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Predikce finanční tísně

• Zabývá se rizikem úpadku – hrozí:
– pro platební neschopnost (insolvence) 

dostát splatným závazkům
– pro předlužení, kdy hodnota závazků 

převyšuje hodnotu aktiv (avizuje chronická 
ztrátovost)

– převzetím (takeover)



Finanční tíseň
• Ve finanční tísni (financial distress) bývá obtížné, 

nikoli však nemožné sestavovat platební kalendář pro 
nejbližší dny a měsíce tak, aby nedocházelo k 
překročení lhůt splatnosti peněžitých závazků, které 
by mohlo vést k jejich soudnímu vymáhání

• Nastává tehdy, když jsou problémy s platební 
schopností tak vážné, že nemohou být vyřešeny 
bez výrazných změn v provozní a/nebo finanční 
činnosti podniku

• Takovými změnami (provozní a finanční 
restrukturalizací neboli reorganizací) se má zastavit a 
odvrátit směřování k úpadku



Skupiny predikčních 
modelů
• Bankrotní modely – mají poskytnout včasné 

varování (early warning) před 
pravděpodobným úpadkem

• Bonitní modely – klasifikují podnik podle 
stupně finančního zdraví



Bankrotní modely – typy

• Jednorozměrné modely (univariate models) 
se snaží najít jednoduchou charakteristiku 
(např. poměrový ukazatel), která by dokázala 
dobře rozlišit mezi podniky, které se ocitnou 
ve finanční tísni a těmi ostatními (Beaver)

• Vícerozměrné modely (multivariate models) 
se skládají z více jednoduchých 
charakteristik, kterým jsou přiřazovány různé 
váhy (Altman)



Predikce na bázi 
poměrových ukazatelů
• W. H. Beaver – profilová analýza (1966)

– dluhy / Cash Flow Netto
à ukazatel solventnosti

– zisk po zdanění / aktiva celkem
à ukazatel rentability

– dluhy / aktiva celkem
à ukazatel zadluženosti

– pracovní kapitál / aktiva celkem
à ukazatel likvidity

– oběžná aktiva / krátkodobý pasiva
à ukazatel likvidity



Predikce na bázi peněžních toků 
(na horizontální analýze CF)
• Navazuje na Beaverův model
• Rozeznává 8 fází na sestupu k bankrotu:

1. pokles Cash Flow Netto
2. pokles čistého peněžního toku z provozní činnosti
3. problémy s peněžními toky z finanční činnosti
4. problémy v investiční činnosti
5. platební potíže vedou k finanční tísni
6. předlužení (kumulovaná ztráta vede k zápornému VK, 

majetek má menší hodnotu než dluhy)
7. tlak věřitelů
8. platební neschopnost (vyhlášení úpadku)
à 5. fáze již představuje finanční tíseň à nejpozději zde by 
se mělo přistoupit k provozní a finanční restrukturalizaci



Příznaky finanční tísně 
podle vývoje peněžních 
toků
• Pokles CF Netto z poklesu zisku
• Pokles příjmů, pomalejší pokles výdajů
• Pokles CF Netto z přírůstku Zás a KrPohl
• Úbytek dlouhodobých dluhů
• Přírůstky KBÚ
• Úbytek pracovního kapitálu
• Vzestup úroků
• Investiční výdaje neklesají, spíše rostou



Příznaky finanční tísně 
podle vývoje poměrových 
ukazatelů
• Pokles ukazatelů ziskovosti
• Pokles krytí dluhů
• Pokles ukazatelů aktivity
• Vzestup krátkodobé zadluženosti
• Pokles úrokového krytí
• Vzestup průměrné úrokové míry



Bankrotní modely
• Soustavy několika poměrových ukazatelů, jimž jsou 

přiřazeny váhy a jejichž vážený součet dává skóre, 
podle kterého se usuzuje, zda je podnik náchylný k 
finanční tísni a úpadku, nebo je bankrot velice 
nepravděpodobný

• Skóre se může nacházet v tzv. šedé zóně, tj. v 
intervalu, kde nelze jednoznačně rozhodnout o 
pravděpodobnosti bankrotu

• Vznikají pomocí diskriminační analýzy, která 
zpracovává široké spektrum poměrových ukazatelů 
za dvě stejně početné skupiny firem à firmy krátce 
před dokonaným bankrotem a firmy bankrotem 
neohrožené



