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Analýza efektivity využití majetku („asset utilization 
measurements“) 
 
Společnosti pro svou podnikatelskou činnost 
využívají různé technologie, zařízení, postupy 
(obecně – práci, půdu, kapitál, tedy výrobní 
faktory58). Stejný (či velmi podobný, srovnatelný, 
zaměnitelný) výkon (produkt, služba) může být 
vyprodukován různými způsoby a tyto způsoby 
jsou determinovány strukturou aktiv. Struktura 
aktiv pak determinuje hranici produkčních 
možností společnosti. Finančním projevem 
zvoleného způsobu produkce jsou aktiva a jejich 
ocenění v rozvaze. Každá podnikatelská aktivita 
je specifická, nicméně z pohledu finančního 
vyjádření je možné daná specifika do určité míry 
generalizovat a posuzovat efektivitu dané 
aktivity. 
 
Abychom mohli vyhodnocovat, jak efektivní je 
zvolený způsob generování výkonu, bude 
potřeba definovat, co efektivitou vlastně 
rozumíme. Společnost je tím efektivnější, čím 
s nižšími investicemi do aktiv dosáhne co 
nejvyšší tržby. Jinými slovy můžeme uvést, že 
čím efektivněji společnost využívá svá aktiva, 
tím vyšších tržeb dosahuje. Všimněme si, že 
neodpovídáme na otázku zisku (tato je řešena 
analýzou rentability). Daná struktura aktiv 
vyvolává v produkci výkonů (jejich objemu a 
sortimentu) dané náklady a ovlivňuje také 
strukturu těchto nákladů (rozlišujeme náklady 
fixní a náklady variabilní). 
 
Pro vyjádření se k efektivitě analyzované 
společnosti využíváme v rámci finanční analýzy 
finanční (poměrové) ukazatele, které mezi 
sebou různě poměřují vztah investiční 
náročnosti (hodnotu, resp. ocenění aktiv 
nutných v produkčním procesu výkonů) a 
dosažených tržeb za výkony. Jedná se 
samozřejmě o velmi obecný pohled na věc. 

 
58 Více např. (Mankiw, 2000) s. 48 a násl.  
59 Zde není myšleno ve smyslu normálního rozdělení, 
nýbrž spíše nejčastěji se opakující se výši. Nutné pro 
takové hodnocení je pracovat s co nejdelší časovou 
řadou. 

Důvod je ten, že obvykle finanční analytik nemá 
šanci detailně prostudovat produkční proces po 
technické stránce, nota bene by takového 
hodnocení asi nebyl ani schopen.  
Při hodnocení ukazatelů efektivity využití 
majetku (ostatně stejně jako u všech 
poměrových ukazatelů) je potřeba sledovat 
ukazatele: 
 

- v čase (tj. provádět trendovou analýzu) – 
zjistit trendy ve zlepšení či zhoršení 
ukazatelů, resp. zjistit „normální59“ výši 
ukazatele; 

- v prostoru (tj. provádět porovnání 
s relevantní konkurencí či odvětvím, tj. 
provádět komparativní analýzu) – zjistit 
postavení analyzované společnosti vůči 
konkrétní jiné společnosti, skupině 
společností („peer group“) nebo odvětví, 
ve kterém společnost působí. 

 

Obrat celkových aktiv 

Jako generální finanční ukazatel využijeme 
poměr mezi tržbami a aktivy (angl. označován 
jako „Sales to Total Assets Ratio“ nebo „Total 
Assets Turnover Ratio“ anebo také „Asset 
Utilization Ratio“).  

Vzorec 16: Obrat (celkový) aktiv 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

 
Ukazatel obecně měří, jak efektivně aktiva 
generují tržby. Lze jej vypočítat také na úrovni 
průměrné výše aktiv z počátku a konce účetního 
období60. Při hodnocení v čase i prostoru za 
delší časový úsek můžeme zjistit, jednak vývoj 
efektivity, ale také porovnat výsledky 
s porovnatelnými subjekty. Při vyhodnocení 
bude pozitivně působit vysoký výsledek, resp. 
zvyšující se trend ukazatele. Musíme si však dát 

60 Důvodem je zejména to, že poměřujeme tokový a 
stavový ukazatel (tržby jsou tokovým ukazatelem, tj. je 
sledován za období, např. 12 měsíců; aktiva jsou 
stavovým ukazatelem, tj. je sledován ke konkrétnímu 
datu, např. rozvahovému dni 31.12., 1.1. aj.) 
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pozor na to, že dané vyhodnocení nemůže být 
absolutní – např. společnost, u které neprobíhá 
v delším časovém horizontu investiční činnost 
bude nutně postupem času vykazovat díky 
odpisování nižší výši aktiv. Taková situace sice 
povede k vyššímu ukazateli obratu aktiv, ale 
není udržitelná, neboť společnost, která 
neinvestuje do svých produktivních aktiv 
nemůže udržet kvalitu (či nákladovost) výkonů, 
a tudíž v důsledku tržeb. Jednoduše řečeno, 
nebude mít „na čem vyrábět“.  
 
Při sledování v čase bychom mohli rozeznat 
investiční cykly. Tj. budou se na časové ose 
objevovat období s vyššími výsledky obratu 
aktiv (tj. období před investičním cyklem) a 
nižšími výsledky ukazatele obratu aktiv (tj. 
období po investičním cyklu). Lépe bychom 
takové cykly viděli u společností v odvětvích, 

kde neprobíhá rychlý technologický pokrok, 
jelikož technologický pokrok umožňuje při 
nižších investicích dosahovat vyšších tržeb.  
 
Jednotlivá odvětví jsou různě náročná na 
instalované kapacity. Např. energetika – ropný 
průmysl, klasické zdroje elektřiny, těžké 
strojírenství – v těchto odvětvích je potřeba 
nejdříve vybudovat zařízení či je jednak časově, 
ale i finančně náročné pořídit technologii včetně 
její instalace, než mohou být generovány první 
tržby (a to obvykle i nestabilní – např. při 
testovacím provozu). Rovněž jednotlivé odvětví 
se budou lišit mezi sebou s ohledem na to, jaké 
výrobní faktory v nich převážně působí. Odvětví 
náročnější na lidský kapitál bude vykazovat 
vyšší míru obratu aktiv, než odvětví náročnější 
na fyzický kapitál (srov. např. s rentabilitou). 

