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1. Úvod 
 

Každý podnik jako celek má celou řadu méně či více důležitých funkcí, bez nichž by 

nemohl existovat. Cílem každé podniku je co nejlevněji a nejkvalitněji vyrobit produkt či 

vytvořit službu. Zároveň se podnik snaží prodávat produkty a služby s co největší marží. To 

však samo o sobě nestačí k tomu, aby byl podnik úspěšný. Je zapotřebí sledovat mnoho 

dalších činností. 

 

Jednou z této oblasti jsou finance podniku. V dnešní době spočívá řízení podniku 

v rozhodování, a to v podmínkách nejistoty, protože budoucnost je vždy nejistá. A právě pro 

rozhodování je důležitá dobrá znalost finanční situace podniku. Tyto důležité informace má za 

úkol poskytovat finanční analýza, která slouží k hodnocení a řízení finanční situace 

v podniku. Finanční analýza se vypočítává ze základních výkazů každého podniku. Těmi jsou 

rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Podnik by z nich měl umět vyčíst své finanční postavení a také 

své silné a slabé stránky. Navíc v dnešní době krize a turbulentními změna v odvětvích, se 

finanční situace sleduje o to více. Podniky se tak snaží vyhnout mnoha komplikacím.  

 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou výkonnost vybraného podniku, 

kterým je Dopravní podnik Ostrava a. s. na základě dostupných informací a následně 

navrhnout doporučení ke zlepšení jejich finanční situace. Při zpracovávání informací se 

vychází z interních výkazů podniku (rozvahy a výkazu zisku a ztrát) za roky 2008 – 2012. 

 

První část bakalářské práce bude věnována teoretickému pojetí finanční analýzy. 

Hlavní je vysvětlení, co je to finanční analýza, proč je dobré se jí zabývat a jaký je její účel. 

Dále pak kdo jsou její uživatelé. To znamená, komu slouží vypočítané informace. Další 

podkapitolou budou zdroje pro finanční analýzu, kde bude popsáno, ze kterých zdrojů se 

čerpá a jejich charakteristika. Především však budou charakterizovány vybrané absolutní a 

poměrové ukazatele a také dva vybrané modely, které zhodnotí celkovou finanční situaci 

podniku. V závěru této časti, bude pak popsána základní charakteristika vybraného podniku, 

obor činnosti, jeho poslání a vize a také stručná historie vývoje městské hromadné dopravy 

v Ostravě. 

 

Druhá praktická část bude věnována aplikaci ukazatelů uvedených v teoretické části. 

Praktické výpočty se budou týkat absolutních ukazatelů (horizontální a vertikální analýza), 
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poměrových ukazatelů (zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity). Následně budou použity 

dva modely pro zhodnocení celkové finanční situace (Altmanův model a Index IN) a nakonec 

Spider analýza pro srovnání společnosti s odvětvím.  

 

V poslední třetí části budou interpretovány zjištěné výsledky, sepsány návrhy a 

doporučení pro zlepšení finanční stránky v podniku. 
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2. Teoretická východiska pro hodnocení výkonnosti 

podniku 
 

Vznik finanční analýzy je pravděpodobně spojen se vznikem peněz.  Spojené státy 

americké jsou podle dostupných informací místem vzniku finanční analýzy. Ve svém počátku 

se jednalo o teoretické práce, které s praktickou analýzou měly jen málo společného. 

Praktická analýza se využívá již několik desetiletí. Matematické principy a důvody vedoucí 

k sestavování finanční analýzy se změnily v době, kdy se ve velké míře začaly využívat 

počítače (Růčková, 2011). 

 

2.1. Metody a techniky hodnocení výkonnosti podniku 
 

Finanční analýzu účetních výkazů lze provádět různým způsobem, v různé míře 

podrobnosti a pomocí různých forem a technik v závislosti na konkrétních potřebách. Pouhý 

výpočet nám nezjistí celkový obraz o finanční situaci podniku, ten získáváme úsudkem 

analytiků na základě zkušeností. Systém finanční analýzy není nijak legislativně upraven 

právními předpisy nebo všeobecně uznávanými jednotnými standardy, což komplikuje 

provádění finanční analýzy, nejednoznačnost výkladu, interpretaci a srovnání jejich výsledků. 

Přestože neexistuje oficiální metodika, v podnikové praxi se vyvinuly přístupy a technické 

analýzy, jejichž cílem je podat věrný obraz o situaci podniku jak externím uživatelům, tak 

manažerům podniku. Při hodnocení výkonnosti podniku je třeba dbát na pečlivý výběr 

metody. Je potřeba, aby metody odpovídaly stanovenému cíli, a aby zajistily co 

nejspolehlivější výsledky (Holečková, 2008). 

 

2.2. Předmět a účel finanční analýzy 
 

V současné době, při měnící se ekonomické situaci, dochází ke změnám i uvnitř firem, 

které jsou součástí takového turbulentního prostředí. Firma, která chce být úspěšná, se bez 

analýzy finanční situace již neobejde.  

Je více způsobů, jak definovat co je finanční analýza. Jedna z hlavních definic říká, že 

finanční analýza je systematický rozbor dat, které jsou nejčastěji uvedeny v účetních 

výkazech (Růčková, 2010). 
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Účelem finanční analýzy je také komplexní zhodnocení finanční situace podniku. Je 

důležitá pro zhodnocení ziskovosti podniku, zjištění zda podnik využívá efektivně svá aktiva, 

zda včas splácí své závazky, hodnotí také vhodnou kapitálovou strukturu. Podrobná znalost 

finanční situace v podniku, umožňuje správně rozhodovat při rozdělování zisku, poskytování 

obchodních úvěrů, při zisku finančních zdrojů a při stanovení si optimální finanční struktury 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

Dělení finanční analýzy může být dvojí, a to na užší a širší pojetí. V užším pojetí se 

hodnotí stav a minulý vývoj podniku na základě rozboru účetních výkazů. Hlavním úkolem je 

vysvětlit obsah účetní závěrky pro potřeby různých zájemců, zjistit souvislosti ve 

vykazovaných údajích a zhodnotit, zda je podnik veden podle zásad racionálního a zdravého 

podnikání. Naopak finanční analýza v širším pojetí se snaží o předpověď budoucího vývoje 

podnikových financí. 

Celkově se pak finanční analýza snaží o hodnocení minulosti, analýzu současné 

situace a doporučení vhodných řešení pro budoucí vývoj podniku. Cílem je pak poznat zdraví 

podniku, rozpoznat problémy, které by v budoucnu mohly vést k problémům a determinovat 

silné stránky (Holečková, 2008). 

 

2.3. Uživatelé finanční analýzy 
 

Informace, které poskytuje finanční analýza, jsou předmětem zájmu mnoha subjektů, 

přicházejících do kontaktu s daným podnikem. Je to důležitý zdroj pro posuzování současné 

situace a zároveň pro další rozhodování nejen pro manažery podniku, ale i konkurenty, 

investory, obchodní partnery, státní instituce, zaměstnance a veřejnost. Je důležité zvážit , pro 

koho je finanční analýza tvořena, protože každá zájmová skupina vyžaduje jiné informace 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

Uživatele můžeme rozdělit na externí a interní. K externím uživatelům patří: 

 investoři, 

 banky a jiní věřitelé, 

 obchodní partneři (odběratelé a dodavatelé), 

 stát a jeho orgány, 

 konkurenti. 
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K interním uživatelům patři: 

 manažeři, 

 zaměstnanci, 

 odboráři. 

 

Primárními uživateli jsou akcionáři a vlastníci, kteří do podniku vložili svůj kapitál. 

Dále jsou to potencionální investoři, kteří uvažují o vložení svých finančních prostředků do 

společnosti a chtějí si ověřit, zda je jejich rozhodnutí správné. Finanční informace můžeme 

rozdělit do dvou hledisek – investiční a kontrolní. Investiční hledisko se využívá pro 

rozhodování o budoucích investicích, např. dividendová výnosnost, výběr portfolia cenných 

papírů a likvidita. Kontrolní hledisko využívají akcionáři vůči manažerům podniku, jehož 

akcie vlastní. Chtějí znát informace o likviditě podniku a disponibilním zisku, na němž závisí 

výše dividend. Nejvíce však akcionáře zajímá míra rizika a míra výnosnosti jimi vloženého 

kapitálu, a že je podnik dobře řízen v jejich zájmu. 

 

Banky a jiní věřitelé potřebují znát informace o finančním stavu dlužníka, aby se 

mohli rozhodnout, jestli poskytnou podniku úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. Banky 

posuzují tzv. bonitu dlužníka. Ta se provádí analýzou struktury majetku a finančních zdrojů, 

kterými je majetek financován a analýzou stávajících a budoucích výsledků hospodaření. 

Nejprve se analyzuje ziskovost podniku, protože ta poskytuje informace, zda podnik potřebuje 

úvěr následkem špatného hospodaření, nebo potřebuje peněžní prostředky na financování 

majetku nezbytného pro hospodářskou činnost. Důležité postavení má rentabilita, která 

odpovídá na otázku, zda podnik efektivně hospodaří. Hlavně poskytuje informace, jestli je 

podnik schopen platit své stávající závazky a zda bude v budoucnu schopen splácet nově 

požadovaný úvěr. 

 

Dodavatelé se zajímají hlavně o to, jestli bude podnik schopen hradit své závazky. Na 

dlouhodobou stabilitu a trvalé obchodní kontakty se soustřeďují hlavně dlouhodobí 

dodavatelé. 

Pro odběratele jsou informace o finanční situaci důležité v případě dlouhodobých 

obchodních vztahů. Nechtějí mít potíže s vlastním zajištěním výroby v případě finančních 

potíží svého dodavatele. 
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Na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě svého podniku mají také zájem 

zaměstnanci, neboť jim jde o zachování pracovních míst a mzdové podmínky. Zajímají se o 

jistotu zaměstnání a často bývají motivování výsledkem hospodaření podniku. 

 

O finanční informace podobných podniků nebo celého odvětví se zajímá i 

konkurence. Ti se snaží získat informace zejména těch podniků, kterým se na trhu daří, aby 

se sami mohli inspirovat a zlepšovat. Konkurence se zabývá hlavně výsledky hospodaření, 

rentabilitou, cenovou politikou, investiční aktivitou, výší a hodnotou zásob a rentabilitou. 

 

Podnikoví manažeři využívají výsledky finanční analýzy především pro dlouhodobé 

strategické a operativní finanční řízení podniku. Tyto data jsou poskytovány finančním 

účetnictvím a umožňují vytvořit zpětnou vazbu mezi rozhodnutím řídících pracovníků a jejich 

praktickými důsledky. Externí uživatelé dostávají výsledky finančních účetních výkazů 

jednou ročně, manažeři však mají průběžně přístup k finančním informacím a to jim 

napomáhá ke správnému rozhodování např. o vhodném způsobu financování, alokaci volných 

peněžních prostředků a rozdělení disponibilního zisku. 

 

Z mnoha důvodů se o finančněúčetní data zajímá stát a jeho orgány. Jde například o 

statistiku, rozdělování finanční výpomoci (dotace, vládou zaručené úvěry) podnikům, 

kontrola podniků se státní majetkovou účastí, kontrola plnění daňových povinností. 

 

Uvedený výčet zájmových skupin není konečný, protože by bylo možné uvést další 

uživatele, kterými mohou být nejen burzovní makléři, daňoví poradci, analytici nebo 

univerzity, ale také lidé z široké veřejnosti (Holečková, 2008). 