Bankrotní model –
Altmanovo Z-skóre (1968)
• Pro firmy veřejně obchodované na burze
• Zi = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5
• X1 = pracovní kapitál / aktiva

à likvidita
• X2 = nerozdělený (zadržený)* zisk / aktiva

à dlouhodobá rentabilita
• X3 = zisk před úroky a zdaněním / aktiva

à rentabilita
• X4 = tržní kapitalizace / cizí kapitál

à zadluženost
• X5 = tržby / aktiva

à aktivita
• *zadržený zisk = fondy ze zisku + výsledek hospodaření 

minulých let + výsledek hospodaření za účetní období



Altmanovo Z-skóre (1983)

• Pro firmy veřejně neobchodované na burze
• Zi = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 

+ 0,998 X5
• V ukazateli X4 je namísto tržní kapitalizace 

použit vlastní kapitál



Altmanovo Z-skóre (1995)
• Pro nevýrobní firmy a rozvíjející se trhy
• Zi = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4
• X1 = pracovní kapitál / aktiva
• X2 = nerozdělený (zadržený)* zisk / aktiva
• X3 = zisk před úroky a zdaněním / aktiva
• X4 = vlastní kapitál / cizí kapitál
• *zadržený zisk = fondy ze zisku + výsledek 

hospodaření minulých let + výsledek 
hospodaření za účetní období



Bankrotní (věřitelský) model 
IN95 – index důvěryhodnosti
• Autory Inka a Ivan Neumaierovi
• Sestaven pro podmínky českých podniků

0,22 × aktiva / cizí zdroje zadluženost
0,11 × zisk před úroky a zdaněním / úroky solventnost
8,33 × zisk před úroky a zdaněním / aktiva rentabilita
0,52 × výnosy / aktiva aktivita
0,10 × oběžná aktiva / (kr. závazky + kr. bank. úvěry) likvidita
-16,8 × závazky po lhůtě splatnosti / výnosy likvidita

0,22×
A
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+ 0,11×
ZUD
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+ 8,33×
ZUD
A

+ 0,52×
Výn
A

+ 0,10×
OA

KZ + KBÚ
− 16,8×

ZávPoSpl
Výn

Hodnota indexu Stav podniku
> 2 dobrá situace podniku

1 – 2 nedostatečná indikace

< 1 vážné problémy podniku



Modely IN99 a IN01
• Bonitní model z pohledu vlastníka IN99:

• Model spojující předchozí bonitní i bankrotní model IN01:

𝐈𝐍𝟗𝟗 = −0,017×
A
CZ + 4,573×

ZUD
A + 0,481×

Výn
A + 0,015×
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A
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ZUD
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Výn
A + 0,09×
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Hodnota indexu Stav podniku
> 2,07 dobrá situace podniku

0,684 – 2,07 nedostatečná indikace

< 0,684 vážné problémy podniku

Hodnota indexu Stav podniku
> 1,77 dobrá situace podniku

0,75 – 1,77 nedostatečná indikace

< 0,75 vážné problémy podniku



Model IN05
• Zatím posledním známým indexem manželů 

Neumaierových
• Aktualizací indexu IN01 podle testů na 

průmyslových datech z roku 2004

𝐈𝐍𝟎𝟓 = 0,13×
A
CZ + 0,04×

ZUD
U + 3,97×

ZUD
A + 0,21×

Výn
A + 0,09×
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Hodnota indexu Stav podniku
> 1,6 dobrá situace podniku

0,9 – 1,6 nedostatečná indikace

< 0,9 vážné problémy podniku



Tafflerův model
• Základní:

ZT z = 0,53×
ZD
KZ

+ 0,13×
OA
CZ

+ 0,18×
KZ
A
+ 0,16×

FM − KZ
prov. nákl.

