní činnosti podniku. Třetí 

místo zaujal ukazatel běžné likvidity, který definuje, zda je podnik schopen splácet své 

závazky. Dalším ukazatelem je koeficient samofinancování, který je pouze převrácený 

ukazatel zadluženosti. Pro metodu s váženými ukazateli se hodí, protože má maxima-

lizační charakter. Na závěr byla zvolena doba splácení závazku, jenž určuje dobu, za 

kterou podnik bude schopen splatit své dluhy. S tím se váže i úrokové krytí, které po-

pisuje, jak zisk převyšuje nákladové úroky. Ukazatele aktivity nejsou v metodě zahr-

nuty, protože je obtížné jim přisoudit váhu. 

  

Obrázek 26: Metoda vzdálenosti od fiktivního podniku 2017 
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Kritérium Srovnání dle důležitosti Váha kritéria 

ROA 6 0,29 

ROS 5 0,24 

Běžná likvidita (BL) 4 0,19 

Koeficient samofinancování (KS) 3 0,14 

Doba splácení závazků (DSZ) 2 0,10 

Úrokové krytí (ÚK) 1 0,05 

Σ 21 1,00 

Tabulka 34: Kritéria metody WSA; Zdroj: (CHOVANCOVÁ, Praha) 

Ke každému kritérii byla přiřazena nejhorší varianta a nejlepší varianta dle charakteru 

ukazatele.  

 

Kritérium 2017 Nejhorší varianta Dj  Nejlepší varianta Hj 

ROA -3 % 11 % 

ROS -1 % 4 % 

Běžná likvidita (BL) 1,3 9,5 

Koeficient samofinancování (KS) 0,2 0,8 

Doba splácení závazků (DSZ) 108,4 13,4 

Úrokové krytí (ÚK) -2,5 45,9 

Tabulka 35: Nejhorší a nejlepší varianta WSA; Zpracováno na základě, (CHOVANCOVÁ, Praha) 

Pomocí stanovení nehorší a nejlepšího výsledku jednotlivých ukazatelů byla dle vzorce 

48 vytvořena normalizovaná kriteriální matice. Souhrnný výsledek (vzorec 49) určil vý-

sledné pořadí podniků. Podnik INTERDENT se metodou umístil na pátém místě. Pořadí 

sledovaného podniku je podobné jako u předešlých vícerozměrných metod. Velký roz-

díl, ale můžeme pozorovat u podniku FLAVA, který je na prvním místě. Důvodem je pře-

devším to, že podnik FLAVA vykazoval ve všech letech poměrně vysoký stupeň renta-

bility (ROE, ROA i ROS). V této metodě je právě rentabilitě (konkrétně (ROA a ROS) při-

kládána největší váha.  

 

Normalizovaná kriteriální matice R 2017 

Podnik/ukazatel ROA ROS BL KS DSZ ÚK u(Ai) Pořadí 

INTERDENT 0,55 0,37 0,00 0 0,0 0,1 0,25 5 

FLAVA 0,77 1,76 1,00 1,0 0,9 1,0 1,10 1 

JAFADENT 0,00 0,00 0,05 0,3 0,3 0,0 0,08 6 

Krbec Dent 0,48 0,30 0,04 0,6 1,0 0,1 0,39 4 

SCHAFFEROVÁ 0,72 0,70 0,17 0,6 0,7 0,5 0,58 3 

Smrček Z - Con 1,00 1,00 0,49 1,0 0,9 0,1 0,85 2 

Váhy 0,29 0,24 0,19 0,14 0,10 0,05 

  

Tabulka 36: Normalizovaná kriteriální matice R–2017; Zpracováno na základě (CHOVANCOVÁ, Praha) a 

podle dat z účetních závěrek 
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Výsledek metody WSA popisuje obrázek 27, který napomáhá v rozeznání rozdílu mezi 

integrálním výsledkem jednotlivých firem. 

2.5.4.2.7 Metoda minimalizace vzdálenosti od ideální vzdálenosti TOPSIS 

Pro metodu TOPSIS byly využity stejné ekonomické ukazatele jako v kapitole 2.5.4.9 (viz 

tabulka 34). Nejprve byla dle vzorce 50 vytvořena normalizovaná kriteriální matice R. 

Normalizovaná kriteriální matice R 2017 

Podnik/ukaza-

tel 

ROA ROS BL KS DSZ ÚK 

INTERDENT 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

FLAVA 0,5 0,9 0,8 0,6 0,5 0,9 

JAFADENT -0,2 -0,1 0,1 0,3 0,2 0,0 

Krbec Dent 0,2 0,0 0,1 0,4 0,6 0,0 

SCHAFFEROVÁ 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 

Smrček Z - Con 0,7 0,4 0,5 0,6 0,5 0,0 

Tabulka 37: Normalizovaná kriteriální matice R; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 

Dále byly hodnoty převedeny na váženou kriteriální matici Z (vzorec 51). 

 

Normalizovaná vážená matice Z 2017 

Podnik/ukaza-

tel 

ROA ROS PL KS DSZ ÚK 

INTERDENT 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

FLAVA 0,5 0,9 0,8 0,6 0,5 0,9 

JAFADENT -0,2 -0,1 0,1 0,3 0,2 0,0 

Krbec Dent 0,2 0,0 0,1 0,4 0,6 0,0 

SCHAFFEROVÁ 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 

Smrček Z - Con 0,7 0,4 0,5 0,6 0,5 0,0 

Tabulka 38: Vážená kriteriální matice Z; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 

Dle vzorců 52 a 53 byla vytvořena matice ideálních a bazálních hodnot. 