 

2.4. Zdroje informací pro finanční analýzu 
 

Pro sestavení úspěšné finanční analýzy potřebujeme vycházet z kvalitních zdrojů 

informací. Nejčastěji jsou tyto data čerpány z účetních výkazů. Účetní výkazy lze rozdělit do 

dvou částí, a to na účetní výkazy finanční a účetní výkazy vnitropodnikové. Externími výkazy 

jsou finanční účetní výkazy, které poskytují informace externím uživatelům. Tyto informace 

jsou veřejně dostupné a firma má povinnost zveřejňovat je nejméně jedenkrát ročně. Jedná se 

zejména o rozvahu, výkaz zisku a ztráty a výkaz Cash flow. Vnitropodnikové účetní výkazy 
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vycházejí z potřeb každé firmy a nemají právně závaznou úpravu. Využití vnitropodnikových 

informací vede ke zpřesnění výsledků finanční analýzy. Mezi tyto výkazy zejména řadíme 

výkazy zobrazující vynakládání podnikových nákladů v nejrůznějším členění či výkazy o 

spotřebě nákladů na jednotlivá střediska nebo výkony.  Tyto informace nejsou veřejně 

dostupné, neboť mají interní charakter (Růčková, 2011). 

 

2.4.1. Rozvaha 
 

V každém podniku je základním účetním výkazem rozvaha, která informuje o tom, 

jaký majetek podnik vlastní (aktiva) a z jakých zdrojů je financován (pasiva). Základním 

pravidlem je, že aktiva se vždy musí rovnat pasivům. Rozvaha se vždy sestavuje k určitému 

datu. 

Doba upotřebitelnosti nebo rychlost přeměny majetku na peněžní prostředky 

(likvidnost) je základním hlediskem členění aktiv. Do aktiv se řadí: 

 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál představují pohledávky za dosud nesplacené 

akcie nebo majetkové podíly společníky, akcionáři nebo členy družstva. 

Dlouhodobý majetek se dělí na dlouhodobý majetek hmotný, dlouhodobý majetek 

nehmotný a dlouhodobý majetek finanční. 

 

Dlouhodobý majetek nehmotný je majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden 

rok. Jedná se o majetek nehmotné povahy a vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč. Do tohoto 

majetku řadíme zřizovací výdaje, software, ocenitelná práva (licence, patenty, know-how, 

autorská práva), nehmotné výsledky výzkumu a vývoje. 

 

Dlouhodobý majetek hmotný je majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden 

rok. Pořizovací cena je větší než 40 000 Kč a jedná se o majetek hmotné povahy. Zde řadíme 

samostatné movité věci dále pozemky, budovy, stavby, základní stáda a tažná zvířata, 

pěstitelské celky trvalých porostů, umělecká díla a sbírky (bez ohledu na pořizovací cenu). 

 

Mezi dlouhodobý finanční majetek jsou řazeny podílové cenné papíry, dluhopisy, 

vklady v podnicích a jiný dlouhodobý finanční majetek, který podnik pořizuje za účelem 

obchodování s ním. 



 

12 

 

Oběžná aktiva jsou charakteristická tím, že jejich doba použitelnosti je kratší než 

jeden rok. Jedná se tedy o krátkodobý majetek. Je rychle převoditelný na peníze, ty pak slouží 

ke krytí závazků. 

 

Vstupy do činnosti podniku přestavují zásoby materiálu a surovin. Zásoby 

nedokončené výroby a polotovary představují rozpracované výkony. Zásoby hotových 

výrobků si zákazník ještě nepřevzal nebo nebyly dosud prodány. Zboží podnik nakupuje za 

účelem dalšího prodeje. 

 

Pohledávky se z hlediska času dělí na krátkodobé a dlouhodobé. Pohledávka je určité 

právo na příjem peněžních prostředků vůči jinému subjektu. Jedná se zejména o pohledávky 

z obchodního styku (vystavené neuhrazené faktury). 

 

Doba splatnosti krátkodobého finančního majetku je kratší než jeden rok. Tento 

majetek je charakterizován vysokou likvidností a okamžitou obchodovatelností. Součástí 

krátkodobého finančního majetku jsou peníze v pokladně, na účtech a krátkodobé cenné 

papíry. 

Do ostatních aktiv se řadí položky časového rozlišení. Jedná se o položky, které 

časově nesouvisí s obdobím, do něhož věcně náleží (Dluhošová, 2010). 

 

Na straně pasiv je zachycena finanční struktura podniku, která obsahuje zdroje 

financování aktiv. Rozlišují se zdroje externí a interní, vlastní kapitál a cizí kapitál. Do pasiv 

se řadí: 

 

Vlastní kapitál je vlastní zdroj, který byl do společnosti vložen nebo byl vytvořen 

hospodářskou činností podniku. Je součástí dlouhodobého kapitálu. 

 

Hlavní složkou vlastního kapitálu je základní kapitál. Je tvořen peněžitými i 

nepeněžitými vklady společníků. Vzniká především při založení společnosti. Způsob tvorby je 

závislý na formě podnikání. Základní kapitál je tvořen povinně v komanditních společnostech, 

ve společnostech s ručením omezeným a akciových společnostech. Jeho výše je zapsána 

v obchodním rejstříku. 
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Do kapitálových fondů se řadí především emisní ážio, dary, dotace na pořízení 

majetku a vklady společníků. Tyto fondy jsou tvořeny z externích zdrojů a základní kapitál 

společnosti nezvyšují. 

 

Fondy ze zisku jsou tvořeny ze zisku účetní jednotky. Lze je rozdělit na povinně nebo 

dobrovolně tvořené fondy. Zákonný rezervní fond složí ke krytí ztrát společnosti. Výše 

povinného přídělu ze zisku běžného účetního období do rezervního fondu je stanovena 

v obchodním zákoníku. Družstva vytvářejí nedělitelný fond. Statutární a ostatní fondy podnik 

vytváří podle vlastního rozhodnutí. 

 

U položky výsledek hospodaření minulých let se jedná o nerozdělený zisk nebo 

neuhrazenou ztrátu. Výsledek hospodaření běžného účetního období účetní jednotka vytvořila 

v běžném účetním období. Tento výsledek se převádí do následujícího účetního období a 

v něm se provádí rozdělování zisku nebo se řeší úhrada ztráty. O tomto přerozdělování 

rozhodují orgány společnosti.  

 

Cizí zdroje jsou další významnou položkou finanční struktury podniku. Představují 

dluh společnosti, který musí být v budoucnu uhrazen. Podnik si tento kapitál zapůjčuje, proto 

se z něj platí úroky a ostatní výdaje spojené se získáním tohoto kapitálu. 

 

Rezervy se tvoří na vrub nákladů, tím se snižuje výsledek hospodaření. Rezervy jsou 

tak tvořeny částí peněz, které budou v budoucnu vynaloženy například na opravy majetku. 

Člení se na účelové a obecné. Účelové rezervy se tvoří za konkrétním účelem (např. oprava 

majetku, kurzové rozdíly), obecné rezervy nemají předem stanovený konkrétní účel použití. 

Dále se člení na zákonné a ostatní rezervy. Tvorba a použití u zákonných rezerv je stanovena 

zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelným nákladem. O ostatních rezervách podnik 

rozhoduje sám a jedná se o daňově neuznatelný náklad. 

 

Závazky představují určitý dluh, který podnik svým věřitelům nezaplatil a které budou 

v budoucnu uhrazeny v závislosti na lhůtě jeho splatnosti.  V podniku se rozdělují na 

krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé závazky jsou splatné do 1 roku, účelem je financovat 

běžný chod podniku (např. závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům). Dlouhodobé závazky 

mají dobu splatnosti delší než 1 rok. Slouží k financování majetku s delší životností. Sem patří 

emitované dluhopisy, dlouhodobé směnky, dlouhodobé zálohy přijaté od odběratelů. 



 

14 

 

Bankovní úvěry a výpomoci se z hlediska času člení také na krátkodobé a dlouhodobé a 

představují externě úročené zdroje. 

 

Ostatní pasiva zahrnují výdaje příštích období (jedná se o výdaje, které jsou nákladem 

běžného období, ale uhrazeny budou v příštím období) a výnosy příštích období (vzniká 

příjem, který patří do běžného období, ale věcně patří do výnosů příštího období)   

(Dluhošová, 2008). 

 

Tabulka 2.1. Rozvaha 

Aktiva Pasiva 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II Kapitálové fondy 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Rezervní fondy,… 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. VH minulých let 

  A.V. VH běžné úč. období 

    

C.  Oběžná aktiva B. Cizí zdroje 

C.I. Zásoby B.I.  Rezervy 

C.II. Dlouhodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky 

C.III. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobé závazky 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek B.VI. Bankovní úvěry a výpomoci 

D.  Časové rozlišení C. Časové rozlišení 

Zdroj: (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 23) 

 

2.4.2. Výkaz zisku a ztráty 
 

Dalším důležitým výkazem pro finanční analýzu je výkaz zisku a ztráty. Jedná se o 

písemný přehled nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za určité období. Zachycuje tedy 

náklady a výnosy, nikoliv však příjmy a výdaje. Výkaz se sestavuje pravidelně a to v ročních 

nebo i kratších intervalech. Slouží ke zjištění výše a způsobu tvorby složek výsledku 

hospodaření. Rozvaha zachycuje aktiva a pasiva k určitému časovému okamžiku, jedná se 

tedy o stavovou veličinu. Výkaz zisku a ztráty je souhrn výsledkových operací za daný 

interval, vztahuje se tedy k určitému časovému intervalu a jedná se o tokovou veličinu. Toto 

je základní rozdíl mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty (Růčková, 2011). 
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 Do výkazu zisku a ztráty se zahrnují náklady a výnosy běžného účetního období. 

Podstata výkazu zisku a ztráty se dá vyjádřit vztahem: 

 

VÝNOSY – NÁKLADY = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

 

Náklady se definují jako peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů. Úbytek 

majetku podniku v rozvaze souvisí se vznikem nákladů. Náklady se ve výkazu zisku a ztráty 

objeví jako spotřeba materiálu, opotřebení majetku a navýšení závazků.  

 

Výnosy představují finanční částky, na které má podnik nárok z prodeje svého zboží a 

služeb. Můžeme je definovat jako peněžní vyjádření výsledků vyplývajících z provozování 

podniku. 

 

Výkaz zisku a ztráty je v současné době založen na zjednodušeném druhovém členění 

nákladů a výnosů se stupňovitou (vertikální) podobou. Položky jsou rozděleny do určitých 

oblastí tvořící podnikatelské aktivity. Těmito oblastmi jsou provozní, finanční a mimořádné 

aktivity podniku. Výsledek hospodaření se pak zjišťuje za každou oblast zvlášť. 

 

Výsledek hospodaření z provozní činnosti vzniká ze základních a opakujících se 

činností v podniku.  Je tvořen převážně tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb, po 

odečtení nákladů na jejich dosažení. U obchodních podniků je tvořen rozdílem tržeb a 

nákladů na prodané zboží. Výsledek hospodaření z finanční činnosti je výsledek související se 

způsobem financování a finančními operacemi podniku. Výsledek hospodaření z mimořádné 

činnosti vzniká z neočekávaných či nepravidelných operací podniku. Vypočítá se jako rozdíl 

mezi mimořádnými výnosy a mimořádnými náklady, kterými mohou být manka a škody, 

přebytky na majetku nebo přírodní katastrofy (Dluhošová, 2008). 
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Tabulka 2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Symbol Položka Hodnota 

OM +  OBCHODNÍ MARŽE  

Tp +  Tržby za prodej vlastních výrobků  

Np -  Provozní náklady  

VHp =  Provozní výsledek hospodaření  

Vf +  Výnosy z finanční činnosti  

Nf -  Náklady z finanční činnosti  

VHf =  Finanční výsledek hospodaření  

DB -  Daň z příjmu za běžnou činnost  

VHB =  Výsledek hospodaření za běžnou činnost (VHp + VHf – DB)  

VM +  Mimořádné výnosy  

NM -  Mimořádné náklady  

DM -  Daň z mimořádné činnosti  

VHM =  Mimořádný výsledek hospodaření  

VH =  Výsledek hospodaření za účetní období (VHB + VHM)  

Zdroj: (Dluhošová, 2008, s. 55) 

 

2.4.3. Výkaz cash flow 
 

Jedná se o výkaz peněžních toků, který má objasnit hlavní faktory, které ovlivňují 

příjem a výdej hotovosti a z toho plynoucí stav peněžních prostředků k určitému okamžiku. 