< 0 velká pravděpodobnost bankrotu
> 0 malá pravděpodobnost bankrotu

• Modifikovaný:
ZT m = 0,53×

ZD
KZ + 0,13×

OA
CZ + 0,18×

KZ
A + 0,16×

T
A

< 0,2 velká pravděpodobnost bankrotu
> 0,3 malá pravděpodobnost bankrotu



Predikce převzetí

• Převzetí (takeover) může mít formu:
– fúze (merger), tj. sloučení dvou firem a dále pokračuje 

jediná firma
– koupě (acquisition), kdy jedna firma získá rozhodující podíl 

v jiném podniku, který se tím stává dceřinou společností
• Důvody:

– spekulační – získat (někdy na dluh) podnik v existenčních 
potížích, s cílem později po nápravě (nebo rozprodejem po 
částech) vydělat na výhodném prodeji

– strategické – posílit postavení v konkurenčním prostředí
– finanční – zmocnit se v novém podniku nevyužité kredibility, 

nadbytku peněžních prostředků, přebytku volného CF



Predikce převzetí
• Z finančních důvodů je podnik zajímavým pro kupujícího, jeví-li 

se tržní cena (akcií) nízká:
– v důsledku neefektivního využívání některých částí 

majetku, které může nabyvatel prodat a zvýšit výnosnost 
zůstávající části

– v důsledku nevyužívání potenciální výdělkové 
schopnosti, kterou teprve nabyvatel plně uplatní

– vzhledem k vysoké reprodukční ceně majetku
– dále také nadměrná likvidita a solventnost vzhledem k:

• příznivému CF Netto a vysoké provozní výkonnosti
• velkému likvidnímu majetku při značném podílu finančního majetku
• nevyužité úvěrové způsobilosti, např. pokud by zástavami nezatížená 

aktiva mohla sloužit při zajištění půjček
• daňovému štítu, zejména daňové ztrátě z minulých let, která může být 

odečtena z daňového základu v dalších letech



Predikce převzetí

• Majetek podniku bývá pro kupující zajímavý:
– když filiálky nebo jiný majetek může být prodán, 

aniž by byly vážně ohroženy CF z provozní 
činnosti

– pokud by výnos z rozprodeje po částech (break-up 
value) byl vyšší než tržní cena podniku vcelku

• Obětí převzetí bývají podniky s přebytkem 
provozních CF, trpící nedostatkem efektivních 
investičních příležitostí – po převzetí není třeba 
doplňovat kapitál



Vývoj poměrových ukazatelů 
signalizující hrozbu převzetí
• Růst běžné likvidity
• Růst pracovního kapitálu
• Pokles finanční páky
• Růst rentability vlastního kapitálu
• Růst výdělkové schopnosti
• Růst výplatního poměru (dividendy k zisku po 

zdanění na akcii)



Vývoj peněžních toků 
signalizující hrozbu převzetí
• Dobrá situace v peněžních tocích z provozní činnosti
• Prostá nebo zúžená reprodukce dlouhodobého 

hmotného majetku
• Čisté výdaje z finanční činnosti
• Přírůstek finančního majetku

Ocenění podniku pomocí DCF à je-li současná 
hodnota podniku vyšší než tržní cena všech akcií v 
oběhu, lze uvažovat o převzetí za cenu výhodnou 
pro dosavadní i nové vlastníky



Bonita a finanční zdraví
• Úroveň bonity dlužníka je očekávaná míra schopnosti 

uspokojovat v budoucnosti nároky věřitelů – uhrazovat 
závazky vyplývající z dluhové služby

• Úroveň finančního zdraví podniku charakterizuje 
očekávání, do jaké míry bude podnik schopen v 
dohledné budoucnosti (v příštím roce) uspokojovat 
nároky investorů a všech (i nebankovních) věřitelů –
vyplácet dividendy, plnit závazky z půjček a 
neobchodních úvěrů a uhrazovat včas krátkodobé 
závazky

• Úroveň finančního zdraví vyjadřuje míru odolnosti 
financí podniku vůči provozním rizikům za dané 
finanční situace (při dané úrovni jištění finančních rizik)



Scoringové modely
• Nástrojem syntézy poznatků z analýzy výkonnosti 

(rentability) a analýzy finanční pozice (likvidity, 
solventnosti, finanční stability) za účelem posouzení 
stavu finanční situace

• Dochází k evaluaci zjištěných hodnot poměrových 
ukazatelů (škála) a rozlišuje se významnost (váha)
jednotlivých hledisek

• Dosaženým hodnotám jednotlivých poměrových 
ukazatelů se přisuzují body à součet či průměr 
přidělených bodů udává scoringovou známku, z níž 
lze usuzovat na finanční důvěryhodnost podniku v 
dohledné budoucnosti

• Každý finanční analytik si může pro posuzování bonity 
či finančního zdraví podniku vytvořit svůj vlastní model