 

Obrázek 27: Metoda WSA 2017; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 
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Podnik/ukaza-

tel 

ROA ROS PL KS DSZ ÚK 

INTERDENT 0,08 0,02 0,02 0,02 0 0,00 

FLAVA 0,13 0,20 0,16 0,08 0,05 0,04 

JAFADENT -0,04 -0,03 0,03 0,04 0,01 -0,002 

Krbec Dent 0,07 0,01 0,03 0,05 0,05 0,00 

SCHAFFEROVÁ 0,12 0,06 0,04 0,06 0,04 0,02 

Smrček Z - Con 0,19 0,10 0,09 0,08 0,05 0 

Nejlepší vari-

anta Hj 

0,19 0,20 0,16 0,08 0,05 0,04 

Nejhorší vari-

anta Dj 

-0,04 -0,03 0,02 0,02 0,00 0,00 

Tabulka 39: Matice ideálních a bazálních hodnot; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 

Výsledné pořadí je velmi odlišné od metody WSA (vzorec 54). Podnik INTERDENT se 

umístil za rok 2017 na čtvrtém místě. Metoda přináší zajímavý pohled na mezipodni-

kové srovnání, protože v sobě integruje subjektivně zvolené váhy ukazatelů. 

Podnik D+i D-i ci Pořadí 

INTERDENT 0,27 0,14 0,335 4 

FLAVA 0,05 0,34 0,86 1 

JAFADENT 0,36 0,03 0,07 6 

Krbec Dent 0,27 0,13 0,334 5 

SCHAFFEROVÁ 0,20 0,20 0,51 3 

Smrček Z - Con 0,13 0,29 0,69 2 

Tabulka 40: Výsledná matice TOPSIS; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 

Data z tabulky 38 byla přenesena do grafu na obrázku 28. U každého podniku je zob-

razena ideální (D+i) a bazální (D-i) hodnota. Relativní vzdálenost je dána spojnicí 

trendu. 
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V následující tabulce je vidět odlišný výsledek metody váženého součtu WSA a metody 

minimalizace vzdálenosti od ideální vzdálenosti TOPSIS. Z výsledku lze shrnout, že 

podnikové umístění není uspokojující a je podobné podnikovému hodnocení bez vyu-

žití vah ukazatelů pro měřený podnik INTERDENT. 

 

Podnik/metoda WSA TOPSIS Průměr Pořadí celkem 

INTERDENT 5 4 4,5 (4-5) 

FLAVA 1 1 1 1 

JAFADENT 6 6 6 6 

Krbec Dent 4 5 4,5 (4-5) 

SCHAFFEROVÁ 3 3 3 3 

Smrček Z - Con 2 2 2 2 

Tabulka 41: Výsledek vážných metod; Zpracováno podle dat z účetních závěrek 

2.5.5 Souhrnný výsledek mezipodnikových srovnávacích metod 

V této kapitole se zabývám hodnocením sledovaného podniku. Srovnávané společ-

nosti se řadí do dvou skupin, a sice na ty, které vždy dosahují zisku (INTERDENT, FLAVA, 

Krbec Dent, SCHAFFEROVÁ, Smrček Z-Noc) a na ty, které jsou ztrátové (JAFADENT).  

 

Z výsledků jednotlivých vícerozměrných metod, které pracují se stejnými vstupními 

daty, je patrný drobný posun ve výsledcích. Přesto lze říci, že odlišnost výsledků více-

rozměrných metod nevyužívajících vah není nijak výrazná.  

 

− První metoda prostého součtu pořadí nezohledňuje extrémní hodnoty a v cel-

kovém umístění mezi lety 2013-2017 se podnik zařadil na poslední místo. V sa-

motném roce 2017 se dělí o páté a šesté místo a je vidět drobné zlepšení.  

− Druhá metoda (jednoduchého podílu), která odstraňuje nedostatek extrémních 

hodnot, posouvá podnik INTERDENT jak v souhrnném hodnocení let 2013-2017 

tak v roce 2017 na páté místo tedy předposlední místo.  

− Bodovací metoda na pořadí nic nemění a její výsledek je shodný s metodou 

předchozí.  

− Metoda normované proměnné, která využívá normalizace dat, aby zohlednila 

citlivost k rozptylu, podnik v letech 2013-2017 umisťuje na páté místo. Stejného 

výsledku společnost dosahuje i v roce 2017.  

− Následující metoda fiktivní vzdálenosti využívá rovněž normalizace dat, proto 

je její výsledek podobný metodě normované proměnné. Podnik se umístil na 

posledním místě v celém období 2013-2017 a v roce 2017 obsadil páté místo. 