Cash flow patří mezi tokové veličiny a vyjadřuje rozdíl přítoku a odtoku hotovosti za určité 

období. Na rozdíl od výsledku hospodaření cash flow představuje reálný stav peněžních 

prostředků, se kterými podnik disponuje k určitému okamžiku. Časový a obsahový nesoulad 

mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy může být příčinou, že podnik vykazuje vysoké tržby a 

zisk, ale jeho stav peněžních prostředků je nízký.  V krátkém období slouží k finančnímu 

rozhodování o likviditě podniku, v dlouhém období slouží k rozhodování o rentabilitě, 

efektivnosti, návratnosti investic a zadluženosti. Informace získané z analýzy cash flow jsou 

důležité pro všechny stakeholdery (Dluhošová, 2008).  

 

Analýza je prováděna dvěma metodami, a to přímou nebo nepřímou. Cash flow 

přímou metodou se určí jako rozdíl všech příjmů a výdajů v podniku. Hlavní výhodou této 
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metody je zobrazení hlavní kategorie peněžních příjmů a výdajů. Nevýhodou naopak je, že se 

nedají zjistit zdroje a užití peněžních prostředků. Nepřímá metoda je výhodnější a 

přehlednější. Peněžní tok nepřímou metodou vychází z výsledku hospodaření za účetní 

období, který je upraven ve třech krocích a to o nepeněžní transakce, položky spojené 

s investiční a finanční činností a nepeněžní položky pracovního kapitálu (zásoby, pohledávky, 

krátkodobé závazky). 

 

Podle aktivit podniku se výkaz rozděluje do tří částí: 

 

Cash flow z provozní činnosti – peněžní toky jsou rozdílem mezi příjmy a výdaji, 

které jsou spojeny s běžnou činností podniku. Vzniká přeměnou výsledku hospodaření 

z běžné činnosti před zdaněním upraveným o nepeněžní operace, změnu potřeby pracovního 

kapitálu a přijaté či zaplacené úroky a odečte se zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost. 

 

Cash flow z investiční činnosti – peněžní toky z této činnosti zahrnují hlavně výdaje, 

které jsou spojené s pořízením nebo s prodejem dlouhodobých aktiv, půjčky a úvěry 

spřízněným osobám. 

 

Cash flow z finanční činnosti – jsou změny ve struktuře a výši vlastního kapitálu a 

dlouhodobých závazků. Peněžní toky zahrnují hlavně přírůstky a úbytky dlouhodobého 

kapitálu, dopady změn vlastního kapitálu a přijaté či vyplacené dividendy (Holečková, 2008). 
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Tabulka 2.3 Nepřímý způsob výpočtu cash flow 

Symbol Položka Hodnota 

EAT +  Čistý zisk  

ODP +  Odpisy  

Δ ZAS -  Změna stavu zásob  

Δ POHL -  Změna stavu pohledávek  

Δ KZA V +  Změna stavu kr. závazků  

CFprov =  Cash flow z provozní činnosti  

Δ DA -  Přírustek dlouhodobých aktiv (investice)  

CFinv =  Cash flow z investiční činnosti  

Δ BÚ +  Změna bankovních úvěrů  

Δ NZ +  Změna nerozděleného zisku minulých let  

DIV -  Dividendy  

EA +  Emise akcií  

CFfin =  Cash flow z finanční činnosti  

CFcel =  Cash flow celkem = CFprov + CFinv + CFfin  

Zdroj: (Dluhošová, 2008, s. 58) 

 

2.4.4. Příloha 
 

Příloha je součástí účetní závěrky. Osahuje informace, které v rozvaze a výkazu zisku 

a ztráty nejsou uváděny. Tyto informace slouží převážně externím uživatelům účetní závěrky 

pro získání jasnějších informací o finanční situaci v podniku a výsledcích hospodaření 

podniku. Dále je možno provádět srovnání s minulostí a odhadovat možný vývoj do 

budoucna. 

 

Příloha by měla obsahovat určité skutečnosti, avšak její obsah ani forma nejsou 

striktně vymezeny. Příloha většinou obsahuje informace o charakteristice podniku, právní 

formě, kapitálové účasti a počtu zaměstnanců. Zahrnuje informace o používaných účetních 

metodách, účetních zásadách a způsobu oceňování majetku a zásob, způsoby odepisování, 

podrobnější informace o dlouhodobém majetku, závazcích a pohledávkách a také o rozdělení 

zisku (Holečková, 2008).  
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2.4.5.  Absolutní ukazatele 
 

Absolutní ukazatele slouží k analýze vývojových trendů. Tyto ukazatele se dělí na 

horizontální a vertikální analýzu.  

Horizontální (vodorovná) analýza sleduje vývoj jednotlivých položek účetních 

výkazů v čase, hodnotí stabilitu a vývoj z hlediska přiměřenosti ve všech položkách a sílu 

vývoje. Horizontální analýza se snaží najít odpověď na otázku, jak se jednotlivá položka mění 

v čase. Rozbor položek může být prováděn za dvě po sobě jdoucí období, které se následně 

srovnávají nebo za více účetních období, čímž získáme přesnější informace 

 (Scholleová, 2012). 

 

Hledá se odpověď na dvě základní otázky: 

a) O kolik jednotek se změnila příslušná položka v čase? Jedná se o absolutní změnu, 

která se vypočítá jako rozdíl hodnot z obou po sobě jdoucích období. 

 

 Absolutní změna = hodnota t – hodnota t-1 (2.1.) 

 

b) O kolik % se změnila příslušná položka v čase? Jedná se o % změnu, která se vyjádří 

procentem k hodnotě výchozího roku. 

 

 Procentní změna = 
        í   ě  

         -  
   (2.2) 

kde t1 je běžný rok a t-1 je rok předcházející. 

 

Vertikální (strukturální analýza) nám zjišťuje procentní podíl jednotlivých položek ve 

výkazu k nějaké veličině. Cílem vertikální analýzy je určit podíl jednotlivých majetkových 

položek na celkových aktivech, podíl jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech 

a podíl jednotlivých položek výsledovky na tržbách. Analýza by měla odpovídat na otázky, 

zda je struktura majetku, kapitálu a tvorba zisku stabilní nebo dochází k nějakému vývoji, či 

jak se mění vzájemné proporce jednotlivých položek při vývoji podniku (Holečková, 2008). 

 

Obecný vzorec vypadá takto: 

 Podíl na celku =    
  

   
   (2.3) 
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kde Ui je hodnota dílčího ukazatele, ∑ Ui je velikost absolutního ukazatele. 

 

2.4.6. Poměrové ukazatele 
 

Analýza prováděná pomocí poměrových ukazatelů je nejčastěji používaným 

rozborovým postupem k účetním výkazům z hlediska jejích využitelnosti i z hlediska jiných 

úrovní analýz. Hlavním důvodem je to, že analýza poměrovými ukazateli vychází z údajů 

uvedených v účetních výkazech a využívá tedy dostupné informace, ke kterým má přístup 

také externí finanční analytik. Umožňují také získat rychlou představu o finanční situaci 

v podniku. Podstatou poměrového ukazatele je dát do poměru různé položky z účetních 

výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash flow). 

Mezi nejpoužívanější ukazatele, respektive mezi ukazatele, které mají největší 

vypovídací schopnost, se řadí: 

 Ukazatel zadluženosti, 

 Ukazatel rentability, 

 Ukazatel likvidity, 

 Ukazatel aktivity (Růčková, 2011). 

 

Ukazatel zadluženosti 

 

Pojem ,,zadluženost“ znamená, že podnik k financování svých aktivit používá kromě 

vlastních zdrojů i zdroje cizí. Finanční stabilitu charakterizuje struktura zdrojů financování, tu 

můžeme hodnotit na základě analýzy vztahu podnikových aktiv a zdrojů jejich krytí. Vyšší 

zadluženost pro podnik znamená, že na sebe bere vyšší riziko, protože musí mít schopnost 

plnit své závazky bez ohledu na to, jak se mu daří. Určitá výše zadluženosti je pro podnik 

užitečná, protože cizí kapitál je levnější než vlastní. Každý podnik by měl usilovat o optimální 

finanční strukturu, tzn. o co nejvhodnější poměr mezi vlastním a cizím kapitálem (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013). 

 

Pro hodnocení a měření kapitálové struktury se používá několik základních typů 

ukazatelů zadluženosti. 
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Podíl vlastního kapitálu na aktivech udává, do jaké míry je podnik schopen hradit 

své prostředky nebo majetek vlastními zdroji a také jaká je jeho finanční samostatnost. Má 

také vypovídací schopnost o dlouhodobé finanční stabilitě podniku. Zvyšováním tohoto 

ukazatele podnik upevňuje finanční stabilitu, ale příliš vysoký ukazatel může vést k poklesu 

výkonnosti vložených prostředků. 

 

 Podíl vlastního kapitálu na aktivech = 
               

             
  (2.4) 

 

Stupeň krytí stálých aktiv poměřuje dlouhodobý kapitál (vlastní kapitál a 

dlouhodobý cizí kapitál) ke stálým aktivům. Dlouhodobými zdroji by měl být pokryt 

dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek. Ideální hodnota stupně krytí stálých 

aktiv je 100 %, tj. veškerá stálá aktiva jsou pokryta dlouhodobým kapitálem. Čím vyšší je 

ukazatel, tím podnik docílí vyšší stability. 

 

 Stupeň krytí stálých aktiv = 
                  

            
  (2.5) 

 

Majetkový koeficient nebo také finanční páka udává poměr mezi celkovými aktivy a 

vlastním kapitálem. Tento koeficient vychází z toho, že cizí kapitál je obvykle levnější než 

vlastní kapitál. Informuje o tom, kolik korun aktiv připadá na 1Kč vlastního kapitálu. 

 Majetkový koeficient = 
              

              
   (2.6) 

 

Celková zadluženost udává podíl celkových dluhů (závazků) k celkovým aktivům a 

měří se tak podíl věřitelů na celkovém kapitálu. Zadluženost ovlivňuje věřitelské riziko i 

výnosnost podniku. Se vzrůstající hodnotou tohoto ukazatele roste i riziko pro věřitele. 

Ukazatel má význam především pro dlouhodobé věřitele. Zadluženost sama o sobě není 

negativní charakteristikou podniku.  

 

 Ukazatel celkové zadluženosti = 
            

              
    (2.7) 
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Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu by se u stabilních společností měla 

pohybovat přibližně v pásmu od 80 do 120 %. Zadluženost závisí na vývoji podniku a postoji 

vlastníků k riziku (Dluhošová, 2008).  

 

 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu = 
            

               
  (2.8) 

 

Úrokové krytí charakterizuje výši zadluženosti pomocí schopnosti podniku splácet 

úroky. Tento ukazatel je významný při financování pomocí cizích zdrojů. Udává, kolikrát jsou 

úroky kryty výší provozního zisku. Obvyklá doporučená hodnota ukazatele je vyšší než 5 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

 Úrokové krytí = 
    

     
  (2.9) 

 

Ukazatel rentability 

 

Rentabilita neboli výnosnost poměřuje zisk s jinými veličinami. Rentabilita měří 

schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. 