Kralicekův Quicktest (1990)



Kralicekův Quicktest (1990)

• Nezdaněný Cash Flow = zisk po zdanění + daň z příjmů + odpisy

• Hodnocení finanční situace podniku = 𝐑𝟏R𝐑𝟐R𝐑𝟑R𝐑𝟒𝟒 [bodů]
• Hodnocení 3 a více bodů: velmi dobrý podnik
• Hodnocení 1 bod a méně: špatný podnik
• Ukazatel R1 jako ukazatel zadluženosti patří mezi ukazatele 

finanční stability
• Ukazatel R2 je typem cash ukazatele solventnosti
• Ukazatel R3 je ukazatelem rentability
• Ukazatel R4 jako ukazatel cash provozní výkonnosti je 

ukazatelem krátkodobé platební schopnosti (likvidity)
• Model je určen k hodnocení nefinančních podniků



Skóre finančního zdraví
Postup, má-li být model použitelný pro základní charakteristiku téměř 
každého samostatného výrobního podniku:
• Vybrat několik (4 až 6) poměrových ukazatelů, které vyjadřují rentabilitu, 

likviditu a solventnost, popř. finanční stabilitu, a které se vzájemně 
nepřekrývají

• Omezit se přitom na poměrové ukazatele
– které nemají v čitateli ani jmenovateli položky zahrnující majetek 

věcné povahy
– které jsou založeny na některé obecně uznávané finanční zásadě

• Do jmenovatele dosadit veličiny, jejichž nárůst způsobí zhoršení obrazu o 
finanční situaci (položky z pasiv), a do čitatele veličiny, jejichž nárůst vede 
ke zlepšení obrazu (položky z výsledovky)

• Kombinací ekonomický a empirických hledisek zvolit krajní přijatelné 
hodnoty používaných poměrových ukazatelů

• Podle stanoveného algoritmu určit skóre finančního zdraví
• Zařadit firmu do vyhovujícího pásma finančního zdraví
• Korigovat zařazení do pásma podle úrovně specifických provozních 

rizik a specifických finančních výhod analyzované firmy



Soustava poměrových 
ukazatelů
• Ukazatele vyhovující pro testování finančního 

zdraví výrobních podniků:
– (nezdaněná) rentabilita celkového kapitálu 

(ROA)
– rentabilita vlastního kapitálu (ROE)
– provozní pohotová likvidita
– krytí zásob pracovním kapitálem
– krytí čistých dluhů
– úrokové krytí



Vrcholové poměrové ukazatele a příklad jejich krajních 
přijatelných hodnot pro stanovení skóre finančního zdraví
1. Poměrové ukazatele rentability

Rentabilita celkového kapitálu
A… zisk před úroky a zdaněním / aktiva [%]
a… průměrná úroková míra z přijatých úvěrů u [%]

Rentabilita vlastního kapitálu
E… zisk po zdanění / vlastní kapitál [%]
e… průměrná úroková míra z přijatých úvěrů u [%]

2. Poměrové ukazatele likvidity
Provozní pohotová likvidita

L… (kr. pohledávky + kr. finanční majetek) / kr. závazky
l… raději více než jedna, např. minimálně 1,2

Krytí zásob pracovním kapitálem (přiměřenost pracovního kapitálu)
P… (oběžná aktiva – kr. závazky – kr. bankovní úvěry) / zásoby
p… i méně než jedna, např. minimálně 0,5

3. Poměrové ukazatele solventnosti
Krytí čistých dluhů

S… (zisk po zdanění + odpisy) / čisté dluhy (tj. 1 / doba splácení dluhů)
s… i mnohem méně než jedna, např. minimálně 0,3

Úrokové krytí
U… zisk před úroky a zdaněním / úroky
u… i značně více než jedna, např. minimálně 5,0



Výpočet skóre finančního 
zdraví podniku
1) Udělit za zjištěné hodnoty poměrových ukazatelů počet bodů, 
který se rovná podílu zjištěné hodnoty a krajní přijatelné 
hodnoty – a stanovit maximální počet přiznávaných bodů (např. 
2,00 body) a minimální počet přiznávaných bodů (např. ne méně 
než 0,00 bodů)
2) Stanovit průměrnou hodnotu bodů dosažených za všechny 
ukazatele
à Průměr bodů značí skóre finančního zdraví (míru finančního 
zdraví):
Skóre finančního zdraví = 1/6 × (A/a + E/e + L/l + P/p + S/s + U/u) 