 

U podniku INTERDENT se hodnocení jeví konzistentněji než u ostatních firem použitých 

pro srovnání. Lze tedy shrnout, že se podnik v roce 2017 umisťoval na pátém místě a 

v ostatních letech se jeho umístění pohybovalo na pátém až posledním místě. 
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Poslední dvě metody WSA a TOPSIS, které využívaly subjektivní váhy ukazatelů, testo-

valy vybraný podnik v roce 2017. Výsledkem bylo umístění podniku na pátém místě u 

metody WSA a na čtvrtém místě u metody TOPSIS (s pouhým rozdílem 0,001 od pátého 

místa). Lze konstatovat, že metody i přes využití různých vah kritérií a drobných modi-

fikací ukazatelů, podávají stejný výsledek o sledovaném podniku jako metody, které 

váhy neužívaly. Značný rozdíl ale můžeme pozorovat u ostatních podniků, kde využití 

vah způsobilo velmi odlišné umístění v tabulce. Důkazem je i korelační koeficient mezi 

metodami bez využívaní vah ukazatelů a využívajících váhy (tabulka 42), který doka-

zuje méně významný vzájemný vztah. 

 

Výsledné pořadí firem 2017 Křížové párové korelace mezi použitými 

metodami 

Podnik/ 

metoda 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

INTERDENT 5,5 5 5 5 5 5 4 1 1 0,7 0,7 0,7 0,8 0,6 0,5 

FLAVA 4 3 3 3 3 1 1 2 - 1 1,0 1,0 0,9 0,6 0,4 

JAFADENT 5,5 6 6 6 6 6 6 3 - - 1 1,0 0,9 0,6 0,4 

Krbec Dent 3 1 1 1 2 4 5 4 - - - 1 0,9 0,6 0,4 

SCHAFFE-

ROVÁ 
2 4 4 4 4 3 3 

5 - - - - 1 0,7 0,5 

Smrček  

Z - Con 
1 2 2 2 1 2 2 

6 - - - - - 1 0,9 

        7 - - - - - - 1 

Tabulka 42: Vyhodnocení výsledků a jejich vzájemná korelace; Zpracováno na základě (KISLINGEROVÁ, a 

další, 2008 str. 72) 

2.5.6 Radarový graf (Spider) 

Radarový graf nebo také Spider graf je vhodný nástroj pro srovnání podniku, a to z dů-

vodu názorné identifikace finanční pozice firmy. Nejprve byl sestaven pro rok 2017 a 

poté pro časový horizont let 2013-2017, kde poměřuje hodnoty ukazatelů podniku IN-

TERDENT s.r.o. a odvětvím Maloobchod, kromě motorových vozidel. Hodnoty odvětví 

stojí jako základna s hodnotou 100 %. Hodnoty ukazatelů v tabulce udávají, o kolik se 

podnik vzdaluje odvětvovému průměru. Vzdálenost je určena dle charakteru ukaza-

tele (minimalizační, maximalizační). Radarový graf v sobě obsahuje vybrané ukazatele 

rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity. 
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Ozna-

čení 

Ukazatel 2013 2014 2015 2016 2017 Odvětví 

A1 ROE 1 % 0,4 % 2 % 13 % 46 % 100 % 

A2 ROA 28 % 31 % 37 % 43 % 55 % 100 % 

A3 ROS 0,5 % 0,2 % 1 % 6 % 21 % 100 % 

A4 Rentabilita provozní činnosti 36 % 36 % 37 % 44 % 55 % 100 % 

B1 Běžná likvidita 89 % 92 % 102 % 104 % 101 % 100 % 

B2 Pohotová likvidita 90 % 88 % 101 % 104 % 104 % 100 % 

B3 Peněžní likvidita 14 % 5 % 26 % 16 % 33 % 100 % 

B4 Krytí zdrojů -8 % 3 % 1 % 10 % 15 % 100 % 

C1 Ukazatel zadluženosti 72 % 73 % 73 % 74 % 76 % 100 % 

C2 Krytí stálých aktiv 32 % 33 % 39 % 40 % 39 % 100 % 

C3 Doba obratu kr. závazků 86 % 91 % 100 % 109 % 111 % 100 % 

C4 Vlastní financování 38 % 41 % 40 % 43 % 47 % 100 % 

D1 Podíl stálých aktiv 34 % 34 % 32 % 34 % 40 % 100 % 

D2 Obrat aktiv 79 % 81 % 79 % 85 % 90 % 100 % 

D3 Doba obratu pohledávek 26 % 27 % 28 % 28 % 31 % 100 % 

D4 Doba obratu zásob 34 % 33 % 34 % 38 % 41 % 100 % 

Tabulka 43: Podkladová data pro Spider analýzu 2013–2017; Zpracováno podle informací www.mpo.cz 

Z paprskového grafu pro rok 2017 lze snadno vyčíst, kde se podnik nejvíc odchyluje od 

odvětvové úrovně. Podnik zaostává hlavně oblasti rentability (A1 – A4) a ukazatelích 

aktivity (D1, D3 a D4). Lze tedy shrnout, že ve všech oblastech s výjimkou běžné a po-

hotové likvidity (B1 a B2) a doby obratu krátkodobých závazků (C3), se společnosti daří 

hůře než průměru v odvětví.   
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Spider graf byl dále sestaven s hodnotami podniku INTERDENT ve srovnání s konku-

renčními podniky a s průměrnými hodnotami v odvětví, které sloužily jako základna 

(100 %). Pro účely Spider grafu byla stanovena hranice pro vybočující hodnoty. Důvo-

dem bylo, aby extrémní hodnoty neovlivňovaly výstupný graf a orientaci v něm. Ex-

trémně vysoké či nízké hodnoty ukazatelů byly nahrazeny stanovenou hraniční hod-

notou (vyznačeno červeně). 