Základním kritériem pro hodnocení výnosnosti je výnosnost vloženého kapitálu. Cílem 

každého podniku by mělo být dosahování co nejvyššího zisku. 

 

V praxi se používají modifikace ukazatelů. Liší se podle toho, zda se zisk použije před 

úhradou úroků a daní (EBIT), zisk před zdaněním (EBT), zisk po zdanění (EAT) nebo zisk po 

zdanění zvýšený o nákladové úroky. Vývoj ukazatele EBIT není ovlivněn změnami daňových 

a úrokových sazeb ani změnou struktury finančních zdrojů. 

 

Rentabilita aktiv (ROA) poměřuje zisk a celkové aktiva investované do podnikání, 

bez ohledu na zdroj financování. Tento ukazatel měří výkonnost neboli produkční sílu 

podniku a používá se také pro mezipodnikové srovnání. 

 

 ROA = 
    

      
  (2.10) 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je další z významných ukazatelů. Vyjadřuje 

celkovou výnosnost vlastních zdrojů. Problémem může být to, že počítáme s čistým ziskem. 

Měřením rentability lze vyjádřit výnosnost kapitálu, který vlastníci vložili do podnikání.  

 

 ROE = 
   

                
  (2.11) 

 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) je výhodný pro posouzení rentability při 

mezipodnikovém srovnání a pro srovnávání v čase. Pro výpočet se může použít zisk po 

zdanění, zisk před zdanění nebo EBIT. Ukazatel ROS se tedy vypočítá poměrem zisku a 

položky tržeb jako nejdůležitější položky výnosů. Ukazatel nám zobrazuje velikost ziskové 

marže, která je důležitým ukazatelem pro hodnocení úspěšnosti podnikání. Hodnota ziskové 

marže se porovnává s podobnými podniky. Pro porovnávání se doporučuje použít EBIT, aby 

nedošlo ke zkreslení. 

 

 ROS = 
    

     
   (2.12) 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) vyjadřuje, jaký mají pro podnik efekt 

dlouhodobé investice. Hodnotí se význam dlouhodobého investování na základě výnosnosti 

vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji. Investice se vztahují jen ke 

zpoplatněnému kapitálu. Používá se pro mezipodnikové srovnávání (Dluhošová, 2008). 

 

 ROCE = 
    

                                
  (2.13) 

 

Ukazatel likvidity 

 

Likvidita znamená, jak rychle je podnik schopen hradit své závazky, zda je podnik 

schopen získat potřebné prostředky na provedení plateb. Likvidita je také závislá na tom, jak 

rychle je podnik schopen inkasovat své pohledávky a zda je v případě potřeby schopen prodat 

své zásoby. Likvidita také souvisí s dlouhodobou existencí podniku. Vysoká likvidita váže 

prostředky s žádným nebo velmi nízkým výnosem, které nemohou být investovány a zhoršuje 

tak rentabilitu společnosti. Nízká likvidita může pro podnik znamenat problémy z nedostatku 

zásob nebo finančních prostředků (Scholleová, 2012). 
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Běžná (celková) likvidita udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí 

zdroje podniku. Při výpočtu by měla být zvážena struktura zásob. Neprodejné zásoby by pro 

výpočet měly být odečteny. Měla by být také zvážena struktura pohledávek, zejména 

pohledávky po splatnosti nebo nedobytné pohledávky, protože nepřispívají k likviditě 

podniku. Za doporučenou hodnotu se považuje rozmezí 1,5 – 2,5 (Knápková, Pavelková, 

Šteker, 2013). 

 

 Běžná likvidita = 
             

                      
  (2.14) 

 

Pohotová likvidita bere v úvahu jen pohotové prostředky, např. pokladní hotovost, 

peníze na bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry, pohledávky v čisté výši. 

Doporučenou hodnotou je rozmezí od 1,0 – 1,5. Výše ukazatele je však závislá na typu 

činnosti podniku, strategii podniku a odvětví, do kterého je podnik zařazen. Růst tohoto 

ukazatele může signalizovat zlepšení finanční i platební situace, pokles zase zhoršení. 

 

 Pohotová likvidita = 
                    

                  
   (2.15) 

 

Okamžitou likviditu tvoří jen ty nejlikvidnější prostředky, tedy peníze na účtech, 

peníze v hotovosti a šeky. Můžeme do nich také zařadit rychle mobilizované finanční rezervy, 

které má podnik k dispozici, např. směnečné pohledávky, některé druhy cenných papírů. 

Ukazatel slouží zejména k dokreslení úrovně likvidity podniku.  

Vhodné rozmezí hodnot je 0,2 – 0,5. Vysoké hodnoty pak svědčí o neefektivním využívání 

finančních prostředků. 

  

 Okamžitá likvidita = 
                            

                  
  (2.16) 

 

Čistý pracovní kapitál je část oběžného majetku, která se v průběhu roku přemění na 

peněžní prostředky a po zaplacení krátkodobých závazků může být použita k uskutečnění 

podnikových záměrů. Je to tedy část oběžného majetku, která je finančně kryta dlouhodobými 

zdroji. Pokud má podnik zajištěnou likviditu, krátkodobá aktiva mají být vyšší než krátkodobé 

závazky. K překapitalizování podniku dochází, pokud je krátkodobý oběžný majetek 

financován dlouhodobým kapitálem. Naopak, pokud se krátkodobý cizí kapitál podílí na 
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financování dlouhodobého fixního majetku, jedná se o podkapitalizování podniku. Toto je pro 

podnik horší situace (Dluhošová, 2008). 

 

 ČPK = Oběžná aktiva – krátkodobé závazky (2.17) 

ČPK = Dlouhodobé zdroje – fixní aktiva 

 

Ukazatel aktivity 

 

Ukazatelé aktivity se využívají k zachycení toho, jak je podnik schopen využívat své 

jednotlivé majetkové části. Ukazují, zda má podnik přebytečné kapacity, nebo naopak má 

nedostatek produktivních aktiv a v budoucnu bude mít zhoršenou realizaci růstových 

příležitostí. U ukazatelů aktivity se setkáváme se dvěma typy: 

 počet obratů (obratovost) 

 dobou obratů. 

 

,,Ukazatelé obratovosti informují o počtu obrátek za určité období, tj. kolikrát 

převyšují roční tržby hodnotu položky, jejíž obratovost počítáme. Čím vyšší je jejich počet, tím 

kratší dobu je majetek vázán a obvykle se zvyšuje zisk. 

Ukazatelé doby obratu vyjadřují průměrnou dobu trvání jedné obrátky majetku. 

Snahou je co zkrátit tuto dobu, a zvýšit tak počet obrátek, tzn. maximalizovat obrátky a 

minimalizovat doby obratu,“ jak tvrdí Scholleová (2012, s. 178). 

 

Obrátka aktiv je komplexní ukazatel, který udává, kolikrát se celková aktiva za rok 

obrátí. Jeho doporučovanou hodnotou je 1, ukazatel je však ovlivněn odvětvím, ve kterém 

podnik působí. Platí, že čím větší hodnota, tím lépe, nízká hodnota svědčí o neefektivním 

využívání majetku. 

 

 Obrat aktiv = 
     

      
  (2.18) 

 

Doba obratu zásob udává, jak dlouho trvá jeden obrat tj. doba nutná k tomu, aby 

peníze přešly přes výrobky a zboží a přeměnily se zpět v peníze. Dobu obratu je žádoucí 

udržovat na technicky a ekonomicky zdůvodněné výši. 
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 Doba obratu zásob = 
           

     
   (2.19) 

Doba obratu pohledávek udává dobu, ve které je kapitál ve formě pohledávek. To je 

doba od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, po kterou musí podnik čekat, než obdrží platby 

od svých odběratelů. Pokud je průměrná doba inkasa pohledávek delší, znamená to větší 

potřebu úvěrů, a tím i vyšší náklady. Hodnota ukazatele se porovnává s dobou splatností 

faktur a odvětvovým průměrem. 

 

 Doba obratu pohledávek = 
              

     
   (2.20) 

 

Doba obratu závazků vyjadřuje, jak dlouho trvá uhrazení závazku od doby jeho 

vzniku. Tato doba by měla být alespoň tak dlouhá jako je doba obratu pohledávek.  

 

 Doba obratu závazků = 
           

     
  (2.21) 

 

Doby obratu pohledávek a doby obratu závazků jsou důležité pro posuzování 

časového nesouladu od vzniku pohledávky a doby jejího zaplacení a od doby vzniku závazku 

do doby jeho úhrady. Tento nesoulad ovlivňuje likviditu podniku. Pokud je v podniku doba 

obratu závazků větší než doby obratu zásob a pohledávek, tak dodavatelské úvěry financují 

pohledávky i zásoby, což je výhodné (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013).  

 

2.4.7. Zhodnocení celkové finanční situace podniku 
 

Výsledkem finanční analýzy by mělo být odhalení silných a slabých stránek, 

identifikace významných činitelů ovlivňující daný stav hospodaření a na závěr vyvozené 

doporučení pro zlepšení ekonomické situace v podniku do budoucna. 

 

Literatura rozlišuje dvě skupiny souhrnných ukazatelů: 

 bankrotní modely, 

 bonitní modely. 
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Cílem bankrotních modelů je identifikace hrozícího bankrotu podniku v blízké 

budoucnosti. Nejčastěji tyto modely vycházejí z předpokladu, že má podnik problémy 

s likviditou, výší čistého pracovního kapitálu a rentabilitou vloženého kapitálu. 

K bankrotním modelům patří např. Altmanův model, indexy IN nebo Tafflerův model.  

 

Bonitní modely jsou založeny na bodovém hodnocení za jednotlivé hodnocené oblasti 

hospodaření. Podnik je poté možno zařadit do určité kategorie podle dosažených bodů. Do 

bonitních modelů se řadí ukazatele jako např. Tamariho model nebo Kralickův Quicktest. 

 

Altmanův model (Z-skóre) 

 

Patří mezi nejznámější a nejpoužívanější modely. Vychází z tzv. diskriminační 

analýzy a vypovídá o finanční situaci podniku.  Pokud je Z-skóre vyšší než 2,99 má podnik 

uspokojivou finanční situaci, pokud je hodnota v rozmezí 1,81 – 2,99 má podnik 

nevyhraněnou finanční situaci a při hodnotě menší než 1,81 má silné finanční problémy. 

 

Z-skóre = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4  + 1,0 X5              (2.22) 

 

kde X1 je pracovní kapitál/aktiva, X2 jsou nerozdělené zisky/aktiva, X3 je EBIT/aktiva, X4 je 

tržní hodnota vlastního kapitálu/cizí zdroje a X5 jsou tržby/aktiva. Tyto hodnoty vah 

odpovídají modelu z roku 1968. V roce 1983 byl tento model upraven i pro společnosti 

obchodovatelné na veřejných trzích (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

Z-skóre = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5 (2.23) 

 

Indexy IN dle Inky a Ivana Neumaierových (1995) 

 

Na základě matematicko-statistických modelů podnikového ratingu byl sestaven index 

důvěryhodnosti IN. Index zobrazuje zvláštnosti českých účetních výkazů a ekonomické 

situace v ČR. 

 

IN95 = V1 

 

  
 + V2 

    

 
 + V3 

    

 
 + V4 

      

 
 + V5 

  

       
 - V6 

   

      
 (2.24) 
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kde V1 až V6 jsou váhy jednotlivých ukazatelů, A aktiva, CZ cizí zdroje, EBIT hospodářský 

výsledek před daněmi a úroky, U nákladové úroky, OA oběžná aktiva, KZ krátkodobé 

závazky, KBU krátkodobé bankovní úvěry a ZPL závazky po lhůtě splatnosti. 