Tabulka 5-8: Ukazatel obratu aktiv na vybraných společnostech 

Jméno společnosti 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Netflix Inc 1,04 0,91 0,81 0,78 0,66 0,65 0,61 0,61 0,59 0,64 

Facebook Inc 0,59 0,34 0,44 0,31 0,36 0,43 0,48 0,57 0,53 0,54 

Microsoft Corp 0,61 0,55 0,50 0,54 0,47 0,39 0,43 0,44 0,47 0,50 

Apple Inc 0,93 0,89 0,83 0,79 0,80 0,67 0,61 0,73 0,77 0,85 

Tesla Inc 0,29 0,37 0,83 0,55 0,50 0,31 0,41 0,72 0,72 0,60 

Amazon.com Inc 1,90 1,88 1,85 1,63 1,65 1,63 1,35 1,43 1,25 1,20 

Walmart Inc 2,31 2,31 2,33 2,39 2,42 2,44 2,45 2,35 2,22 2,21 

Toyota Motor Corp 0,61 0,62 0,62 0,57 0,60 0,57 0,58 0,58 0,55 0,44 

Saudi Arabian Oil Co x x x x x 0,54 0,90 1,00 0,83 0,45 

McDonald's Corp 0,82 0,78 0,77 0,80 0,67 0,79 0,68 0,65 0,45 0,36 

Zdroj: vlastní tabulka, data Thomson Reuters, vlastní výpočet 

 
Všimněme si na datech v tabulce výše, že např. 
obchodní společnosti Amazon.com Inc a 
Walmart Inc. dlouhodobě vykazují vyšší míru 
obratu aktiv, než výrobní společnosti Toyota 
Motor Corp. a ARAMCO či Netlix Inc. U 
technologických společností Facebook Inc., 
Microsoft Corp. a Apple Inc. dominuje 
v efektivitě užití aktiv spol. Apple Inc.  
 
Je zřejmé, že daný ukazatel je opravdu velmi 
obecný a abychom lépe pochopili, čím jsou u 
jednotlivých srovnatelných společností dány 
rozdíly, je vhodné pyramidálně nechat ukazatel 

rozpadnout na dílčí skupiny. Rozdíly budou 
vysvětlené mimo již výše uvedených standardů 
účetního vykazování a standardů oceňování 
aktiv v rozvaze, právě strukturou aktiv. Při 
pyramidálním rozkladu ukazatele obratu aktiv se 
často pracuje s ukazatelem obratu 
dlouhodobého majetku a obratu pracovního 
kapitálu (případně obratu oběžného majetku). 
Pro konkrétní potřeby je samozřejmě možné 
provádět i detailnější rozklad ukazatele obratu 
aktiv. 
 
Důležitost ukazatele obratu aktiv je v neposlední 
podtržena jeho využitím při rozkladu 
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rentabilitních ukazatelů ROA a ROE61, kde 
odpovídá na otázku, jak je daná rentabilita 
„tažena“ efektivním využitím (omezených) 
kapacit analyzované společnosti. 
 

Obrat dlouhodobých aktiv 

Tento dílčí poměrový ukazatel rozvádí závěry o 
obratu aktiv. Vypočteme jej jako poměr mezi 
tržbami a dlouhodobými aktivy (angl. označován 
jako „Sales to Fixed Assets Ratio“ nebo „Fixed 
Assets Turnover Ratio“ anebo také „Fixed Asset 
Utilization Ratio“).  

Vzorec 17: Obrat dlouhodobých aktiv 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

 
Zřídka se můžeme setkat rovněž s pojetím, které 
z výpočtu odstraňuje odpisy (resp. kumulované 
odpisy v podobě oprávek) a pracuje s brutto 
hodnotou dlouhodobých aktiv. Při existenci 
oběžného majetku pak bude platit, že ukazatel 
obratu dlouhodobých aktiv bude vždy vyšší než 
ukazatel obratu (celkových) aktiv. 

 
Velký smysl má porovnání ukazatele zejména s 
obdobnými podniky ve stejném odvětví (tj. na 
které doléhají stejné či obdobné bariéry vstupu 
či cenová regulace) nebo v případě velkých (i 
nadnárodních) korporací analyzovat tento 
ukazatel po dané produktové linii. Můžeme 
v kombinaci např. s ukazatelem podílu osobních 
nákladů na tržbách vysledovat, zdali daná 
společnost „vsadila“ v rámci svého 
technologického procesu spíše na lidský kapitál 
nebo spíše na fyzický kapitál. Zajímavá je také 
kombinace výpočtů s analýzou fixních a 
variabilních nákladů společnosti. Společnost 
s vyšší mírou (vyšším podílem) fixních nákladů 
vyvolaných technologiemi, bude mít vyšší dobu 
obratu aktiv než společnosti, které mají vyšší 
zastoupení lidského kapitálu (nota bene, když 

 
61 Viz dále v kapitole věnující se rentabilitním ukazatelům 
62 Společnost se zastaralou technologií může vykazovat vyšší 
míru oprav či zmetkovitosti produkce výkonů a tudíž vyšší 
nákladovost prodaných výkonů. 

takový podnik bude mít nastavený systém 
odměn tzv. „v úkole“, tj. bude mít vyšší míru 
variabilních nákladů). 
 
Ukazatel doby obratu dlouhodobého majetku, 
který vykazuje vyšší hodnoty, je pozitivním 
signálem o efektivním využívání dlouhodobého 
majetku. U vyhodnocení platí stejné upozornění 
jako u ukazatele obratu aktiv, avšak s daleko 
vyšším akcentem ohledně možného 
podinvestování analyzované společnosti. 
Neobvykle vysoký ukazatel tudíž nemusí být 
nutně hodnocen pozitivně – může naopak 
odhalit nedostatečné investice do majetku 
(obnově či rozšíření kapacit), díky kterému 
v budoucnu bude společnost generovat tržby 
(navíc v kombinaci s klesající ziskovou marží 
bychom měli být ostražití, protože toto může být 
indikace podinvestování podniku62). 
 
Na druhou stranu není nic pozitivního na tom, 
pokud námi analyzovaný podnik vykazuje nižší 
obrat dlouhodobého majetku než srovnatelné 
podniky a co hůře, pokud v čase tento ukazatel 
klesá. Taková situace indikuje spíše k závěrům, 
že konkurence je schopna generovat stejné 
tržby s nižšími investicemi do dlouhodobého 
majetku.  
 