 

Ozna-

čení  

Ukazatel INTERDENT FLAVA JA-

FADENT 

Schaffe-

rová 

Smr-

ček 

Krbec Od-

větví 

Mini-

mální 

Maxi-

mální 

A1 ROE 46 % 52 % -60 % 64 % 71 % 49 % 100 % -100 % 200 % 

A2 ROA 55 % 90 % -29 % 82 % 125 % 45 % 100 % -100 % 200 % 

A3 ROS 21 % 200 % -36 % 73 % 121 % 11 % 100 % -100 % 200 % 

A4 Rentabilita 

provoz. čin 

55 % 200 % -26 % 62 % 103 % 9 % 100 % 

-100 % 200 % 

B1 Běžná L. 101 % 200 % 108 % 200 % 200 % 124 % 100 % 0 % 200 % 

B2 Pohotová L.  104 % 200 % 96 % 138 % 200 % 97 % 100 % 0 % 200 % 

B3 Peněžní L. 33 % 150 % 28 % 134 % 150 % 0 % 100 % 0 % 150 % 

B4 Krytí zdrojů 15 % 116 % 0 % 62 % 167 % 103 % 100 % 0 % 200 % 

C1 Zadlužen 76 % 200 % 75 % 144 % 200 % 133 % 100 % 0 % 200 % 

C2 Krytí SA. 39 % 60 % 120 % 200 % 200 % 38 % 100 % 0 % 200 % 

C3 DOkrZ 111 % 200 % 146 % 200 % 200 % 200 % 100 % 0 % 200 % 

C4 Vl. Financ. 47 % 52 % 0 % 74 % 51 % 77 % 100 % 0 % 200 % 

D1 Podíl SA 40 % 99 % 127 % 150 % 150 % 72 % 100 % 0 % 150 % 

D2 OA 90 % 47 % 19 % 139 % 128 % 200 % 100 % 0 % 200 % 

D3 DOP 31 % 38 % 44 % 108 % 97 % 200 % 100 % 0 % 200 % 

D4 DOZ 41 % 30 % 25 % 33 % 73 % 186 % 100 % 0 % 200 % 

Tabulka 44: Podkladová data pro Spider analýzu všech podniků 2017; Zpracováno podle informací 

www.mpo.cz 
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Radarový graf, ve kterém jsou zahrnuty poměry všech srovnávaných společností k od-

větví indikuje, že nejextrémnější výkyvy má společnost FLAVA, kde u několika ukaza-

telů musela být dosazena maximální hraniční hodnota. Radarový graf poskytuje vizu-

ální interpretaci porovnání jak s podniky, tak s odvětvovým standardem. Měřený pod-

nik za konkurenty velmi zaostává v ukazatelích likvidity a vykazuje nesporně nejvyšší 

zadluženost. 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zhodnocení finanční situace podniku INTERDENT s.r.o. 

a následné provedení mezipodnikového srovnání mezi lety 2013-2017 pomocí pokro-

čilých statistických metod. Diplomová práce měla potvrdit nebo vyvrátit, že se konku-

renceschopnost podniku INTERDENT s.r.o. v průběhu sledovaného období zvyšuje a vy-

zdvihnout konkurenční výhody, kterými společnost disponuje. 

 

Mezipodnikovému srovnání společnosti předcházelo posouzení finanční situace spo-

lečnosti INTERDENT s.r.o. pomocí metod a ukazatelů finanční analýzy. Byly použity ab-

solutní, rozdílové, poměrové a hodnotové ukazatele spolu s bonitními a bankrotními 

modely. Výstupem finanční analýzy bylo zjištění, že společnost má velké množství ne-

splacených pohledávek a pohledávek po době splatnosti. Z tohoto důvodu má společ-

nost nízkou bonitu a je velmi zadlužená. Odrazem jsou pak nízké hodnoty ukazatele 

rentability, které sice vykazují tempo růstu, ale přesto nedosahují na odvětvové prů-

měry. Tato skutečnost narušuje efektivitu hospodaření společnosti, poměr investic a 

výslednou ekonomickou přidanou hodnotu pro vlastníky, která se pohybuje v zápor-

ných číslech. Dle bankrotních modelů se podnik pohybuje v šedé zóně, kde sice není 

přímo ohrožen bankrotní situací, ale ani není jasné, zda tvoří hodnotu. Návrhem pro 

zlepšení finančního zdraví bylo zrevidovat platební podmínky zákazníků, zavést ná-

stroje řízení kreditního rizika a snížit poměr zadlužení, aby byl podnik schopný cizí ka-

pitál splácet. 

 

V další části této práce jsem charakterizovala odvětví, do kterého se podnik řadí, a to 

konktrétně Maloobchod, kromě motorových vozidel. Pokud bych měla ohodnotit od-

větví maloobchodu jako celek, jedná se o odvětví, které je na vzestupu a je na českém 

trhu hojně zastoupené. Podle dat Českého statistického úřadu v odvětví meziročně 

rostou tržby za prodej zboží a služeb. V rámci odvětví byly pomocí níže zvolených pa-

rametrů vybrány podniky ke komparaci. 

− Podniky prodávající stomatologický materiál zubařským a laboratorním ordina-

cím 

− Právní forma – společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

− Zveřejněné účetní závěrky pro roky 2013–2017 

− Společnosti na českém trhu 

Komplikaci, na kterou jsem narazila při výběru bylo, že mnoho společností nepublikuje 

své účetní závěrky, přesto že jim tuto povinnost ukládá zákon. 