 

Hodnota indexu větší než 2 signalizuje dobré finanční zdraví podniku. Podnik mezi  

1 – 2 není zdravý ani nemocný, je to ale podnik, který by mohl mít problémy. Hodnota menší 

než 1, znamená finančně slabý podnik. 

 

Váha V2 má hodnotu 0,11 a V5 je rovna 0,10. Ostatní váhy se hledají v tabulce vah a 

to podle odvětví nebo za celou ekonomiku. 

 

Tento index je autory stále vyvíjen. Ve verzi IN 99 je promítnut pohled vlastníků. 

Index IN 01 spojuje východiska předchozích indexů, ten byl později aktualizován na index IN 

05 (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013).   

 

         IN05 = 0,13 
 

  
 + 0,04 

    

       
 + 3,97 

    

 
 + 0,21

      

 
 + 0,09 

  

        
  (2.25) 

 

Spider analýza 

 

Spider analýza slouží pro porovnávání podniků. Jedná se o paralelní ukazatelovou 

soustavou zobrazenou v grafické podobě do grafu (pavučinového grafu). Tato soustava 

zobrazuje čtyři skupiny ukazatelů: ukazatel rentability, likvidity, finančních zdrojů a strukturu 

majetku. Nejčastěji je graf zobrazován jako 16 paprsků vybíhajících ze středu, každý 

z paprsku představuje jeden ukazatel. Základní kružnice má hodnotu 100 %, ta představuje 

konkurenční podnik nebo srovnávané odvětví. Srovnává-li se podnik s odvětvovým 

průměrem, tak čím více jsou jeho hodnoty nad 100 %, tím je podnik na tom lépe ve srovnání 

se srovnávaným odvětvím (Synek, Kopkáně, Kubálková, 2009). 
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2.5. Metodika práce 
 

Při zpracování bakalářské práce byly použité následující metody: Sběr dat, analýza dat, řízený 

rozhovor v podniku, syntéza zjištěných údajů, metody vyplývající z finanční analýzy, které 

jsou popsány v teoreticko-metodologické části včetně Spider Analýzy. 

 

2.6. Charakteristika podniku 
 

Společnost, která byla vybrána pro následnou ekonomickou analýzu, provozuje 

městskou hromadnou dopravu v Ostravě. Tato společnost vystupuje pod názvem Dopravní 

podnik Ostrava, akciová společnost. Zakladatelem této společnosti, která ji více než sto let 

provozuje hromadnou dopravu, je Statutární město Ostrava.   

 

Oborem činnosti je především poskytování služeb městské hromadné dopravy ve 

Statutárním městě Ostrava na přilehlém území (jedná se o tramvajovou, trolejbusovou a 

autobusovou dopravu), projektování, výstavba, údržba a opravy dopravních cest. Dále se 

zabývá údržbou, opravami, modernizací dopravních prostředků, montáží tramvají a 

trolejbusů. A v neposlední řadě poskytuje projektování dopravní obsluhy území, výcviky 

řidičů a prodej reklamy. Posláním Dopravního podniku je: ,,Jsme tady proto, aby město žilo. 

Naší dopravou dotváříme rytmus jeho života.“ Vizí této společnosti je vybudovat dopravní 

podnik, který bude spolehlivě sloužit i příštím generacím. Principy, kterými si pak řídí, jsou 

spokojenost zákazníka, profesionalita (odbornost, zodpovědnost, korektnost, spolupráce), 

spolehlivost, přesnost (disciplína), ochota, otevřenost (sdílení informací) a týmová práce.  

 

Městská hromadná doprava je nedílnou součástí života každého moderního města. Její 

vývoj je vždy úzce svázán s hospodářským a politickým vývojem celého regionu. Nejinak 

tomu bylo a je i na Ostravsku. Počátky městské hromadné dopravy na Ostravsku se datují již 

za doby Rakousko-Uherska. První tramvaje začaly jezdit roku 1984, kdy se zvyšoval počet 

obyvatel, dolů, hutí a strojírenských závodů. Z tohoto důvodu byla otázky řešení dopravy 

stále naléhavější. Období první republiky bylo obdobím poklidným. Společnost brněnských 

místních drah přesunula své ředitelství do Ostravy a změnila název na Společnost moravských 

místních drah (SMMD). Těžké časy nastaly během a po druhé světové válce. Po ní nastal 

okamžitě proces obnovování dopravy. Plné obnovy dopravy bylo dosaženo po roce 1946. 

V 50. letech se i nadále rozvíjela doprava v Ostravě z důvodu rozvoje těžkého průmyslu a 
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výstavby nových sídlišť. Po roce 1989 bylo nutné zefektivnit hospodaření dopravního 

podniku a připravit se na konkurenci individuální dopravy, která se začala projevovat 

úbytkem cestujících a nárůstem osobních automobilů v ulicích. Jako akciová společnost byl 

Dopravní podnik založen v roce 1995. 

 

2.6.1. Základní ekonomická charakteristika 
 

Tato společnost je registrována v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, 

sp. zn. B. 1104. Výše jejího splaceného základního kapitálu je 3 327 648 000,- Kč. V letech 

2008 a 2009 se obrat pohybuje těsně nad 2 mld. Kč. V dalších letech společnost zaznamenala 

pokles, výše obratu se pohybuje okolo 1,8 mld. Kč. Společnost v pěti letech zaznamenala 

klesající tržby a to z 844 mil. Kč na 673 mil. Kč v roce 2012. 

 

2.6.2. Organizační struktura 
 

Ve společnosti jsou uplatňovány tyto organizační struktury: 

 Liniově štábní struktura – vyjadřuje uspořádání společnosti do organizačních útvarů, 

uvádí funkční závislost útvarů, vnitřní dělbu práce, naznačuje systém komunikace a 

stanoví místa s rozhodovací pravomocí. Společnost se na úrovni úseků dělí na úsek 

Ředitele společnosti, úsek Dopravního náměstka, úsek Technického náměstka, úsek 

Ekonomického a personálního náměstka. 

 Projektová struktura – jedná se o organizační strukturu ve formě projektových týmů, 

vytvořených výhradně za účelem řízení konkrétního projektu (s přesně definovaným 

začátkem a koncem), jehož předmětem je řešení složitého nerutinního problému 

společnosti, vyžadujícího koncentraci a koordinaci zdrojů všeho druhu. 

 

Předsedou představenstva a ředitelem společnosti je Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. 

Místopředseda představenstva a dopravním náměstkem je Ing. David Mlčák. Ekonomickým a 

personálním náměstkem a člen představenstva je Ing. Roman Šula, MBA. 
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3. Hodnocení výkonnosti podniku pomocí vybraných 

metod 
  

Aplikační část je zaměřena na hodnocení výkonnosti vybraného podniku. Nejprve 

bude podnik hodnocen pomocí absolutních ukazatelů, tj. podle horizontální a vertikální 

analýzy. Dále bude podnik analyzován z hlediska poměrových ukazatelů. Závěrem bude 

zhodnocena celková finanční situace podniku. Data pro tyto výpočty jsou brány z rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty za roky 2008 – 2012. 

 

3.1. Horizontální analýza 
 

Horizontální analýza sleduje vývoj jednotlivých položek účetních výkazů v čase, 

hodnotí stabilitu a vývoj z hlediska přiměřenosti ve všech položkách a sílu vývoje. Zabývá se 

dvěma změnami, a to absolutní změnou a procentní změnou. 

 

3.1.1. Horizontální analýza aktiv 
 

Horizontální analýza aktiv vybrané společnosti dle tabulky 3.1.  ukazuje, že vývoj 

aktiv byl poměrně vyrovnaný. U dlouhodobého majetku nastal největší výkyv u 

dlouhodobého nehmotného majetku, a to v období mezi lety 2009 a 2010 o 50, 57 %. Do 

tohoto se promítl nákup softwaru a ostatního dlouhodobého nehmotného majetku.   

 

Celková oběžná aktiva se vyvíjejí poměrně stabilně. Výraznou změnu způsobily 

dlouhodobé pohledávky, jejichž výše se zvětšila o 145 906 %, a to z důvodu jejich nárůstu ze 

128 tisíc na 186 888 tisíc v letech 2008 až 2009. Takovýto nárůst byl zapříčiněn dotací 

z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na renovaci vozového 

parku drážních vozidel. Krátkodobý finanční majetek nejvíce narostl v posledním sledovaném 

období, o téměř 50 %. Položky časového rozlišení se po celá období vyvíjejí stabilně.  
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Tabulka 3.1. Horizontální analýza aktiv 

  08/09 09/10 10/11 11/12 

AKTIVA 3,58% -0,30% -0,74% -1,62% 

Dlouhodobý majetek -0,59% 0,07% 2,52% -1,49% 

DNM -29,79% 50,57% -16,58% -30,39% 

DHM -0,52% -0,01% -6,24% -1,57% 

DFM       0,09% 

Oběžná aktiva 39,08% -2,58% -20,78% -2,85% 

Zásoby -4,92% -20,52% -54,00% -1,06% 

Dlouh. pohledávky 145 906,25 % -46,77% 28,74% -93,52% 

Krátkod. pohledávky 60,14% 59,17% 3,12% 8,52% 

Krátkod. fin. majetek -6,81% 13,73% -37,58% 49,88% 

Časové rozlišení -10,71% 2,26% -34,18% 17,41% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.1.2. Horizontální analýza pasiv 
 

Z níže uvedené tabulky 3.2. se dá vyčíst, že se celková pasiva vyvíjela poměrně 

rovnoměrně. Základní kapitál zaznamenal mírný nárůst jen v roce 2009, zbylé roky zůstával 

neměněn. Také položka kapitálové fondy se v průběhu let výrazně neměnila.  

 

Velké výkyvy ve vývoji jsou vidět u položky výsledek hospodaření běžného účetního 

období. V prvním období je vidět mírný pokles. Druhé období zaznamenalo vysoký nárůst o 

164 %, ale v dalším období výsledek hospodaření výrazně klesl, z 10 948 tisíc na 874 tisíc, tj. 

pokles o 92 %. V posledním sledovaném období je vidět mírný nárůst. 

 

U krátkodobých závazků je vidět jejich rovnoměrná výše po celé hodnocené období.  

Dlouhodobé závazky v prvním období tj. v roce 2009 vzrostly o 51 %, protože v položce 

jiných dlouhodobých závazků je vykázána částka 186 760 tis. Kč, která představuje dotaci z 

rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na renovaci vozového parku 

drážních vozidel, která bude poskytnuta v průběhu let 2011 - 2013.  V  následujících letech 

byl vývoj pozitivnější, protože po zbylá období jejich výše klesala. 
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Tabulka 3.2. Horizontální analýza pasiv 

  08/09 09/10 10/11 11/12 

PASIVA 3,58% -0,30% -0,74% -1,62% 

Vlastní kapitál 0,10% 1,09% 0,42% 0,02% 

Základní kapitál 0,00% 1,36% 0,00% 0,00% 

Kapitálové fondy 0,00% -0,79% 0,00% 0,00% 

VH minulých let -1,36% -1,19% -8,41% -0,28% 

VH účet. období -13,79% 164,19% -92,02% 8,58% 

Cizí zdroje 25,30% -7,44% -7,93% -11,24% 

Rezervy -4,90% -35,18% 0,46% 29,19% 

Dlouh. závazky 51,17% -16,10% -15,13% -8,01% 

Krátkod. závazky -6,24% 21,06% 3,14% -21,30% 

Časové rozlišení 6,13% 5,68% 25,38% -5,89% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.2. Vertikální analýza 
 

Vertikální analýza zjišťuje procentní podíl jednotlivých položek ve výkazu k nějaké 

veličině. Cílem je určit podíl jednotlivých majetkových složek na celkových aktivech a 

pasivech. 