U tohoto ukazatele není nijak překvapivé, 
pokud se mění skokově. Skokové změny 
budou nejspíše vysvětlitelné provedenými 
jednorázovými investicemi, které nutně ukazatel 
ovlivnily, obvykle jednorázově negativně, 
přičemž v dalších letech již má ukazatel vyšší 
vypovídající schopnost (tj. po provedení 
investice dlouhodobý majetek teprve „najíždí“ a 
tržby se mohou plně projevit až v dalším účetním 
období, nebo může dojít k užívání 
dlouhodobého majetku před koncem účetního 
období63). 
 

63 V těchto případech může mít smysl zvážit 
průměrování použitého jmenovatele, tj.  použít stav na 
začátku a na konci účetního období a zjistit průměr. 
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Při analýze ukazatele obratu dlouhodobého 
majetku musíme mít na zřeteli formu vykazování 
dlouhodobých aktiv v rozvaze. Jednak jednotlivé 
účetní standardy uznávají (tj. „povolují 
k vykázání“) aktiva rozdílně (srov. např. 
vykazování nehmotných dlouhodobých aktiv), 
umožňují různé způsoby přecenění (např. na 
reálnou hodnotu), ale také forma jejich pořízení 

může značně výsledek ukazatele ovlivnit (srov. 
např. pořízení dlouhodobého majetku na 
finanční leasing a na úvěr). Jelikož takovými 
informacemi při porovnávání výsledků 
s odbornými podniky nedisponujeme vždy, měli 
bychom své závěry konfrontovat také s dalšími 
zjištěními o analyzované společnosti a její „peer 
group“.

Tabulka 5-9: Ukazatel obratu dlouhodobých aktiv na vybraných společnostech 

Jméno společnosti 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Netflix Inc 24,19 26,93 32,98 38,84 41,94 41,67 41,04 42,82 16,03 9,81 

Facebook Inc 3,62 2,63 2,99 3,64 3,71 3,87 3,64 2,91 2,04 1,72 

Microsoft Corp 8,97 8,53 7,55 6,75 5,51 3,97 3,32 3,15 2,96 2,72 

Apple Inc 17,26 13,48 10,67 9,82 10,85 8,72 7,54 7,07 6,61 6,64 

Tesla Inc 0,94 0,95 2,39 1,72 1,04 0,69 0,66 1,07 1,23 1,45 

Amazon.com Inc 14,08 10,65 8,27 6,38 5,52 5,34 4,56 4,21 3,51 3,11 

Walmart Inc 4,06 4,09 4,06 4,14 4,14 4,21 4,37 4,55 4,39 4,72 

Toyota Motor Corp 2,96 3,37 3,55 3,22 2,98 2,77 2,87 2,89 2,77 2,40 

Saudi Arabian Oil Co x x x x x x 1,43 1,66 1,33 0,79 

McDonald's Corp 1,20 1,16 1,11 1,09 1,07 1,11 1,04 0,94 0,71 0,50 

Zdroj: vlastní tabulka, data Thomson Reuters

 
Při konkrétní analýze jednotlivých odvětví 
bychom měli být schopni identifikovat 
markantnější rozdíl v náročnosti na investice do 
dlouhodobého majetku mezi obchodními a 
výrobními společnosti (srov. např. společnost 
Amazon.com Inc. a Walmart Inc. se 
společnostmi Toyota Motor Corp. a ARAMCO).  
 
Naopak u společnosti Netflix se původní tvrzení 
o relativní náročnosti dosažení tržeb (tj. nízké 
výši obratu aktiv) může výrazně zpřesnit, když je 
evidentní, že společnost není tak náročná na 
dlouhodobý majetek (vykazuje vcelku vysoký 
obrat dlouhodobých aktiv v porovnání s obratem 
celkových aktiv) a relativně vysoká část 
finančních prostředků je vázána v oběžném 
majetku (nebo pracovním kapitálu, což ještě 
zjistíme dále). U společnosti Netflix je také 
zřejmá velmi vysoká meziroční změna v době 
obratu dlouhodobého majetku mezi lety 2018 a 
2019 a mezi lety 2019 a 2020, kdy dochází 

 
64 Na první pohled by se i jevilo, že muselo dojít k nikoliv 
nevýznamné změně v hodnotě akcií na burze. Zájemce si může 

k prudkému64 poklesu ukazatele. Je zde jasná 
známka toho, že „něco se stalo“ a finanční 
analytik by tuto změnu neměl přejít bez dalšího.  
 
Mezi technologickými společnostmi dominuje 
s efektivitou využití dlouhodobého majetku 
společnost Apple Inc., avšak je zřejmý značný 
dlouhodobý pokles efektivity dlouhodobého 
majetku (tedy narůstající potřeba dlouhodobého 
majetku k dosažení tržeb). 
 
Je nejspíše nyní jednoduché konstruovat i další 
dílčí ukazatele obratu dlouhodobého majetku, a 
to např. obrat dlouhodobého nehmotného, 
finančního či hmotného majetku a dále ještě 
detailněji analyzovat např. v rámci obratu 
dlouhodobého hmotného majetku také obrat 
movitého či nemovitého majetku atp. Důležitost 
takových dílčích ukazatelů bude vyvolána 
účelem finanční analýzy a zejména danou 
konkrétní analyzovanou společností a jejími 
nalezenými specifiky. Těmto dílčím ukazatelům 

ověřit, že skutečně v roce 2019 došlo k významnému poklesu 
hodnoty akcií Netflixu na burze. 
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se věnovat již v tomto textu věnovat nebudeme. 
Konstrukce ukazatelů je s ohledem na výše 
uvedené již velmi intuitivní: 

Vzorec 18: Obecný vzorec obratu  

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
𝑆𝑙𝑒𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛á	𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎 

 
Za sledovanou položku si analytik dosadí např. 
dl. nehmotný majetek, dl. hmotný majetek, nebo 
případně CAPEX jako generalizovanou položku 
v daném roce. Zvláštní pozornost si zaslouží 
konstrukce ukazatele, kdy ve jmenovali užijeme 
krátkodobé ukazatele (zejm. pracovní kapitál, 
oběžná aktiva). 
 

Obrat pracovního kapitálu a obrat oběžných aktiv 

 
Výpočet ukazatelů je opět nasnadě. Vypočteme 
je jako poměr mezi tržbami a pracovním 
kapitálem (angl. označován jako „Sales to 
Working Capital Ratio“), resp. jako poměr mezi 
tržbami a oběžnými aktivy (angl. jako „Sales to 
Current Assets Ratio“). 