 

Mezipodnikové srovnání bylo provedeno pomocí jednorozměrných a vícerozměrných 

benchmarkingových metod. U vybraných ukazatelů bylo nutné stanovit jejich charak-

ter (minimalizační, maximalizační). U ukazatele likvidity, zadluženosti a obratu aktiv 

nastal problém, protože jejich charakter není jednoznačný, a proto byl zvolen ten, který 

nejvíce odpovídal jejich požadované hodnotě. Ukazatel likvidity jsem posoudila jako 

maximalizační kritérium, aby byly lépe ohodnoceny podniky s vyšší likviditou. Naopak 
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ukazatel zadluženosti byl stanoven jako minimalizační i přesto, že zadlužení je do ur-

čité míry výhodné. Ukazatele obratu aktiv byly rovněž posouzeny jako maximalizační. 

 

Výsledkem komparace je zjištění, že se podnik v rámci srovnání umisťoval na posled-

ních příčkách. Nesilnější konkurenční společností byl jednoznačně podnik Smrček Z-

Con, i přestože podnik INTERDENT vykazoval vyšší zisk před zdaněním a úroky. Zají-

mavé bylo sledovat, jak se pořadí podniku změní při použití subjektivních vah ukaza-

telů. Měřená společnost se podle těchto metod ale ve svém umístění nijak neposunula 

a metody spíše potvrdili výsledek celého mezipodnikového srovnání. 

 

Aby byla otestována otázka, zda se konkurenceschopnost podniku zvyšuje, byly de-

tailně přiblíženy výsledky posledního roku 2017. U jednotlivých metod sledovaný pod-

nik v posledním roce vykazoval zlepšení a neumisťoval se na posledním místě srov-

nání. I přes nepříznivé výsledky lze tedy hypotézu potvrdit a říci, že se konkurence-

schopnost podniku zvyšuje. Důvodem je také nárůst výsledku hospodaření mající 

efekt na více než dvojnásobné navýšení ukazatelů rentability, které hodnotí efektiv-

nost hospodaření podniku. Zvýšení konkurenceschopnosti rovněž dokazují zlepšující 

se výsledky bankrotních a bonitních modelů. Finanční pozice firmy byla v závěru práce 

vizuálně zpracována pomocí pavučinového grafu, resp. Spider analýzy. 

 

Z komparace s dalšími společnostmi jsou patrné konkurenční výhody sledované firmy. 

Finanční analýza upozorňuje na nárůst tržeb i v takto konkurenčním prostřední. Sku-

tečnost poukazuje na vysokou loajalitu zákazníků nebo akvizici nových. Pro společnost 

to znamená, že jejich marketingové nástroje fungují dobře a efektivně. Jedním z výhod 

je jistě tradiční tvorba katalogů, účast na veletrzích a široký záběr produktů od kvalit-

ních dodavatelů. Společnost se zaměřuje na věrnost zákazníka pomocí nabídky ne-

standardních platebních podmínek. Z toho ale také pramení problém s vysokou hladi-

nou nesplacených pohledávek. V budoucnosti je nutné stanovit zdravou rovnováhu. 

 

Výstupem mezipodnikového srovnání je nejen zjištění stavu podniku ve srovnání 

s konkurencí, ale také stanovení potřebných kroků pro zvýšení konkurenceschopnosti, 

a to na základě práce s finančními ukazateli. Protože zkoumaný podnik nedosahoval 

dobrých výsledků, je žádoucí zaměřit se na nejvíce problematické oblasti. Základním 

doporučením je snížit počet nesplacených pohledávek a pohledávek po době splat-

nosti. Pro budoucí rozvoj je důležité zvýšení poměru finanční hotovosti v podniku, což 

umožní snížit zadluženost. Dostatečně proměňovat pohledávky v likvidní hotovost je 

opatření, které ve srovnávaných podnicích evidentně úspěšně zavedeno bylo. Dokazují 

to ukazatele likvidity, ve kterých sledovaný podnik nejvíce zaostával za konkurencí 

(hlavně ukazatel peněžní likvidity). 

 

Rovněž je žádoucí zrevidovat stávající náklady, které snižují hospodářský výsledek. Op-

timalizace nákladů je součást podnikového řízení a doporučuji v tomto případě zavést 
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metody analýzy nákladů. Např. vhodnou metodou je Activity Based Costing, ze které je 

zřejmé, kde náklady vznikají a jaká je jejich vazba na činnosti. 

 

Doporučila bych zrevidovat skladbu zásob i celý distribuční model. Z finanční analýzy 

a mezipodnikového srovnání je patrné, že většina podniků má delší dobu obratu zá-

sob, než je odvětvový standard, včetně sledovaného podniku INTERDENT. Doporučuji 

hlubší analýzu zásob a rozšíření vzorku srovnávaných podniků např. o mezinárodní 

firmy, které často zavádí moderní technologie s předstihem před maloobchodníky. Na 

základě hlubší analýzy dále vytvořit plán řízení zásob, aby jejich dodávka zůstala ply-

nulá a úplná při minimálních nákladech. 