 

3.2.1. Vertikální analýza aktiv 
 

Při pohledu na tabulku 3.3.  vertikální analýza aktiv společnosti, je vidět, že největší 

podíl na celkových aktivech majetku má dlouhodobý majetek, a to majetek zejména 

dlouhodobý hmotný majetek. Jeho procentuelní podíl se ve všech sledovaných obdobích 

pohybuje okolo 85 %. To je způsobeno hlavně povahou podnikání. Dlouhodobý hmotný 

majetek totiž hlavně budovy, stavby, stroje a také veškeré dopraví prostředky (autobusy, 

trolejbusy a tramvaje). Výše dlouhodobého nehmotného majetku je poměrně zanedbatelná, 

výše nedosahuje ani 1 %. Dlouhodobý finanční majetek se objevuje až ve čtvrtém sledovaném 

období. 

 

Oběžná aktiva se pohybují okolo 10 %, z toho nejvyšší zastoupení má krátkodobý 

finanční majetek. Ten se po celá období vyvíjí stabilně, vždy kolem 5 %. U zásob je vidět 

jejich nepatrný klesající vývoj, naopak krátkodobé pohledávky každý rok rostou. 
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Tabulka 3.3. Vertikální analýza aktiv 

  2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dlouhodobý majetek 89,34% 85,74% 86,06% 88,89% 89,01% 

DNM 0,21% 0,14% 0,21% 0,18% 0,13% 

DHM 89,13% 85,60% 85,84% 81,08% 81,13% 

DFM 0,00% 0,00% 0,00% 7,62% 7,76% 

Oběžná aktiva 10,55% 14,16% 13,84% 11,05% 10,91% 

Zásoby 3,41% 3,13% 2,49% 1,16% 1,16% 

Dlouh. pohledávky 0,00% 3,70% 1,97% 2,56% 0,17% 

Krátkod. pohledávky 1,42% 2,19% 3,50% 3,64% 4,02% 

Krátkod. fin. majetek 5,72% 5,15% 5,87% 3,69% 5,62% 

Časové rozlišení 0,12% 0,10% 0,10% 0,07% 0,08% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.2.2. Vertikální analýza pasiv 
 

Jak je vidět v tabulce 3.4. největší podíl v oblasti pasiv zaujímá vlastní kapitál. Ten ve 

všech pěti obdobích pohybuje okolo 85 %. Největší položkou je základní kapitál. To je 

způsobeno velkou výší základního kapitálu (3 282 978 000 Kč, v posledních 3 obdobích byl 

navýšen na 3 327 648 000 Kč). Druhou vyšší položkou jsou kapitálové fondy. Naopak 

nejnižších procent dosahuje položka výsledek hospodaření běžného účetního období, protože 

podnik ve srovnání s ostatními položkami pasiv dosahuje nízkých hodnot. Výsledek 

hospodaření minulých let dosahuje záporných hodnot 

 

Podíl položek cizích zdrojů na pasivech je v období pěti let vyrovnaný. Výše cizích 

zdrojů se pohybuje okolo 14 %. V této oblasti je nejvyšší podíl položek dlouhodobých a 

krátkodobých závazků. Dlouhodobé závazky jsou v této společnosti tvořeny zpravidla 

odloženým daňovým závazkem, dále dotace z rozpočtu Regionální rady soudržnosti 

Moravskoslezsko. Krátkodobé závazky jsou tvořeny závazky z obchodních vztahů. Nejnižší 

položkou jsou rezervy. Ty společnost vytváří za účelem údržby a opravy, dále rezervy na 

náhrady vyplývajících ze soudních sporů a ostatní rezervy např. na odměny TOP a středního 

managementu, na odstupné, nebo na nečerpanou dovolenou. 
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Tabulka 3.4. Vertikální analýza pasiv 

  2008 2009 2010 2011 2012 

PASIVA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 85,83% 82,95% 84,11% 85,09% 86,52% 

Základní kapitál 67,25% 64,92% 66,00% 66,50% 67,59% 

Kapitálové fondy 25,17% 24,30% 24,18% 24,36% 24,76% 

VH minulých let -6,85% -6,53% -6,47% -5,97% -6,05% 

VH účet. období 0,10% 0,08% 0,22% 0,02% 0,02% 

Cizí zdroje 13,71% 16,59% 15,40% 14,28% 12,89% 

Rezervy 1,28% 1,17% 0,76% 0,77% 1,01% 

Dlouh. závazky 7,50% 10,95% 9,21% 7,88% 7,37% 

Krátkod. závazky 4,93% 4,47% 5,42% 5,63% 4,51% 

Časové rozlišení 0,45% 0,46% 0,49% 0,62% 0,59% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

3.3. Analýza poměrových ukazatelů 
 

V této kapitole jsou analyzovány výsledky poměrových ukazatelů. Ty umožňují získat 

rychlou představu o finanční situaci v podniku. Analýza poměrových ukazatelů vychází 

z údajů uvedených v účetních výkazech. Podstatou je dát do poměru různé položky z účetních 

výkazů. 

 

3.3.1. Ukazatel zadluženosti 
 

Podnik k financování svých aktivit používá kromě vlastních zdrojů i cizí zdroje. 

Ukazatel zadluženosti hodnotí, z jaké části podnik financuje své aktivity pomocí cizích 

zdrojů. 

 

Tabulka 3.5. Analýza zadluženosti 

Ukazatel Vzorec 2008 2009 2010 2011 2012 

Podíl VK na aktivech (2.4) 85,83% 82,95% 84,11% 85,09% 86,52% 

Stupeň krytí stálých aktiv (2.5) 104,48% 109,52% 108,44% 104,60% 105,48% 

Majetkový koeficient (2.6) 116,50% 120,56% 118,89% 117,52% 115,58% 

Ukazatel celkové zadluž. (2.7) 13,71% 16,59% 15,40% 14,28% 12,89% 

Ukazatel zadluženosti VK (2.8) 15,98% 20,00% 18,31% 16,79% 14,90% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Podíl vlastního kapitálu na aktivech udává do jaké míry je podnik schopen hradit 

závazky vlastními zdroji. V tabulce 3.5. je možno vidět stabilní vývoj tohoto ukazatele. Ten 

se po celá období pohybuje nad 80 %. Podnik je tedy dlouhodobě finančně stabilní a kryje 

majetek svými zdroji. 

 

Ukazatel stupně krytí stálých aktiv udává, že dlouhodobými zdroji by měl být 

pokryt dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Udávaná ideální hodnota je nad 100 %. U 

této společnosti se ve všech sledovaných obdobích ukazatel pohybuje výrazněji nad 100 %. 

To ukazuje pozitivní hospodaření podniku. Veškerý dlouhodobý majetek je kryt 

dlouhodobým kapitálem (tedy vlastním kapitálem a dlouhodobým cizím kapitálem). 

 

Majetkový koeficient udává poměr mezi celkovými aktivy a vlastním kapitálem. 

Literatura udává, že trend vývoje by měl být stabilní. Toto tato společnost splňuje, v průběhu 

pěti let je vývoj tohoto koeficientu stabilní a jeho výše převyšovala 100 %. 

 

Celková zadluženost je podíl cizího kapitálu a celkových aktiv. Zjednodušeně lze 

říci, že ukazatel zobrazuje míru cizího kapitálu na celkovém kapitálu. V tabulce 3.5. je vidět 

vývoj celkové zadluženosti, která se vyvíjela stabilně, bez větších výkyvů. Hodnoty se 

pohybují okolo 15 %. Dá se tedy usuzovat, že takto nízká hodnota znamená poměrně nízké 

riziko pro věřitele. 

 

Zadluženost vlastního kapitálu poměřuje vlastní a cizí kapitál. Pro posuzování je 

důležitý časový vývoj. Trend by měl být klesající. V posledních třech letech je právě vidět 

klesající vývoj ukazatele. To bylo také zapříčiněno snižujícím se cizím kapitálem. Je tedy 

možno říci, že společnost je poměrně málo zadlužená. 

 

3.3.2. Ukazatel rentability 
 

Ukazatelé rentability nebo také ukazatelé výnosnosti vypočítané v tabulce 3.6., 

poměřují zisk s jinými veličinami. Tyto ukazatele jsou měřítkem schopnosti dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu. Ukazatelé patří k jedněm z nejsledovanějších. 
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Tabulka 3.6. Analýza rentability 

Ukazatel Vzorec 2008 2009 2010 2011 2012 

Rentabilita aktiv (2.10) 0,15% 0,10% 0,28% 0,10% 0,06% 

Rentabilita VK (2.11) 0,11% 0,10% 0,26% 0,02% 0,02% 

Ukazatel rentability tržeb (2.12) 0,85% 0,60% 1,83% 0,79% 0,45% 

Rentabilita dlouh. zdrojů (2.13) 0,16% 0,11% 0,30% 0,11% 0,07% 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rentabilita aktiv je ukazatel, který poměřuje hrubý zisk a celková aktiva investované 

do podnikání.  Největší nárůst je možno vidět ve třetím sledovaném období. Hodnota 

ukazatele je 0,28 %. V roce 2010 tedy podniku 1 Kč vloženého kapitálu přinesla 0,28 haléřů 

zisku. Poté je vidět klesající tendence hodnot. A v nejslabším roce, tedy v roce 2012 je vidět 

hodnota  0,06 %. V posledním sledovaném období tedy podniku 1 Kč vloženého kapitálu 

přinesla 0,06 haléřů zisku. Ve všech obdobích podnik nabývá kladných hodnot, což je 

pozitivní, ale zároveň jsou tyto hodnoty velmi nízké. 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních 

zdrojů. Lze tedy vyjádřit výnosnost kapitálu, který vlastníci vložili do podnikání.  Dle 

vypočítaných hodnoty z tabulky 3.6., svého maxima rentabilita vlastního kapitálu dosáhla 

v roce 2010, a to hodnoty 0,26 %. Naopak minima dosahovala v posledních dvou sledovaných 

obdobích, v letech 2011 a 2012, kdy hodnoty dosahovaly pouze 0,02 %, to bylo převážně 

způsobeno náhlým snížením čistého zisku v těch obdobích. 

 

Rentabilita tržeb se vypočítá jako poměr hrubého zisku a tržeb. Ukazatel také 

informuje o tom, jakého zisku je schopen podnik dosáhnou z 1 Kč tržeb. Ve všech obdobích 

podnik dosahuje kladných hodnot, ale opět velice malých. V roce 2010 dosahuje podnik 

nejvyšší hodnoty 1,83 %, to tedy znamená, že z jedné koruny tržeb byla vytvořena 1,83 Kč 

zisku. To bylo způsobeno vysokou hodnotou hrubého zisku, který byl největší právě v tomto 

roce.  Nejnižší hodnota byla opět v posledním roce, pouze 0,45 %. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů vyjadřuje, jaký mají pro podnik efekt dlouhodobé 

investice. Mezi druhým a třetím hodnoceným obdobím je vidět výraznější nárůst z 0,11 % na 

0,30 %. V dalších obdobích je naopak vidět strmější pád hodnot. To opět způsobily nižší 

hodnoty hrubého zisku a dlouhodobých závazků. 
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3.3.3. Ukazatel likvidity 
 

Likvidita znamená, jak rychle se může majetek podniku přeměnit na peněžní hotovost. 

Nedostatečná likvidita může znamenat, že má podnik problémy hradit své závazky. Naopak 

vysoká likvidita váže prostředky s nízkým nebo žádným výnosem, které mohou být 

investovány a zhoršuje tak rentabilitu společnosti. 

 

Tabulka 3.7. Analýza likvidity 

Ukazatel Vzorec 2008 2009 2010 2011 2012 

Běžná likvidita (2.14) 2,14 3,17 2,55 1,96 2,42 

Pohotová likvidita (2.15) 1,45 1,64 1,73 1,30 2,14 

Okamžitá likvidita (2.16) 1,16 1,15 1,08 0,66 1,25 

Čistý pracovní kapitál (2.17) 0,53 0,68 0,61 0,49 0,59 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Běžná likvidita udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí zdroje. 

Vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele v případě, že by proměnil 

veškerá oběžná aktiva na hotovost. Za doporučenou hodnotu se považuje rozmezí 1,5 – 2,5. 

V tabulce 3.7. je vidět, že v průběhu pěti let byly tyto doporučené hodnoty dodrženy. Jen 

v roce 2009 byla hodnota dokonce překročena na 3,17 a v roce 2011 byla nejnižší, 1,96. To 

způsobila nižší oběžná aktiva a vyšší krátkodobé závazky. 

 

Ukazatel pohotové likvidity bere v úvahu jen pohotové prostředky (pokladní 

hotovost, peníze na bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry. Doporučenou hodnotou 

pro tento ukazatel je rozmezí od 1,0 do 1,5. Ve sledovaných obdobích je vidět, že k poklesu 

pod doporučenou hranici nedošlo, což je pro podnik pozitivní. Ve třech letech došlo 

k překročení hranice 1,5 a to až na hodnotu 2,14 v posledním roce. Podnik měl v tomto roce 

nejnižší krátkodobé závazky a zároveň nejvíce peněžních prostředků v krátkodobých 

pohledávkách a krátkodobém finančním majetku. 

 

Okamžitá likvidita je tvořena jen nejlikvidnějšími prostředky. Ty tedy tvoří jen 

peníze na účtech, peníze v hotovosti a šeky. Vhodné rozmezí hodnot se pohybuje od 0,2 do 

0,5. Vysoké hodnoty pak svědčí o neefektivním využívání finančních prostředků. Z tabulky 

3.7. se dá vyčíst, že ve všech letech se hodnoty pohybují nad doporučenou hodnotu 0,5. 

Podnik vykazuje ve všech obdobích poměrně vysoké hodnoty krátkodobého finančního 
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majetku. Ten kryje krátkodobé závazky podniku. Zároveň podnik finanční prostředky 

nevyužívá efektivně, protože drží velké množství finančního majetku, který by mohl 

investovat. 

 

3.3.4. Ukazatel aktivity 
 

Ukazatel aktivity informuje o tom, jak podnik využívá své jednotlivé majetkové části. 

Existují dva typy výpočtů, a to počet obratů a doba obratů. 

 

Tabulka 3.8. Analýza aktivity 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrátka aktiv 0,17 0,16 0,15 0,13 0,14 

Doba obratu zásob (dny) 70,92 68,24 58,47 31,87 30,59 

Doba obratu pohledávek 

(dny) 29,56 47,90 82,19 100,44 105,73 

Doba obratu závazků (dny) 102,72 97,47 127,20 155,47 118,69 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrátka aktiv udává, kolikrát se celková aktiva za rok obrátí. Doporučenou hodnotou 

je 1. V tabulce 3.8. je vidět, že po celou dobu pěti let se hodnoty drží hluboko pod 

doporučenou hodnotou. V roce 2008 byla hodnota ukazatele 0,17, ale od té doby rok od roku 

klesá. Pokles způsobil pokles aktiv i pokles tržeb. Takto nízké hodnoty svědčí o neúměrné 

majetkové vybavenosti a neefektivním využívání majetku.  

 

Doba obratu zásob udává, jak dlouho trvá v podniku jeden obrat zásob. To znamená, 

jaká je nutná doba k tomu aby peníze přešly přes výrobky a zboží a přeměnily se zpět na 

peníze. Celková výše zásob v posledních pěti letech klesala poměrně rychle. V roce 2008 byla 

doba obratu zásob nejdelší. Jeden obrat trval 70 dní. V průběhu dalších let, ale délka obratu 

zásob klesala až na délku 30 dní.  

 

Doba obratu pohledávek udává dobu, po kterou je kapitál držen ve formě 

pohledávek. Tedy doba od prodeje až po obdržení platby od odběratelů. Doba obratu 

pohledávek byla nejnižší v roce 2008, její délka byla 30 dní. Ale v dalších obdobích délka 

poměrně rychle a výrazně rostla. V roce 2012 byla doba obratu pohledávky 105 dní. 

Společnost vykazuje pohledávky, které nebyly zaplaceny ve lhůtě splatnosti. 
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Doba obratu závazků udává, jak dlouho trvá společnosti uhrazení závazku od doby 

jeho vzniku. Tato doba by měla být stejná jako doba obratu pohledávek. V tabulce 3.8. doba 

obratu závazků sice v průběhu sledovaných let kolísala, ale její délka byla poměrně 

vyrovnaná. Nejkratší doba obratu byla v roce 2009 (97 dní) a nejdelší v roce 2011 (155 dní). 

Společnost neměla žádné závazky po lhůtě splatnosti ani daňové nedoplatky u finančního 

úřadu. 

 

Doba obratu pohledávek by měla být kratší než doba obratu závazků, pak 

dodavatelské úvěry financují pohledávky i zásoby.  Tato společnost toto pravidlo splňuje. Za 

všechna období je doba obratu pohledávek kratší než doba obratu závazků. Společnost by se 

tedy neměla dostat do platebních potíží. 

 

3.4. Zhodnocení celkové finanční situace podniku 
 

Tato kapitola se zabývá zhodnocením celkové finanční situace podniku.  K hodnocení 

byly použity dva modely, a to bankrotní modely. Jako první je zhodnocen Altmanův model a 

poté budou popsány Indexy IN. Pro srovnání s odvětvím bude použita Spider analýza. 

 

3.4.1. Altmanův model 
 

Patří mezi nejznámější a nepoužívanější modely. Slouží k predikci budoucí finanční 

situace podniku a k předcházení případnému bankrotu. Tento model se vypočítá jako součet 

hodnot pěti běžně používaných poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena různá váha (vzorec 

2.22.). Největší váhu má rentabilita celkového kapitálu.  

 

Tabulka 3.9. Altmanův model 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 

X1 0,0674 0,1164 0,1010 0,0649 0,0768 

X2 0,0014 0,0011 0,0030 0,0002 0,0003 

X3 0,0048 0,0033 0,0093 0,0034 0,0020 

X4 3,7556 3,0004 3,2771 3,5743 4,0280 

X5 0,1729 0,1649 0,1535 0,1305 0,1367 

Z 4,0021 3,2861 3,5439 3,7734 4,2439 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jak je vidět v tabulce 3.9., po celých pět období se hodnoty Z skóre pohybují od 3,2 do 

4,2. Podle doporučené literatury má podnik uspokojivou situaci, pokud se hodnoty pohybují 

nad 2,99. Toto podnik splňuje. Dá se tedy říct, že podnik má dobrou finanční situaci a bankrot 

nebo silné finanční problémy se ho netýkají. Největší podíl na tomto příznivém výsledku má 

hlavně hodnota X4, což je hodnota vlastního kapitálu / cizí zdroje. Z rozvahy pak můžeme 

vidět, že společnost má vysoké hodnoty vlastního kapitálu a k němu poměrně nízké cizí 

zdroje. 

 

3.4.2. Index IN dle Inky a Ivana Neumaierových 
 

Na základě matematicko-statistických modelů podnikového ratingu byl sestaven index 

důvěryhodnosti IN. Ten sestavili manželé Inka a Ivan Neumaierovi. Tento index zobrazuje 

zvláštnosti českých účetních výkazů a je přizpůsoben přímo podmínkám v České republice.  

Pro aplikaci na Dopravní podnik Ostrava, a.s . byl vybrán model IN 05 (vzorec 2.25.). Jedná 

se o aktualizovaný index IN 01, který spojuje východiska indexů IN 95 a IN 99. 

 

Tabulka 3.10. Index IN 05 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 

V1 0,9480 0,7837 0,8442 0,9101 1,0087 

V2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

V3 0,0058 0,0039 0,0112 0,0041 0,0024 

V4 0,0871 0,0843 0,0811 0,0776 0,0801 

V5 2,1380 3,1714 2,5521 1,9602 2,4200 

IN 05 3,1789 4,0433 3,4886 2,9521 3,5112 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tak jako v předchozím modelu, i v tomto modelu jsou doporučené hodnoty. Hodnota 

indexu IN nad 1,6 znamená, že podnik tvoří hodnotu. Při pohledu na vypočítané hodnoty 

v tabulce 3.10., i v tomto případě je vidět, že se hodnoty indexu IN pohybovaly v celém 

hodnoceném období nad touto doporučenou hodnotou a to poměrně výrazně. Nejvyšší 

hodnota byla dosažena v roce 2009, index činil 4,04. Nejnižší hodnota byla vypočtena v roce 

2011, ale i tato hodnota se pohybovala vysoko nad doporučenou hodnotou. Dá se tedy říct, že 

i podle modelu IN má tento podnik dobrou finanční situaci a vytváří hodnotu. 
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3.4.3. Spider analýza 
 

Spider analýza porovnává analyzovanou společnost s odvětvím.  Ve Spider analýze se 

porovnávají čtyři základní skupiny ukazatelů, a to ukazatel rentability, zadluženosti, aktivity a 

likvidity. Rozvahy a výkazy zisků a ztrát, které sloužily pro výpočet potřebných ukazatelů pro 

dané odvětví, byly nalezeny na internetových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu. 

Následně při výpočtu je ukazatelům z odvětví přiřazeno 100 % a na jeho základě se 

přepočítávají procenta analyzovaného podniku. Počítá se s průměrnými hodnotami za období 

pěti let, a to za roky 2008 – 2012. Pro větší přehlednost se data zobrazují v grafu (Spider 

graf).  

 

Graf 3.1. Spider analýza – srovnání průměrných hodnot s odvětvím 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 3.11. Spider analýza – procentuální poměr podniku vůči odvětví 

Rentabilita 2008 2009 2010 2011 2012 Průměr 

ROA -1,48% 5,46% 7,56% 2,90% 2,51% 3,39% 

ROE -1,09% 10,56% 7,29% 0,77% 1,64% 3,84% 

ROS -2,50% 8,45% 13,16% 5,52% 5,28% 5,98% 

ROCE -1,25% 5,07% 6,96% 2,58% 2,37% 3,15% 

Likvidita 

      Běžná likvidita 255,57% 179,68% 125,35% 121,26% 127,55% 161,88% 

Pohotová likvidita 190,73% 102,11% 92,17% 87,91% 123,75% 119,33% 

Okamžitá likvidita 1094,75% 432,23% 279,77% 272,31% 102,82% 436,37% 

Zadluženost 

      Podíl VK na aktivech 110,49% 107,81% 109,98% 121,92% 125,41% 115,12% 

Celková zadluženost 161,97% 135,55% 148,54% 206,90% 235,65% 177,72% 

Majetkový koeficient 90,51% 92,76% 90,92% 82,02% 79,74% 87,19% 

Aktivita 

      Obrat aktiv 59,12% 64,68% 57,50% 52,56% 47,66% 56,31% 

DO zásob 22,02% 27,24% 30,45% 53,06% 48,98% 36,35% 

DO pohledávek 442,87% 335,54% 200,89% 152,74% 101,57% 246,72% 

DO závazků 195,22% 122,78% 87,20% 79,61% 74,57% 111,88% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výše v grafu 3.1. jsou červeně zvýrazněné hodnoty odvětví, které mají hodnotu  

100 %. Modře jsou pak zobrazeny průměrné hodnoty analyzovaného podniku za období pěti 

let. Červené hodnoty, tedy hodnoty odvětví jsou použity jako základna, ke které jsou 

procentuálně přirovnávány hodnoty podniku. Dále v tabulce 3.11. je zobrazen procentuální 

poměr podniku vůči odvětví. 