Vzorec 19: Obrat pracovního kapitálu 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
𝑃𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

 

Vzorec 20: Obrat oběžných aktiv 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
𝑂𝑏ěž𝑛á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

 
Nejdříve považuji za důležité si vyjasnit, jak tyto 
dva ukazatele vnímat. Můžeme je vnímat jednak 
jako součást krátkodobého finančního řízení 
společnosti, tedy v podstatě by se mělo jednat o 
problematiku řešení likvidity společnosti nebo 
uvažovat o tom, jak produkční model společnosti 
přímo ovlivňuje, resp. vyžaduje určitou výši 
pracovního kapitálu, resp. oběžného majetku a 
tato výše pak ovlivňuje možnosti dosažení tržeb. 
Obě pojetí mají velký smysl, a proto v této části 
je nutné provázat výklad s částí knihy, která se 
věnuje likviditě. Celkové vyhodnocování těchto 
ukazatelů by mělo reflektovat výsledky analýzy 
likvidity. 

 
Každý podnikatel při své praxi pozná, že nutně 
vynaloží určitou část peněžních prostředků, 
která bude po určitou kratší či delší dobu (a 
možná trvale) vázána v pracovním kapitálu nebo 
v oběžných aktivech. Díky pracovnímu kapitálu, 
potažmo oběžným aktivům jsou dosahovány 
tržby – peněžní prostředky jsou vázány 
v zásobách a pohledávkách. Je zajímavé 
sledovat, jaký je vztah právě mezi takovou 
investicí (peníze jsou vázané) do pracovního 
kapitálu potažmo oběžných aktiv ve vztahu 
k výši tržeb. Výsledek srovnáme v čase a 
s porovnatelnou konkurencí. Z toho můžeme 
vyvodit závěry týkající se např. 

- nějakých zjevných trendů: jako pozitivní 
lze hodnotit situaci, kdy klesá výše 
peněžních prostředků potřebná (jinými 
slovy vázaná v pracovním kapitálu) 
k dosažení tržeb; 

- v rámci srovnání s konkurencí 
(srovnatelnými podniky):  

o jako pozitivní lze hodnotit situaci, 
kdy analyzovaná společnost 
vykazuje po více období nižší 
potřebu vázaných prostředků 
v pracovním kapitálu (ale pozor, 
aby se daná situace 
nepřehoupla do stavu výrazně 
záporného pracovního kapitálu a 
byla tedy signálem možných 
problémů s úhradami 
krátkodobých závazků);  

o nižší výsledek ukazatele 
v porovnání se srovnatelnými 
podniky či jeho postupné 
snižování v čase může 
indikovat, že cílová skupina 
klientů není dostatečně finančně 
spolehlivá, solventní, neplatící 
včas či se značně dlouhými 
dobami splatnosti – jinými slovy 
tržby jsou sice generovány, ale 
peněžní prostředky zůstávají v 
(nedobytných) pohledávkách; 

- v rámci srovnání s konkrétním odvětvím: 
existují odvětví, kde nejsou obvyklé 
pohledávky – jedná se o tzv. „cash 
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business“ nebo také známější „cash and 
carry business“, což je většina 
maloobchodu. Pokud bychom srovnávali 
podniky např. z velkoobchodu, pak by 
takové srovnání nemělo moc smysl, 
protože určitá část peněžních 
prostředků bude vázána 
v pohledávkách. 

 
Oba výše uvedení ukazatelé souvisí velice úzce 
s krátkodobým finančním (cash) 
managementem a používaných více či méně 
agresivních nástrojů (např. optimalizace zásob 
různými efektivními metodami just-in-time aj., 
řízením provozního financování ve spolupráci 
s finančními institucemi – factoring, cash pool, 
kontokorenty aj.), resp. s pozicí a vyjednávací 
silou v dodavatelsko-odběratelském řetězci 
(jakou má daný podnik sílu v jednáních o 
obchodních podmínkách – splatnost faktur, 
platba jen v hotovosti, rabaty při určitém objemu 
odběrů aj.). 
 
V principu je na základě výše uvedeného možno 
konstruovat další dílčí ukazatele obratu 
jednotlivých složek pracovního kapitálu či 
oběžného majetku. Vypovídací schopnost 
takových dílčích ukazatelů bude vždy užší a užší 

podle toho, jak do hloubky dílčích položek 
finanční analytik zabrousí. Tedy můžeme bez 
obtíží konstruovat např. 

- ukazatel obratu zásob 
o ukazatel obratu materiálu 
o ukazatel obratu zboží 
o atd. 

- ukazatel obratu krátkodobých 
pohledávek 

o ukazatel obratu pohledávek 
z obchodních vztahů 

o ukazatel obratu pohledávek za 
státem – daňové pohledávky 

o atd. 
- ukazatel obratu krátkodobých 

(neúročených) závazků 
- avšak nemá moc smysl definovat 

ukazatel obratu peněžních prostředků – 
zde se spíše pracuje s ukazateli likvidity. 

 
Popsané ukazatele (a to i ty dílčí) jsou velice 
vhodné pro sestavování a tvorbu plánování 
položek pracovního kapitálu (a to v návaznosti 
na další ukazatel níže – doby obratu) či odhalení 
skutečnosti, že některé dílčí položky pracovního 
kapitálu jsou „mrtvé“, a je záhodno je odepsat (k 
tomuto více viz níže u ukazatelů doby obratu).

 
Při hodnocení vypovídací schopnosti ukazatelů 
obratu je dobré mít na paměti to, že konstrukce 
ukazatelů je, jak hezky označil doc. Špička, 
„mezivýkazová65“. Jedná se o to, že v čitateli 
používáme ukazatel z výsledovky (tržby) a ve 
jmenovateli rozvahové položky. Tržby jsou tedy 
ukazatel tokový (tj. za období, třeba rok), ale 
rozvahové položky jsou ukazateli stavovými (tj. 
ke dni).  

 

Produktivita práce 

Velmi specifickou oblastí vyhodnocování 
efektivního využití majetku je posouzení 
efektivity pracovního kapitálu. Z pohledu 

 
65 (Špička, 2017) s. 47 

ekonomické a účetní teorie je jistě zajímavé 
řešit, zdali je lidská pracovní síla aktivem 
(majetkem sloužícím k podnikání, a tedy 
vygenerování zisku), který by měl být nějak ve 
finančním reportingu zachycen (a oceněn). My 
finanční analytici zůstaneme v tomto lehce 
přízemnější a budeme si klást otázku, zdali např. 
u společností poskytující služby (tedy 
společností, kde existuje silný předpoklad toho, 
že pracovníci jsou hlavním zdrojem profitability a 
fungování) lze sledovat vztah mezi počtem 
pracovníků a tržbami.  
 