 

Na základě finanční analýzy a následného srovnání bych společnosti doporučila, aby 

soustavně pokračovala v benchmarkingu s ostatními podniky i v dalších letech z dů-

vodu potvrzení její zlepšující tendence ve výsledcích a také k získávání cenných infor-

mací, které tento komplexní pohled nad hospodařením podává. K mezipodnikovému 

srovnání v dalších letech podniku bude sloužit zpracovaný podklad. 
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Přílohy 

1. VERTIKÁLNÍ ANALÝZA 2013-2017 
Vertikální analýza – zkrácená verze  

  
2013 2014 2015 2016 2017 

 
 AKTIVA CELKEM  100 

% 

100 % 100 % 100 % 100 % 

A Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

B. Dlouhodobý majetek 18 % 19 % 20 % 20 % 19 % 

B.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 6 % 6 % 7 % 6 % 5 % 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 12 % 13 % 13 % 14 % 14 % 

C Oběžná aktiva 80 % 80 % 79 % 79 % 80 % 

C.I Zásoby 29 % 32 % 29 % 29 % 28 % 

C.II Pohledávky 47 % 47 % 43 % 46 % 44 % 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 12 % 13 % 13 % 14 % 14 % 

C.IV.1 Peněžní prostředky 4 % 1 % 7 % 4 % 9 % 

D.I Časové rozlišení 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

  PASIVA CELKEM 100 

% 

100 % 100 % 100 % 100 % 

A. Vlastní kapitál 16 % 17 % 17 % 18 % 20 % 

A.I Základní kapitál 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

A.II Kapitálové fondy 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

A.III Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 16 % 17 % 17 % 18 % 18 % 

A.V Výsledek hospodaření běžného účetního ob-

dobí  

0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 

B Cizí zdroje 83 % 82 % 83 % 81 % 79 % 

B.I Rezervy 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

B.II Dlouhodobé závazky 13 % 14 % 22 % 21 % 17 % 

B.III Krátkodobé závazky 70 % 68 % 61 % 59 % 62 % 

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

C.I Časové rozlišení 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

VZZ 

 Vertikální analýza – zkrácená verze  

  
2013 2014 2015 2016 2017 

I. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2 % 1 % 2 % 2 % 1 % 

II. Tržby za prodej zboží 97 % 98 % 98 % 97 % 97 % 

 A.   Výkonová spotřeba  85 % 87 % 88 % 86 % 85 % 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

C. Aktivace (-) 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

D. Osobní náklady  9 % 10 % 10 % 10 % 9 % 

E. Úprava hodnot v provozní oblasti -1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 

III. Ostatní provozní výnosy 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 

F. Ostatní provozní náklady 5 % 0 % 0 % 1 % 1 % 

* Provozní výsledek hospodaření 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 

 V.   Výnosy z ostatního dl. Fin. majetku  0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

H. Náklady související s od.dl. fin. majetkem 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

VI. Výnosové úroky 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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I. Úpravy hodnot a rezervy ve fin. Oblasti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

J. Nákladové úroky 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 

VII. Ostatní finanční výnosy 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

K. Ostatní finanční náklady 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

* Finanční výsledek hospodaření -1 % -1 % -1 % -1 % -1 % 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 

L. Daň z příjmu za běžnou činnost 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

** Výsledek hospodaření po zdanění 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 

0 Čistý obrat za účetní období 

(I+II+III+IV+V+VI+VII) 

100 

% 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Příloha 1: Vertikální analýza 2013-2017 

2. HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 2013-2017 

 

  AKTIVA CELKEM 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 

B. Dlouhodobý majetek -5,7 % 2,9 % -6,3 % -1,8 % 

B.II Dlouhodobý hmotný majetek -4,9 % 26,0 % -15,7 % -20,4 % 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

C Oběžná aktiva -5,7 % 1,8 % -7,2 % 0,2 % 

C.I Zásoby 3,1 % -4,9 % -8,6 % -5,4 % 

C.II Pohledávky -5,4 % -5,3 % -0,6 % -6,3 % 

C.IV.1 Peněžní prostředky -70,0 % 401,7 % -43,6 % 114,4 % 

D.I Časové rozlišení -47,0 % -2,8 % 47,6 % -42,3 % 

  PASIVA CELKEM -5,7 % 2,9 % -6,3 % -1,8 % 

A. Vlastní kapitál 0,1 % 0,3 % 2,1 % 7,6 % 

A.I Základní kapitál 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

A.II Kapitálové fondy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

A.III Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 0,0 % 0,2 % 0,3 % 2,1 % 

A.V Výsledek hospodaření běžného 

účetního období  

-63,6 % 325,0 % 708,8 % 269,1 % 

B Cizí zdroje -7,0 % 3,4 % -8,5 % -3,5 % 

B.I Rezervy 0,0 % 300,0 % 600,0 % 900,0 % 

B.II Dlouhodobé závazky 2,4 % 57,3 % -7,5 % -21,0 % 

B.III Krátkodobé závazky -8,7 % -7,7 % -8,9 % 2,7 % 

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

C.I Časové rozlišení 29,1 % 2,8 % 62,3 % -33,8 % 

VZZ 

I. Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

II. Tržby za prodej zboží -25,5 % 32,7 % -18,8 % -4,4 % 

A. Výkonová spotřeba -2,2 % 0,3 % -0,1 % 4,3 % 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 

(+/-) 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

C. Aktivace (-) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

D. Osobní náklady  8,2 % -5,4 % -0,8 % 0,3 % 

E. Úprava hodnot v provozní oblasti -137,6 % -82,8 % 1257,6 % 17,3 % 

III. Ostatní provozní výnosy -64,5 % 35,6 % 157,8 % 25,4 % 
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III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého ma-

jetku 

0,0 % -100,0 % 0,0 % -42,2 % 

III.2 Tržby z prodeje materiálu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