 

Analyzovaný Dopravní podnik Ostrava dosahuje, ve srovnání s odvětvím, velmi 

negativních hodnot v oblasti rentability. Průměrné hodnoty rentability aktiv, vlastního 

kapitálu,tržeb a dlouhodobých zdrojů se pohybují pouze okolo 3 % což je hluboko pod 

hodnotami odvětví. Naopak při srovnání likvidity vyšly podniku lepší hodnoty, než jsou 

hodnoty odvětví. Například okamžitá likvidita dosáhla hodnoty přes 400 %, což ukazuje na 

to, že podnik má dostatek finančních prostředků v hotovosti Dalšími ukazateli, jejichž 

hodnoty vyšly, ve srovnání s odvětvím lépe, jsou podíl vlastního kapitálu na zadluženosti a 

ukazatel celkové zadluženosti. Dále lepších výsledků společnost dosahuje při době obratu 

pohledávek a době obratu závazků, naopak horšího výsledku dosáhla při obratu aktiv a době 

obratu zásob. 
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4. Návrhy a doporučení 
 

Při horizontální analýze aktiv je vidět vývoj jednotlivých položek aktiv v rozvaze. Za 

sledované období byly zaznamenány nepravidelné výkyvy vesměs u všech položek. Totéž 

v podstatě platí i u horizontální analýzy pasiv, kde se také tady téměř všechny položky mění 

nepravidelně, rostou a klesají.  

 

Při pohledu na vertikální analýzu aktiv je vidět, že největší zastoupení má dlouhodobý 

majetek. To vychází z činnosti podnikání. Dopravní podnik Ostrava pro svou činnost pro 

poskytování svých služeb potřebuje hlavně dlouhodobý hmotný majetek, jako jsou autobusy, 

trolejbusy, tramvaje, budovy, haly, různé stroje a zařízení, ale také například zastávkové 

označníky.  Dlouhodobý finanční majetek byl zaznamenán v posledních 2 letech. Jedná se o 

100 % majetkový podíl v dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. Dlouhodobý 

nehmotný majetek je nejvíce tvořen softwarem a licencemi. Ve všech letech je vidět 

pravidelný vývoj. Oběžná aktiva jsou v porovnání s dlouhodobým majetkem v podstatě 

zanedbatelná, ale jejich největší část je tvořena krátkodobým finančním majetkem, největší 

poměr mají peníze na účtech v bankách. 

 

V případě vertikální analýzy pasiv bylo vidět, že největší podíl na celých pasivech má 

vlastní kapitál, tvořen hlavně základním kapitálem a kapitálovými fondy. Základní kapitál je 

tvořen poměrně vysokou výší, 3 mld. Kč. Naopak cizí zdroje zaujímají, oproti vlastnímu 

kapitálu jen malou část. Cizí zdroje jsou tvořeny jen krátkodobými a dlouhodobými závazky. 

Dlouhodobé závazky tvoří odložená splatná daň a dotace. Závazky z obchodních vztahů, 

dotace a sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance jsou obsahem krátkodobých závazků.  

 

Při analýze ukazatelů zadluženosti může být tato společnost se svými výsledky 

spokojena. Z podílu vlastního kapitálu na aktivech bylo zjištěno, že podnik je schopen hradit 

své závazky vlastními zdroji. Nemá žádné závazky vůči bankám, to znamená, že se nedostane 

do platebních potíží. Veškerý dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek je kryt dlouhodobými 

zdroji, což ukazuje na dobré hospodaření podniku. V takovémto způsobu financování by měl 

podnik pokračovat.  Při analýze zadluženosti vlastního kapitálu byla vidět klesající tendence, 

což zapříčinil pokles cizího kapitálu. 
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Analýza ukazatelů rentability se ukázala jako nejslabší místo v podniku. Všechny 

hodnoty analýzy se ukázaly jako velmi nízké. Všechny hodnoty byly kladné, což je pro 

podnik výhodné, ale zároveň se všechny pohybovaly poměrně hluboko pod 1 %. Rentabilita 

aktiv ukázala, že největší hodnoty bylo dosaženo v roce 2010, to podniku 1 Kč vloženého 

kapitálu přinesla jen 0,28 haléřů zisku. Rentabilita tržeb ukázala, že z jedné koruny tržeb byla 

vytvořena 1,83 Kč zisku, ale jen v jednom roce, další roky hodnoty klesaly. 

 

Tento podnik je trošku odlišný od jiných podniků, protože poskytuje veřejnou službu 

občanům Ostravy. Zajistit celý provoz a zajistit spolehlivé poskytování služby pro všechny 

občany by nebylo možné bez dotací, které poskytuje statutární město Ostrava, krajský úřad a 

ostatní obce. Statutární město Ostrava jako 100 % vlastník poskytuje tyto dotace jako 

kompenzaci ztráty, kterou by podnik jinak vytvářel. A to hlavně z toho důvodu, že by náklady 

byly mnohem vyšší než výnosy. Bez těchto dotací by cena jízdného pro občany musela být 

daleko vyšší, což by zase znemožnilo poskytování služby všem občanům. Samotné tržby 

z poskytování MHD se pohybují okolo 500 000 tisíc, což je malá částka oproti celkovým 

nákladům (okolo 2 000 000 tisíc), zbytek kompenzuje právě město Ostrava. Dále jsou 

zdrojem kladného hospodářského výsledku podnikatelské aktivity provozované nad rámec 

provozování městské hromadné dopravy. Jedná se hlavně o poskytování reklamních služeb, 

montáž dopravních prostředků pro MHD a výroba trakčních motorů. Dalším zdrojem financí 

jsou pak dotace ze strukturálních fondů EU.  

 

Z výsledků ukazatelů likvidity podniku vyšlo, že ukazatelé běžné, pohotové a 

okamžité likvidity vycházely poměrně vysoko nad doporučenými hodnotami. Podnik tedy 

dlouhodobě nemá problém s hrazením závazků z obchodních vztahů. Zároveň je výše jeho 

krátkodobého finančního majetku poměrně vysoká. Tím dochází k neefektivnímu využívání 

majetku. Zejména tedy výše finančních prostředků na běžných účtech v bankách. Jeho 

přebytečná část by se dala lépe využít pomocí investice. Podnik by mohl investovat do koupě 

nových dopravních prostředků, nebo do renovace stávajícího vozového parku, popřípadě do 

oprav infrastruktury tramvajových tratí. Další možností je investice do finančního majetku, 

např. koupě dluhopisů, které by postupně podniku vynášely finanční prostředky. 

 

Pravidlo, kdy by doba pohledávek měla být kratší, než doba závazků podnik splňuje. 

Jak již bylo řečeno, podnik nemá problém s placením závazků a dodavatelské úvěry tedy 

financují zásoby a pohledávky. Doba pro uhrazení závazků se pohybovala mezi 97 – 155 dny, 



 

46 

 

což by mělo být dostačující.  Doba obratu pohledávek zaznamenala narůst v 5 letech z 30 dní 

na 105 dní. To není příliš dobrý signál a podnik by se měl snažit splatnost svých pohledávek 

opět snižovat, a to tak, že již před uzavřením obchodní smlouvy se s odběratelem dohodne na 

splatnosti pohledávky do období 60 dní. Dále má podnik problém s neuhrazenými 

pohledávkami. Eviduje totiž větší množství pohledávek se lhůtou splatnosti do 60 dnů po 

lhůtě splatnosti a také vyšší část pohledávek se lhůtou splatnosti nad 180 dní. Pohledávkami 

po lhůtě splatnosti nad 180 dní se zabývá odbor Právní služby. Ve všech obdobích měl podnik 

problém s neuhrazenými pohledávkami, proto by si toto měl v budoucnu lépe pohlídat a to 

tak, že odpovědní zaměstnanci budou důsledněji kontrolovat termíny splatností pohledávek. 

Následně se tímto bude zabývat odbor Právní služby, který bude vymáhat zaplacení 

pohledávek. V případě, že odbor Právní služby na tuto problematiku nestačí, firma osloví 

právnickou firmu. Jednou z dalších možností je, že do smluv zahrne větší sankce za 

neuhrazení pohledávek včas. Dále společnost eviduje pohledávky za cestující bez platného 

cestovního dokladu. V takovém to případě se dají pohledávky vymáhat exekuční cestou. 

 

Poslední analýza, která byla provedena, bylo celkové zhodnocení finanční situace 

pomocí Altmanova modelu a Indexu IN. Celková finanční situace se ukázala jako dobrá. U 

obou modelů vyšly hodnoty nad doporučenými hodnotami. Předpokládá se tedy, že 

v budoucnu se tohoto podniku nebudou týkat finanční problémy. Zároveň se předpokládá, že 

Dopravní podnik i nadále nebude dosahovat zisku bez kompenzací ztrát od Statutárního města 

Ostrava. I nadále bude pro podnik důležité pokračovat ve vedlejších podnikatelských 

aktivitách a snažit se o získávání dotací z Evropských fondů a dotace ze státního rozpočtu. 
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5. Závěr 
 

Pro každý podnik je důležité dokázat zhodnotit svou finanční situaci. Vědět, jaká je 

současná finanční situace, ale také je důležité vědět, jak se bude vyvíjet situace v budoucnu. 

Samozřejmě je budoucnost vždy nejistá a nikdy nemůžeme vědět, co se skutečně stane. 

Můžeme se jen snažit předpovídat. A k tomu také slouží finanční analýza a ostatní bonitní a 

bankrotní modely. 

 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit ekonomickou výkonnost vybraného 

podniku. Práce se zaměřuje právě na hodnocení podniku z hlediska finanční analýzy a 

zhodnocení celkové finanční situace pomocí bankrotních modelů – Altmanův model a  

Indexu IN. Podnik byl zhodnocen za období pěti let, a to od roku 2008 až do roku 2012.  

 

První část byla věnována teoretickému vymezení finanční analýzy. V této části bylo 

popsáno, co je to finanční analýza, metody a techniky výpočtu, její účel a také kdo jsou její 

uživatelé, charakteristika absolutních a poměrových ukazatelů, včetně modelů bankrotních. 

Informace pro tuto část byly čerpány z literatury uvedené v seznamu literatury.  

 

Druhá, praktická část, byla zaměřena na praktické zhodnocení finanční situace pomocí 

ukazatelů a modelů popsaných v teoretické části. Data pro tuto část byla čerpána z účetních 

výkazů poskytnutých podnikem.  

 

Poslední částí bylo shrnutí a zhodnocení všech informací, které vzešly z praktické 

části, a byla dána doporučení pro podnik. Bylo popsáno, v jakých činnostech by měl podnik 

pokračovat a na co se v budoucnu zaměřit. Podnik by měl tedy pokračovat ve způsobu 

financování dlouhodobého majetku (financován dlouhodobými zdroji). Dále pozitivně vyšly 

ukazatele likvidity, ty ukazují na to, že podnik nemá platební problémy. Naopak by se měl 

podnik zaměřit na snížení doby splatnosti pohledávek a hlavně včasnou splatnost pohledávek.  

Přebytečné peníze na běžných účtech by měl investovat. Také se doporučuje, aby se i nadále 

věnoval vedlejší činnosti (reklamní služby, montáže a výroba). 
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Seznam zkratek 
 

A   Aktiva 

CZ   Cizí zdroje 

U   Nákladové úroky 

OA   Oběžná aktiva 

KZ   Krátkodobé závazky 

KBU   Krátkodobé bankovní úvěry 

ZPL   Závazky po lhůtě splatnosti 

ZK   Základní kapitál 

EBIT   Zisk před úroky a zdaněním 

EAT   Čistý zisk 

ROA   Rentabilita aktiv 

ROE   Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   Rentabilita tržeb 

ROCE   Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ČPK   Čistý pracovní kapitál 

DO   Doba obratu 
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