Dospějeme k závěru, že snad každá společnost 
při využívání současných technologií ještě 
potřebuje lidskou sílu66. Není tedy od věci zkusit 

66 Osobně jsem však toho názoru, že nejsme daleko od právní 
úpravy, která umožní existenci čistě „robotického podniku“, tj. 
v podstatě programu, který bude podnikat. 
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zjistit např. tržby na jednoho pracovníka67 
(50ngl.. možno označit jako „Sales per Person“).  

Vzorec 21: Tržby na pracovníka 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
𝐹𝑇𝐸_𝑜𝑠𝑜𝑏𝑦 

kde: 
FTE_osoby = přepočtený ekvivalent osob na 
plný úvazek 
 
Ukazatel FTE (zkratka z 50ngl.. „full-tiime 
equivalents“) má za cíl sjednotit definici 
pracovníka, tj. aby zde nebyl vliv pracovníků na 
zkrácený úvazek, resp. s různým týdenním či 
měsíčním fondem pracovní doby. Jednoduše 
řečeno dva pracovníky na poloviční úvazek je 
jeden FTE pracovník atp.  
 
Smysl takový ukazatel má opět ve vyhodnocení 
určité časové řady a ve srovnání 
s porovnatelnými podniky.  

- U časové řady budeme sledovat trend, 
ideálně očištěný o inflaci, která na tržby 
analyzované společnosti dopadá (není 
nejspíše pozitivní zjištění to, že tržby na 
jednoho pracovníka rostou jen díky 
inflaci, nota bene není pozitivní zjištění, 
pokud tržby na jednoho pracovníka 
klesají, a ještě hůře při klesající ziskové 
marži); 

- U srovnání s porovnatelnými 
společnostmi bude zejména zajímavé 
zjištění rozdílů v souvislosti 
s implementovanou technologií „výroby“ 
a dále posouzením bodu zvratu, resp. 
posouzením provozní páky (viz dále). 
Nabízí se jednoduché zhodnocení za 
situace, kdy společnosti mají stejné 

 
67 Trochu hanlivěji se v praxi označuje jako „tržba na hlavu“ 
68 (Jurečka, et al., 2018) s. 258 „Práce…Je primárním a 
nejdůležitějším výrobním faktorem, bez kterého by i ty 
nejdůmyslnější pracovní prostředky a nejbohatší přírodní zdroje 
zůstaly mrtvými.“ 

procesy „výroby“ a pak můžeme 
konstatovat, že pracovníci jsou schopní 
či méně schopní dosáhnout určitou výši 
tržeb, resp. jakou výši tržeb; 

- Ve vztahu s dalšími ukazateli, a to 
zejména ve vztahu k ziskovým maržím 
(a tedy implicitně ve vztahu 
k odměňování pracovníků). 

 
Ukazatel produktivity práce ve výše popsané 
logice můžeme více zpřesňovat např. tím, že do 
jmenovatele (tedy mezi FTE_osoby) zahrneme 
např. jen přímo výkonné profese (nikoliv 
administrativní pracovníky atp.).  
 
Není sporu o tom, že využití takového nástroje 
pro pohled na efektivitu (někdy možná 
nejcennějšího68) výrobního faktoru – práce bude 
obtížně u některých společností, kde není jasný 
vztah mezi dosahování tržeb a počtu 
pracovníků. Uvažme, že jedna společnost 
s velkým počtem pracovníků ale nízkou mzdou 
na pracovníka může být více profitabilní 
(zisková) než druhá společnost, která má málo 
pracovníků ale s výraznými mzdami na 
pracovníka. V takových situacích je lepší 
používat přímější pohled na produktivitu práce, 
a to přes osobní náklady na pracovníky. Tedy 
jiný pohled na produktivitu práce a posouzení 
efektivity lidské práce je zaměřen na náklady 
spojené s danými sledovanými pracovníky69.  

Vzorec 22: Efektivita osobních nákladů 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
𝑂𝑠𝑜𝑏𝑛í_𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 

kde: 
osobní náklady = veškeré náklady spojené 
s danými sledovanými pracovníky70 

69 Pokud bychom byli striktní, zařadíme tento ukazatel mezi 
elementární vztahy ve výsledovce. Často se také ukazatel 
sleduje jako podíl Osobních nákladů a Tržeb.  
70 Při mezinárodním srovnání zde samozřejmě bude zasahovat 
systém např. zdravotního a sociální pojištění či jiných 
zákonných odvodů, které jsou považovány za osobní náklady 
daných pracovníků. 
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Doba obratu  

Skupina ukazatelů z rodiny doby obratu mají 
úzký vztah k ukazatelům obratu. Jsou od nich 
totiž odvozeny a jedná se o odpověď a obecnou 
otázku, za jak dlouho se sledovaná položka 
„promění“ zpět na peněžní prostředky 
prostřednictvím tržeb.  

Vzorec 23: Obecný vzorec výpočtu doby obratu 

𝑃𝑜č𝑒𝑡	𝑑𝑛í	𝑣	𝑟𝑜𝑐𝑒
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡  

 
nebo  
 

𝑆𝑙𝑒𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛á	𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é	𝑑𝑒𝑛𝑛í	𝑡𝑟ž𝑏𝑦 =

𝑆𝑙𝑒𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛á	𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
365

 

 
Pozn: někteří analytici používají pro přepočet průměrných denní 
tržeb 360 dní, jiní skutečný počet dní v roce a jiní 365 bez 
ohledu na skutečný početní dní v roce 

 
Ukazatelé doby obratu se nejčastěji využívají u 
analýzy pracovního kapitálu. U položek 
dlouhodobých aktiv nám bohatě stačí jejich obrat 
a není potřeba (ale není to vyloučeno) 
vypočítávat jejich dobu obratu, jelikož 
interpretační závěry nebudou s jinou výraznou 
přidanou hodnotou. 

Doba obratu pracovního kapitálu a jeho položek 

V kapitole výše týkající se obratu pracovního 
kapitálu jsme uvedli, že snad každý podnik má 
určitou část peněžních prostředků 
investovaných v pracovním kapitálu (je-li 
kladný), potažmo v oběžných aktivech. 
Ukazatelé doby obratu odpovídají na otázku, 
jak průměrně dlouho – ve dnech – jsou tyto 
peněžní prostředky vázány. 
 