III.3 Jiné provozní výnosy -70,2 % 61,4 % 125,7 % 35,0 % 

F. Ostatní provozní náklady -90,7 % -4,6 % 118,4 % 20,9 % 

* Provozní výsledek hospodaření -1,8 % 2,0 % 17,8 % 32,4 % 

IV. Výnosy z dl. fin. majetku 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

IV.I Výnosy z podílů 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

IV.2 Ostatní výnosy z podílů 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

V. Výnosy z ostatního dl. fin. majetku 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

V.1 Výnosy z ostatního dl. Fin. majetku – 

ovládaná osoba 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

V.2 Ostatní vnosy z ost. dl .fin. majetku 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

H. Náklady související s od .dl. fin. ma-

jetkem 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

VI. Výnosové úroky 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

VI.1 Výnosové úroky 7,7 % -11,0 % -32,7 % 0,6 % 

VI.2 Ostatní výnosové úroky 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve fin. Ob-

lasti 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

J. Nákladové úroky 7,6 % 26,3 % -0,3 % -7,1 % 

VII. Ostatní finanční výnosy -72,2 % -19,5 % -83,5 % 1008,8 % 

K. Ostatní finanční náklady -66,7 % -0,8 % -33,6 % 0,0 % 

* Finanční výsledek hospodaření -0,6 % 6,3 % 5,7 % -6,2 % 

**** Výsledek hospodaření před zdaně-

ním 

-17,6 % -69,6 % 735,3 % 322,5 % 

Příloha 2: Horizontální analýza 2013-2017 

3. JEDNOROZMĚRNÁ ANALÝZA 2013-2016 
JEDNOROZMĚRNÁ ANALÝZA 2013-2016 

Ukaza-
tel 

Rok INTER-
DENT 

FLAVA JAFADENT Krbec Dent SCHAFFE-
ROVÁ 

Smrček Z 
- Con 

ROE 2016 2,1 %  9,9 % 1,5 % 8,6 % 15,3 % 8,5 % 

(+1) 
 

5 3 6 3 1 4 

ROE 2015 0,3 % 11,0 % -6,6 % 13,3 % 12,8 % 11,0 % 

(+1) 
 

5 3-4 6 1 2 3-4 

ROE 2014 0,1 % 11,6 % 11,1 % 16,6 % 13,5 % 59,7 % 

(+1) 
 

6 5 4 1 2 3 

ROE 2013 0,2 % 13,6 % -43,5 % -12,3 % 1,3 % 10,7 % 

(+1) 
 

4 1 6 5 3 2 

ROA 2016 3,9 % 9,8 % 1,5 % 4,8 % 10,1 % 8,2 % 

(+1) 
 

5 2 6 4 1 3 

ROA 2015 3,4 % 9,9 % -2,3 % 7,4 % 8,4 % 10,7 % 

(+1) 
 

5 2 6 4 3 1 

ROA 2014 2,9 % 9,3 % 5,4 % 8,8 % 8,8 % 11,1 % 

(+1) 
 

6 2 5 3-4 3-4 1 

ROA 2013 2,6 % 10,1 % -16,5 % -4,9 % 1,3 % 9,7 % 

(+1) 
 

3 1 6 5 4 2 

ROS 2016 0,2 % 8,8 % 0,7 % 2,6 % 3,0 % 3,5 % 

(+1) 
 

6 1 5 4 3 2 
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ROS 2015 0,0 % 8,7 % -1,0 % 3,5 % 2,8 % 3,9 % 

(+1) 
 

5 1 6 3 4 2 

ROS 2014 0,0 % 8,9 % 2,5 % 3,6 % 3,0 % 3,6 % 

(+1) 
 

6 1 5 2-3 4 2-3 

ROS 2013 0,0 % 9,9 %   -9,7 % -2,5 % 0,5 % 3,0 % 

(+1) 
 

4 1 6 5 3 2 

DOZ 2016 
53,2 

64,0 80,2 98,4 46,2 35,5 

(-1) 
 

3 
4 5 6 2 1 

DOZ 2015 
58,0 

64,8 92,2 70,3 53,4 27,6 

(-1) 
 

3 
4 6 5 2 1 

DOZ 2014 
61,5 

71,7 76,1 0,0 47,0 29,9 

(-1) 
 

3 
4 5 6 2 1 

DOZ 2013 
58,1 

78,6 115,2 54,2 64,6 17,1 

(-1) 
 

3 
5 6 2 4 1 

BL 2016 1,3 5,53 1,95 1,43 2,2 3,7 

(+1) 
 

6 1 4 5 3 2 

BL 2015 1,3 3,43 1,89 1,3 2,3 5,3 

(+1) 
 

5-6 2 4 5-6 3 1 

BL 2014 1,2 2,53 1,63 1,10 2,1 5,0 

(+1) 
 

5 2 4 6 3 1 

BL 2013 1,1 2,16 1,60 1,1 1,9 3,1 

(+1) 
 

5-6 2 4 5-6 3 1 

CZ 2016 80,7 % 23,1 % 53,1 % 44,0 % 48,6 % 24,5 % 

(-1) 
 

6 1 5 3 4 2 

CZ 2015 82,6 % 29,9 % 52,0 % 44,6 % 47,9 % 17,0 % 

(-1) 
 