[body]
kde A, E, L, P, S, U… zjištěné hodnoty poměrových ukazatelů
a, e, l, p, s, u… zvolené krajní přijatelné hodnoty poměrových 
ukazatelů



Pásma finančního zdraví
• Pevné zdraví – jistí podnik i při závažných 

nezdarech v provozní činnosti (např. v souvislosti s 
neúspěšným strategickým projektem) či při externím 
ohrožení

• Dobré zdraví – drží podnik při přechodných 
nesnázích v obchodní činnosti (např. při ztrátě 
určitého trhu)

• Slabší zdraví – případné provozní potíže (např. při 
provozní havárii) mohou způsobit přechodné finanční 
problémy

• Křehké zdraví – činí podnik náchylným k finanční 
tísni, nelze vyloučit úpadek



Pásma finančního zdraví
• Přiřazení skóre finančního zdraví k pásmům 

finančního zdraví záleží na zkušenostech tvůrce 
modelu

• Například za předpokladu bodového hodnocení 
každého poměrového ukazatele limitovaného shora 
maximem 2,0 body a zdola minimem 0,0 bodů:



Specifika v některých 
výrobních odvětvích
• Elektrárenství – specifické nástroje inkasa, zkracující dobu 

obratu KP, což zpochybňuje obvyklou úroveň krajní přijatelné 
hodnoty u PPL

• Potravinářství – některé suroviny podléhají zkáze stejně jako 
produkty z nich, což snižuje význam ukazatele KZPK

• Zemědělství – v OA sezónní výkyvy, které nejsou zřejmé ze 
stavu k rozvahovému dni

• Stavebnictví – financování také zálohami stavebníků, čímž bývá 
poznamenán ukazatel PPL

• Tam, kde by se nevyskytovaly málo likvidní zásoby 
(potravinářství) nebo kde by zásoby zcela chyběly či byly 
zanedbatelné (telekomunikace), lze vypustit ukazatel KZPK

• Kdekoli se nehodí ukazatel PPL à lze nahradit ukazatelem cash 
provozní výkonnost (s krajní přijatelnou hodnotou např. 0,09)



Obchodní podniky a podniky služeb
• Obchodní podniky: zásoby tvoří hlavně zboží se značnou mírou 

likvidity à není nutné je krýt dl. kapitálem a krajní přijatelná hodnota 
KZPK (např. 0,5) neodpovídá situaci

• Maloobchodní síť: značnou část tržeb tvoří platby v hotovosti, 
splátkový prodej zvyšuje pohledávky à nelze pak použít krajní hodnotu 
obvyklou pro PPL

• Odvětví dopravy: část tržeb přijímána v hotovosti, popř. dotace na 
zachování dopravní obslužnosti à problémy s měřením PPL

• Telekomunikační podniky: nemají význačné zásoby à KZPK 
irelevantní; některé provozují i předplacené služby, což zvyšuje likviditu

• Cestovní ruch: ukazatele likvidity cestovních kanceláří poznamenány 
financováním ve formě záloh od klientů, likvidita jištěna i povinným 
pojištěním

à Ukazatele KZPK a PPL se nahradí ukazateli cash likvidita (čistý CF 
z prov. činnosti / KZ) a cash provozní výkonnost (čistý CF z prov. 
činnosti / tržby)
• Pro firmy v oblasti některých tržních služeb (agentury) je bonitní model 

nevhodný



Zohlednění specifických 
rizik a výhod
• Informace o nich bývají zřejmé z výroční zprávy
• Relativně sníženým provozním rizikům čelí podnik, když:

– patří do necyklického výrobního odvětví (aktivity 
nekopírují hospodářský cyklus)

– většina produkce jde na průhlednější domácí trh
– konkurenční prostředí na cílovém trhu se dá 

charakterizovat jako nedokonalá konkurence
– riziko provozní ztráty je nízké
– tempo technického pokroku ani ve vlastním oboru, 

ani u dodavatelů a zákazníků není nijak výrazné
– jeho výrobkům se dostává patentové ochrany
– je majitelem proslulé ochranné známky



Zohlednění specifických 
rizik a výhod
• Naopak nadprůměrným provozním rizikům čelí podnik, který je v 

cyklickém odvětví, dodává na zahraniční trhy, pracuje v 
podmínkách dokonalé konkurence nebo vykazuje značné 
provozní riziko ztráty