Z obecně definovaného vzorce můžeme odvodit 
např. tyto ukazatele: 

- doba obratu pracovního kapitálu (angl. 
„working capital turnover in days“) 

- doba obratu zásob (angl. „inventory 
turnover in days“) 

o doba obratu (jednotlivých) 
složek materiálu 

o doba obratu (jednotlivých) 
složek zboží 

o doba obratu (jednotlivých) 
složek výrobků 

o atd. 
- doba obratu krátkodobých pohledávek 

(angl. „average receivable collection 
period“) 

o doba obratu pohledávek 
z obchodního styku 

o atd. 
- doba obratu krátkodobých závazků 

(angl. „accounts payable days“) 
o doba obratu neúročených 

závazků 
o doba obratu závazků 

z obchodních vztahů 
o atd. 

 
Bylo rovněž uvedeno, že tito ukazatelé 
efektivnosti využití položek pracovního kapitálu 
úzce souvisejí s ukazateli likvidity a samotnou 
definicí pracovního kapitálu (máme jich několik 
viz výše). Při hodnocení budeme vycházet 
z toho, že obecně je lepší mít peněžní 
prostředky vázané v jednotlivých položkách co 
nejkratší dobu. Limitem takového pozitivního 
hodnocení bude stav, kdy společnost 
v podstatně nemá žádné významné položky 
oběžných aktiv, převažuje záporný pracovní 
kapitál z toho důvodu, že jednoduše jsou 
problémy s likviditou a analyzovaná společnost 
oběžná aktiva rozprodala či nemá zdroje na 
nákup nových a dostává se do platební 
neschopnosti. Takový limit si však nepleťme se 
stavem záporného pracovního kapitálu 
z důvodu silného postavení společnosti vůči 
svým dodavatelům (např. jsou vyjednané dlouhé 
splatnosti krátkodobých závazků – třeba 90 až 
180 či 270 dní) i svým odběratelům (např. 
nevznikají významné pohledávky – je placeno 
„cash“). 

Vzorec 24: Doba obratu pracovního kapitálu 

𝑊𝐶
𝑇
365
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Z obecného popisu nás nepřekvapí, že tento 
ukazatelem může nabývat záporných hodnot 
z důvodu záporné výše pracovního kapitálu. 
Vyhodnocení záporné výše souvisí zcela 
s vyhodnocením důvodů záporného pracovního 
kapitálu (viz téma likvidita, kde se tomuto 
věnujeme). Je-li vyhodnoceno to, že záporná 
výše WC je pozitivním signálem, pak výsledek 
ukazatele doby obratu odpoví na otázku, jak 
dlouho máme k dispozici krátkodobé (a 
případně neúročené) cizí zdroje ke krytí stálých 
aktiv, tj. krytí stálých aktiv „zadarmo“. 
 
Kladné či vysoce kladné hodnoty opět souvisí 
s vyhodnocením absolutní výše pracovního 
kapitálu (viz téma likvidita). U vyhodnocení 
kladné výše doby obratu WC by bylo dobré 
sledovat opět: 

- časovou řadu: asi bude důkaz stability 
finančního zdraví to, když se nebude 
v analyzovaném období významně doba 
obratu měnit. Malé změny ukazatele 
přinesou informaci o tom, že společnost 
má nějak nastavenou strategii 
krátkodobého finančního managementu 
a tu plus mínus drží. Zejména prudké 
změny vyvolají nutně otázky o tom, zda 
nedochází často k nějakým nuceným 
„výprodejovým“ akcím (za účelem 
snížení stavu zboží a uvolnění 
peněžních prostředků pro nákup nového 
zboží – toto budeme sledovat 
v souvislosti s vývojem ukazatele 
obchodní marže71); 

- jak jsou na tom srovnatelné podniky: 
budou-li trendy u srovnatelných podniků 
či přímo konkurenčních podniků zcela 
jiné než u námi analyzované 
společnosti, a takové porovnání bude 
indikovat negativní vyhodnocení, je 
potřeba jít v rámci analýzy dob obratu 
hlouběji a nalézt, v jakém detailu se 
pomyslný ďábel skrývá. 

 

 
71 Angl. „gross profit margin“ 

Ve větším detailu budeme analyzovat jistě dobu 
obratu zásob. 

Vzorec 25: Doba obratu zásob 

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝑇
365

 

 
Ukazatel je o to více důležitý, o co náročnější je 
podnikatelská aktivita podniku na zásoby. 
Obvykle jsou náročnější na zásoby velkoobchod 
a maloobchod, ale také prvovýrobní podniky 
(zemědělství atp.) a zakázková výroba. U 
službových podniků bude ukazatel hrát při 
analýze finančního zdraví spíše „druhé housle“. 
 
V souvislosti s vyhodnocením ukazatele 
bychom měli zjišťovat jaký má podnik nákupní a 
výrobní proces zásob a následně zaujmout 
stanovisko ohledně efektivity takového procesu. 
Společnosti mají v současné době řadu 
možností optimalizovat zásobování své činnosti 
a při řízení zásob budou více či méně využívat 
moderních optimalizačních nástrojů. Finanční 
analytik by měl alespoň základní přehled o 
těchto nástrojích (viz např. (Hugos, 2018).  
 
Ideální by samozřejmě bylo, aby výše zásob 
byla výrobnímu procesu optimální a z takové 
výše by vycházel etalon doby obratu zásob. 
Prakticky se takového etalonu nedobereme 
snadno a je vhodné i tento ukazatel podrobit 
detailnějšímu rozkladu v podobně jednotlivých 
významných položek zásob. Odhadneme jistě 
správně, že u výrobních podniků bude význam 
doby obratu zboží významně nedůležitý oproti 
době obratu materiálu, výrobků, nedokončené 
výroby atd. U obchodních společností to bude 
právě naopak. Optimalizace stavu zásob jde 
ruku v ruce s náklady na skladování, dopravu a 
manipulaci, a tedy bude ovlivňovat provozní 
ziskovou marži podniku.  
 