6 2 5 3 4 1 

CZ 2014 82,1 % 38,5 % 60,7 % 48,8 % 49,7 % 16,9 % 

(-1) 
 

6 2 5 3 4 1 

CZ 2013 83,3 % 43,3 % 59,8 % 61,0 % 54,6 % 26,8 % 

(-1) 
 

6 2 4 Ř 3 1 

OA 2016 1,9 1,1 2,2 1,9 3,3 2,4 

(+1) 
 

4-5 6 3 4-5 1 2 

OA 2015 1,8 1,1 2,3 2,1 3,0 2,8 

(+1) 
 

5 6 3 4 1 2 

OA 2014 1,9 1,0 2,1 2,5 2,9 3,1 

(+1) 
 

5 6 4 3 2 1 

OA 2013 1,8 1,0 1,7 2,0 2,6 3,2 

(+1)  4 6 5 3 2 1 

Příloha 3: Jednorozměrná analýza 2013-2016 
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4.  Finanční výkazy sledovaného podniku (Zkrácená verze podle stylu vykazováno 

z 2016)   
2013 2014 2015 2016 2017 

Označení 

  
2013 

(Netto) 

2014 

(Netto) 

2015 

(Netto) 

2016 

(Netto) 

2017 

(Netto) 

  
AKTIVA CELKEM 

80 070 75 521 77 690 72 766 71 486 

A Pohledávky za upsaný zá-

kladní kapitál 

     

B. Dlouhodobý majetek 14 554 14 329 15 454 14 599 13 659 

B.1. Dlouhodobý nehmotný 

majetek 

     

B.II Dlouhodobý hmotný ma-

jetek 

4 554 4 329 5 454 4 599 3 659 

B.III Dlouhodobý finanční ma-

jetek 

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

C Oběžná aktiva 64 151 60 468 61 532 57 128 57 227 

C.I Zásoby 23 346 24 068 22 877 20 921 19 789 

C.II Pohledávky 37 383 35 373 33 503 33 300 31 205 

C.IV.

1 

Peněžní prostředky 3 422 1 027 5 152 2 907 6 233 

D.I Časové rozlišení 1 365 724 704 1 039 600 

  
PASIVA CELKEM 

80 070 75 521 77 690 72 766 71 486 

A. Vlastní kapitál 13 084 13 092 13 126 13 401 14 416 

A.I Základní kapitál 200 200 200 200 200 

A.II Kapitálové fondy 
     

A.III Rezervní fondy, neděli-

telný fond a ostatní fondy 

ze zisku 

20 20 20 20 20 

A.IV. Výsledek hospodaření mi-

nulých let 

12 842 12 846 12 872 12 906 13 181 

A.V Výsledek hospodaření 

běžného účetního období  

22 8 34 275 1 015 

B Cizí zdroje 66 680 62 034 64 158 58 706 56 634 

B.I Rezervy 
     

B.II Dlouhodobé závazky 10 400 10 650 16 750 15 500 12 250 

B.III Krátkodobé závazky 56 280 51 384 47 408 43 206 44 384 

B.IV Bankovní úvěry a výpo-

moci 

     

C.I Časové rozlišení 306 395 406 659 436 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 

Ozn

ač-

ení 

  2013 2014 2015 2016 2017 

I. Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 

2 716 2 024 2 686 2 180 2 085 

II. Tržby za prodej zboží 142 032 138 881 139 355 139 268 145 275 

A. Výkonová spotřeba 124 990 122 900 125 511 122 922 127 644 

B. Změna stavu zásob vlastní 

činnosti (+/-) 

     

C. Aktivace (-) 
     

D. Osobní náklady  13 676 14 796 14 000 13 884 13 930 

E. Úprava hodnot v provozní 

oblasti 

(2 043) 769 132 1 792 2 102 

III. Ostatní provozní výnosy 705 250 339 874 1 096 
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F. Ostatní provozní náklady 6 715 626 597 1 304 1 577 

* Provozní výsledek hospo-

daření 

2 049 2 013 2 054 2 420 3 203 

IV. Výnosy z dl. fin. majetku 
     

G. Náklady na podíly 
     

V. Výnosy z ostatního dl . Fin. 

majetku 

   
500 500 

H. Náklady související s od. 

dl. fin. majetkem 

     

VI. Výnosové úroky 271 292 260 175 176 

I. Úpravy hodnot a rezervy 

ve fin. Oblasti 

     

J. Nákladové úroky 1 906 2 050 2 590 2 582 2 398 

VII. Ostatní finanční výnosy 921 256 206 34 377 

K. Ostatní finanční náklady 1 199 399 396 263 263 

* Finanční výsledek hospo-

daření 

-1 913 -1 901 -2 020 -2 136 -2 003 

**** Výsledek hospodaření 

před zdaněním 

136 112 34 284 1 200 

L. Daň z příjmu za běžnou 

činnost 

114 104  9 185 

** Výsledek hospodaření po 

zdanění 

22 8 34 275 1 015 

  Převod podílu 
     

*** Výsledek hospodaření za 

účetní období (+/-) 

22 8 34 275 1 015 

  Čistý obrat za účetní ob-

dobí (I+II+III+IV+V+VI+VII) 

146 645 141 703 142 846 143 031 149 509 

Příloha 4: Finanční výkazy 
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této diplomové práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, 

že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 
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