• Možné zvláštní finanční výhody podniku:
– značná finanční (kapitálová a výnosová) síla
– opora v silné mateřské, např. nadnárodní společnosti
– velká banka stojící za podnikem
– náležitost k některé finanční skupině, či zda majoritním 

vlastníkem je stát, popř. zda podnik stojí před prodejem 
strategickému partnerovi

– jak je podnik vnímán finančním trhem, pokud se obchoduje 
s jeho akciemi či dluhopisy

– pojištění proti úpadku (cestovní kanceláře) apod.



Zohlednění specifických 
rizik a výhod
• Konkurenční výhody ze SWOT analýzy:

– modernost produktů
– výzkumné a vývojové aktivity
– manažerské kapacity
– kapitálová a finanční síla

• Začlenění podniku do nadnárodní společnosti se může také 
stát dodatečným rizikem (ukončení činnosti, přenesení jinam…)
– navíc dle účetní závěrky nelze spolehlivě zjistit finanční 

zdraví samotné dceřiné společnosti – nelze vyloučit některé 
faktory vnitrokoncernových CF (transferové ceny, úrokové 
sazby z vnitřních půjček, platby za poskytované know-how…)



Úsudek o finanční důvěryhodnosti 
a finanční spolehlivosti
• Míra finanční důvěryhodnosti podniku je založena na úsudku, 

za jakých podmínek a do jaké míry se mohou různí externí 
poskytovatelé finančních prostředků bez větších obav 
angažovat ve financování činnosti podniku s ohledem na stav a 
vývoj jeho finanční situace a na prokázané finanční chování

• Finanční důvěryhodnost lze znázornit grafem (osa x – roky, osa 
y – stav finančního zdraví); pokles finančního zdraví je tím 
nebezpečnější, čím níže v grafu se odehrává



Úsudek o finanční 
důvěryhodnosti
• Specifická rizika a výhody v provozní či finanční 

činnosti mohou někdy přispět k posunu finanční 
důvěryhodnosti nad nebo pod úroveň pásma 
důvěryhodnosti, které by podniku příslušelo podle 
skóre finančního zdraví

• Finanční chování v užším smyslu (jednání 
finančního managementu) má dlouhodobě dbát 
oprávněných zájmů všech subjektů (zájmových 
skupin, angl. stakeholders) finančně 
zainteresovaných na fungování firmy – vlastníků, 
věřitelů, dodavatelů a zákazníků, zaměstnanců…



Úsudek o finanční 
důvěryhodnosti
• Finanční chování by nemělo vést k neodůvodněnému zhoršení 

finančního zdraví v důsledku nepoměru vývoje finančních rizik 
ve vztahu k vývoji finanční výkonnosti

• Je třeba posoudit, zda finanční chování odráží nějakou 
konzistentní dluhovou, investiční či dividendovou politiku

• Nutno vyjádřit, zda podnik usiluje o nápravu slabších stránek a 
upevnění pozitivních stránek finančního zdraví – zejména zda 
ve zlomových situacích provádí náležitou finanční (popř. i 
provozní) restrukturalizaci

• Dále záleží např. na tom:
– zda finanční chování odpovídá nastalým, zejména 

makroekonomickým okolnostem
– jak se ve stejném období odvíjelo chování konkurenčních

podniků



Úsudek o finanční 
spolehlivosti
• Míra finanční spolehlivosti

podniku je založena na úsudku, 
jaká provozní rizika spojená s 
dalším rozvojem podnikání lze s 
ohledem na jeho finanční situaci 
bez větších obav podstoupit

• Charakterizuje se druhem 
plánované strategie (expanze, 
stabilita, útlum – dle vývoje 
tržního podílu), na nějž by stačila 
současná úroveň finančního zdraví

• Strategiím lze přiřadit odpovídající 
pásma finančního zdraví:

– pevné zdraví à případná 
strategie expanze

– dobré zdraví à strategie 
stability při umírněném 
rozvíjení dosavadních 
podnikatelských aktivit

– slabší zdraví à při opatrnosti
pokračovat v provozní činnosti 
na dosavadní úrovni

– křehké zdraví à strategie 
útlumu



Děkuji za pozornost!

Prostor pro Vaše dotazy…