Vyhodnocení ukazatele a případně i dílčích 
ukazatelů v oblasti zásob provedeme: 
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- v čase: časové trendy by mohly odhalit 
např. stárnoucí zásoby, tj. zásoby, které 
jsou již mimo produktivní cyklus 
společnosti (pokud jsme je neodhalili 
v rámci reorganizace rozvahy a 
neoznačili jsme je za zbytná aktiva), ale 
také zda je dodržována určitá politika či 
strategie řízení zásob. Případné zásadní 
výkyvy mohou souviset s cenovými šoky 
zásob72 (např. komodity) nebo 
jednorázovými změnami výrobních 
receptur nebo také se změnami 
v použitých metodách účtování 
v oblasti zásob73; 

- v porovnání se srovnatelnými 
(konkurenčními) podniky: můžeme na 
těchto obecných výpočtech odhalit, zda 
společnost ve srovnání s jinými má 
efektivnější řízení zásob. Jistě můžeme 
porovnat vzájemné trendy, zejména 
v období, kdy je analyzovaná společnost 
zasažena nějakým výkyvem – pokud se 
jedná o zásah i konkurence není to nic, 
co bychom hodnotili výrazně negativně, 
pokud by však v daném výkyvu byla 
společnost osamocena může to 
analytika navést na negativní 
stanoviska. 

 
Někteří analytici využívají při analýze efektivního 
využívání zásob také nákladový způsob. 
Nákladový způsob je častěji využíván 
v otázkách nastavení optimálních nákladů 
spojených se zásobami. 

Vzorec 26: Doba obratu zásob – nákladový způsob 

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦	𝑛𝑎	𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

365

 

 

 
72 pak by bylo dobré se rovněž podívat na systém či možnosti 
zajištění proti takovým rizikům, zdali je společnost využívá či 
nikoliv 
73 Více viz např. (Louša, 2012) 
74 Výjimku budou tvořit společnosti zabývající se vymáháním 
pohledávek, které vydělávají na pořízení pohledávek pod jejich 
vymožitelnou hodnotou (pak tyto pohledávky nesou jakýsi 
implicitní úrok). 

Nákladový způsob nejčastěji vidíme u analýzy 
doby obratu zboží. 

Vzorec 27: Doba obratu zboží – nákladový způsob 

𝑍𝑏𝑜ží
𝐶𝑂𝐺𝑆
365

 

 
kde: 
COGS = veškeré náklady na prodané zboží 
(např. vč. dopravy, pokud není v ceně pořízení); 
z angl. „cost of goods sold“ 
 
Obdobně nákladovým způsobem můžeme 
konstruovat i např. dobu obratu materiálu atp. 

Vzorec 28: Doba obratu materiálu – nákladový způsob 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎	𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢

365

 

 
kde: 
Spotřeba materiálu = náklady na spotřebovaný 
materiál (vč. veškerých s tímto spojených 
nákladů, např. doprava materiálu není-li v ceně 
pořízení). 
 
Nákladově konstruované doby obratu nám 
odpovídají na otázku, za jak dlouho jsou 
průměrně příslušné položky zásob využity (tj. 
jak dlouho leží na skladu, než se použijí pro další 
využití v procesu).  
 
Doba obratu krátkodobých pohledávek 
Neúročené pohledávky nechce snad nikdo74. 
Krátkodobá pohledávka je pouze čekací 
poukázka na peníze (a může se stát, že třeba 
menší podniky se takové splatnosti poukázky 
nedočkají a nepřežijí75). Na rozdíl od zásob, 
neúročené pohledávky jsou zcela neproduktivní 
je třeba analyzovat dobu jejich průměrné 

75 Nezvládnou z pohledu likvidity dokončit tzv. „cash 
conversion cycle“ (nebo také „net operating cycle“), tj. běžný 
cyklus přeměny investovaných peněžních prostředků na 
disponibilní peněžní prostředky s marží. Kratší cyklus znamená 
lepší likviditu, delší cyklus indikuje vyšší potřebu peněžních 
prostředků investovaných do pracovního kapitálu. Více viz dále. 
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splatnosti. Takto se někdy v praxi ukazatel doby 
obratu krátkodobých pohledávek označuje. 

Vzorec 29: Doba obratu krátkodobých pohledávek 

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
365

 

 
Pozn. Technicky by měly být zahrnuté jen takové tržby, které 
vygenerovaly pohledávky, tedy měly by být vyloučené tržby 
v hotovosti. Praxi se od tohoto detailu často opouští. 
 
Krátkodobá neúročená pohledávek je pouze 
nástrojem získání klientely a projev síly 
v dodavatelsko-odběratelském řetězci. V tomto 
řetězci jsou utvářeny obchodní podmínky, které 
připouštění vznik pohledávek a definují obvykle 
parametry takových pohledávek (např. 
splatnost). Některá konkrétní odvětví spíše 
pohledávky negenerují – např. maloobchod; 
obecně „cash and carry business“. Výpočet doby 
obratu nám napomůže pochopit výše popsané 
nastavení. 
 
Ukazatel vyhodnotíme: 

- v časových souvislostech: trend 
v neprospěch zkracování průměrné 
doby splatnosti znamená, 
že analyzovaná společnost má trable se 
svými klienty, kteří dosahují úspěchu 
v oddalování plateb a tedy nechávají se 
fakticky danou společností financovat 
zdarma, případně už může být část 
klientů v platebních obtížích a 
společnost by měla na daný stav rizika 
nedobytnosti pohledávek reagovat; 
trend rychlého poklesu průměrné doby 
splatnosti je jistě dobrým signálem do té 
doby, než se ukáže, že je způsobem tím, 
že absolutní pokles pohledávek je dán 
ztrátou pozic na původních trzích (např. 
nutné slevy, vstup konkurence aj.). 

- v porovnání se srovnatelnými podniky 
(či konkurencí): při porovnání se ukáže 
to, zdali některý z konkurenčních 
podniků vykazuje jinou tržní sílu než 

 
76 V ČR republice existuje specifická regulace zákonem č. 
395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a 

ostatní (bude vykazovat výrazněji nižší 
dobu obratu), resp. jak úspěšná je ve 
srovnání cash management politika 
analyzované společnosti. 

- v porovnání s obchodními podmínkami 
(či zákonnými podmínkami): pokud se 
ukáže, že průměrná doba splatnosti je 
nižší, než jakou připouští obchodní 
podmínky, je to dobrá zpráva. Opačně 
by hodnocení nebylo zcela pozitivní. 
Speciální situace může nastat, pokud 
odběratel má vůči analyzované 
společnosti významnou tržní sílu76, pak 
může existovat administrativní omezení 
takové síly. 

 
Doba obratu krátkodobých závazků 
Opačný pohled, než který byl prezentován u 
doby obratu krátkodobých pohledávek platí u 
doby obratu krátkodobých závazků. Jedná se o 
ukazatel, který v obecné podobě odpovídá na 
otázku, jaká je průměrná doba splatnosti 
krátkodobých závazků. 

Vzorec 30: Doba obratu krátkodobých závazků 

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
365

 

 
Pozn. Technicky by mohly být tržby zaměněny za provozní 
náklady, neboť obchodní závazky mají vztah k dodávkám, a 
tedy vztah k provozním nákladům je přímější než k tržbám. 
Provozní náklady by pak měly být sníženy o tu část, která byla 
uhrazena bez vzniku závazku (např. v hotovosti, okamžitým 
převodem). 
 
Pokud analyzujeme dobu splatnosti 
neúročených krátkodobých závazků, opět 
zjišťujeme faktickou pozici analyzované 
společnosti v dodavatelsko-odběratelském 
řetězci. Jinými slovy, jakou sílu má společnost 
na to, aby prodlužovala splatnost svých 
krátkodobých závazků a časovou úsporu 
peněžních prostředků mohla vynaložit jiné účely 
než úhradu.  
 

potravinářských produktů a jejím zneužití. Dále je aplikovatelný 
občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). 
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Nabízí se vysvětlení, že pozitivní je jistě takový 
stav, kdy společnost má vyšší dobu splatnosti 
krátkodobých závazků než dobu splatnosti 
pohledávek. Doba splatnosti závazků však není 
shora neomezená. Neobvykle dlouhá doba 
může indikovat faktickou platební neschopnost 
analyzované společnosti, nikoliv její silné 
postavení vůči dodavatelům. Krátká doba 
splatnosti (ve srovnání s obchodními 
podmínkami) může být snahou o získání slev při 
dřívějších platbách. 
 
Vyhodnocení ukazatele je obdobné jako u 
pohledávek, akorát koukáme opačným 
pohledem.  
 

Obchodní deficit & „cash conversion cycle“ 

Vztah mezi inkasem krátkodobých pohledávek a 
úhradou krátkodobých závazků analyzuje 
ukazatel obchodního deficitu. Pojmenování 
v literatuře není zcela ideální, ale k tomu se 
vrátíme po uvedení definice ukazatele ve dnech: 

Vzorec 31: Obchodní deficit ve dnech  

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
365

−
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
365

 

 
Pozn. Jistě jste si povšimnuli, že ve jmenovateli není u 
ukazatele doby obratu krátkodobých závazků nákladový 
pohled.  
 
Smysl sledování tohoto ukazatele je v tom, 
abychom v rámci řízení našeho cash flow věděli, 
po jak dlouhou dobu v případně kladné výše 
rozdílu financujeme své odběratele, tedy po 
jak dlouhou dobu umožňujeme našim 
odběratelům se námi bezúročně financovat. 

V případě záporného rozdílu nám naši 
dodavatelé poskytují bezúročné financování. 
 
Jelikož se jedná o rozdílový ukazatel již 
známých vstupů, hodnocení musí být nutně 
k tomuto blízké. Nelze tedy dosti dobře mít příliš 
kladný obchodní deficit, a to z toho důvodu, že 
by tím byla zasažena likvidita, zejména by se 
mohl vyskytnout problém s reálnou dobytností 
některých pohledávek, resp. se tím také odhalí 
přílišná míra vlivu dodavatelů (neumožní třeba 
naší 7denní splatnost faktur) na analyzovanou 
společnost. Stejně tak není možné obhájit jako 
pozitivní to, že společnost vykazuje významně 
záporný obchodní deficit, není-li takový výsledek 
obhájen velmi dobrým postavením 
v dodavatelsko-odběratelském řetězci či 
„naturelem“ podnikání dané společnosti. 
Vhodným způsobem posouzení, jaká výše 
obchodního deficitu může být „zdravá“ je: 

- porovnání v čase: zjistíme, zdali má 
společnost nějaké jasné trendy v daném 
ukazateli, a to v souvislosti 
s porovnáním vývoje pohotové likvidity 
či zda společnost vykazuje významné 
výkyvy, které by indikovaly nejasnou 
politiku krátkodobého finančního 
managementu 

- srovnání s porovnatelnými  
(konkurenčními) podniky: zjistíme trendy 
u porovnatelných podniků a posoudíme, 
zdali je naše společnost vychýlena vůči 
těmto zjištěním či nikoliv. Pokud se 
vychýlení objeví, je potřeba hlouběji 
zjistit, zdali takové vychýlení je „zdravé“ 
nebo poukazuje na problém v politice 
krátkodobého finančního managementu 
a likviditě analyzované společnosti.  

Obchodní deficit je součástí širšího pohledu na 
likviditu společnosti ve smyslu jejího nastavení 
způsobu podnikání a způsobu krátkodobého 
financování. V angličtině se ustálil hezký pojem 
„cash conversion cycle“ (dále také „CCC“), 
který popisuje, jak a za jak dlouho se 
z investovaných peněžních prostředků do 
pracovního kapitálu zase stanou disponibilní 
peněžní prostředky pro další „cyklus“ a tedy po 
jakou dobu musí společnost disponovat dalšími 

zdroji financování. Samozřejmě, že neexistuje 
oddělitelný cyklus jedné investované konkrétní 
koruny, tyto cykly se v životě podniku prolínají, 
ale má smysl sledovat průměrné hodnoty, které 
odpoví na otázku za kolik dní se v průměru 
v podniku daný cyklus otočí. 
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Tabulka 10 Schéma určení obchodního deficitu a CCC 

(+) doba obratu 
krátkodobých pohledávek 

(+) doba obratu 
krátkodobých pohledávek 

 (+) doba obratu zásob 

(-) doba obratu 
krátkodobých 
(neúročených) závazků 

(-) doba obratu 
krátkodobých (neúročených) 
závazků 

= Obchodní deficit = CCC 

Zdroj: vlastní tabulka  
 
Z výzkumu (Wang, 2019), který využil data 
společností obchodovaných v USA z databáze 
Compustat vyplývá, že nejlépe jsou na tom 
s CCC restaurace, hotely a motely (CCC činilo 8 
dní) a nejhůře odvětví vyrábějící kontrolní a 
měřící zařízení (CCC činilo 633 dní). Mezi 
odvětvími jsou evidentně značné rozdíly. 
Nejmenší mezikvartilové (Q3 a Q1) rozdíly byly 
zjištěny u odvětví doprava (16 dní) a nejvyšší u 
výroby počítačů (378 dní). Je tedy zřejmé, že i 
v rámci jednotlivých odvětví mohou existovat 
významné rozdíly ve strategii řízení likvidity (tj. i 
řízení zásob) a volbě způsobů financování77. 
 

 
77 Viz dále v kapitole věnující se kapitálové struktuře 


