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Anotace 

Cílem diplomové práce je finanční analýza společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., která je 

předním českým producentem rafinerských, petrochemických a agrochemických surovin. 

Finanční analýza je provedena v letech 2007 – 2011, tedy v letech, kdy došlo k celosvětové 

ekonomické a hospodářské krizi. Je sledováno, jak se společnost s těmito vlivy vypořádala, 

jaká opatření přijala a jaký dopad tato opatření měla. První část práce je zaměřena na 

představení společnosti a teoretické vymezení finanční analýzy. V druhé části práce je 

provedena finanční analýza ve sledovaných letech, obsahuje analýzu stavových 

a poměrových ukazatelů. Součástí je také funkcionální analýza. Závěr diplomové práce je 

věnován návrhům a doporučením, které by měly vést k finanční stabilitě společnosti.  

 

Klíčová slova:  

Finanční analýza, stavové ukazatele, poměrové ukazatele, funkcionální analýza. 

 

Summary 

The main aim of this thesis is a financial analysis of UNIPETROL RPA, s. r. o. This 

company is the leading producer of refinery, petrochemical and agrochemical raw 

materials in the Czech Republic. The financial analysis is performed between 2007 and 

2011, at the time, when the economic and financial crisis occurred. It is monitored, how 

the company managed these influences and what financial steps the company took to 

reduce the impacts and what effects these measures had. The first part of this thesis is 

focused on the company introduction and the theoretical concept of the financial analysis. 

The second part of this work is dedicated to the financial analysis, especially status 

indicators as well as the ratios. It also includes a functional analysis. The conclusion of the 

thesis is devoted to suggestions and recommendations, which should lead to the financial 

stability of the company. 

Key words: 

Financial analysis, status indicators, ratios, functional analysis 
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1 Úvod 

V dnešní době různých ekonomických změn je stále důležitější provádět kvalitní 

finanční rozhodování na základě průzkumů a analýz a z nich vyvozovat potřebné kroky pro 

správné vedení a směřování podniku. Hlavní prioritou každého podniku je maximalizace 

tržní hodnoty, která se odráží v dlouhodobé výkonnosti společnosti.  

Cílem této diplomové práce je provést finanční analýzu vybrané společnosti. Pro tuto 

analýzu byla vybrána společnost UNIPETROL RPA, s.r.o., která je jedním z největších 

zaměstnavatelů na Mostecku. Finanční analýza byla provedena za roky 2007 – 2011. Ve 

zvoleném období je zahrnuta fáze v průběhu celosvětové ekonomické a hospodářské krize, 

která vyvrcholila v roce 2008 a čemuž odpovídají i ekonomické výsledky v následujících 

letech. Diplomová práce je rozvrhnuta do několik kapitol, v první z nich je představena 

společnost, v následující kapitole je teoretické vymezení finanční analýzy, v navazující 

kapitole je samotná praktická část analýzy a v poslední části této práce jsou návrhy, 

doporučení a závěrečné shrnutí. 

Úvodní kapitola diplomové práce je věnována představení společnosti, základním 

údajům, charakteristice produktů a výrobních závodů, cílům a strategii. Je zde nastíněna 

nejen historie, ale i současnost včetně popsaných nejvýznamnějších událostí v oblasti 

investic a nových výroben ve sledovaných letech. V následující teoretické kapitole jsou 

popsány všeobecné pojmy z finanční analýzy, včetně popisu základních metod a ukazatelů, 

které jsou nutné k jejich řádnému provedení.  

Praktická část diplomové práce je věnována samotné finanční analýze společnosti 

UNIPETROL RPA, s.r.o. s využitím jednotlivých metod finanční analýzy a výpočtu 

ukazatelů, které jsou názorně zobrazeny nejen v tabulkách, ale také v grafickém zobrazení.  

Ze základních metod a postupů finanční analýzy je ve čtvrté kapitole diplomové práce 

zpracována horizontální a vertikální analýza, dále analýza poměrových ukazatelů a analýza 

pyramidálního rozkladu vrcholového ukazatele.  

V další kapitole jsou navržena potřebná opatření, která by měla vést ke zlepšení 

finanční situace ve společnosti a v závěrečné kapitole je popsáno zhodnocení veškerých 

poznatků a výsledků, které vycházejí z provedené finanční analýzy. 
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2 Charakteristika společnosti 

Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. je jedním z největších výrobců a obchodníků s 

rafinérskými, petrochemickými a agrochemickými produkty v České republice a řadí se 

k nejvýznamnějším výrobním podnikům v zemi. Je součástí skupiny PKN ORLEN S.A., 

do které patří v České republice řada společností. Detailní náhled na strukturu skupiny 

nabízí obrázek č. 1. Detailní organizační struktura společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. je 

uvedena v příloze č. 2.  

Obrázek č. 1: Struktura skupiny PKN ORLEN S.A. 

 

Zdroj:[12] 
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Společnost se zaměřuje na 3 strategické segmenty:  

 Zpracování ropy a velkoobchodní prodej rafinérských produktů; 

 Petrochemická výroba; 

 Maloobchodní prodej motorových paliv. 

Společnost na trh dodává zejména motorová paliva, polyolefiny (vysokohustotní 

polyetylen a polypropylen). Hlavním předmětem podnikání společnosti dle Obchodního 

rejstříku je výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků, nákup, prodej 

a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu a mnoho dalších. Základní informace 

z Obchodního rejstříku jsou uvedeny v příloze č. 1 

2.1 Historie společnosti 

V květnu 1939 započaly stavební práce tehdejší německé chemické továrny 

STW (Sudetenländische Treibstoffwerke, AG Oberleutensdorf), jejímž úkolem bylo 

zásobovat německou frontu pohonnými hmotami vyrobenými z hnědého uhlí z bohatých 

zásob severočeské hnědouhelné pánve. V letech 1944 – 1945 byla továrna ze 70% zničena 

bombardováním. Od druhé poloviny 50. let se s obnovou chemické továrny spojila také 

přeměna výroby produktů z původního hnědého uhlí na výrobu produktů z ropy. 

V 70. letech se začalo s výstavbou nových technologií např. výroba močoviny, etylenu, 

polypropylenu, polyetylenu atd. V devadesátých letech 20. století se začíná psát nová 

historie podniku. Odčleněním rafinerských provozů v roce 1996 a nechemických činností 

se začal tehdejší Chemopetrol orientovat na hlavní předmět podnikání – petrochemii.[12]  

2.2 Současnost společnosti 

UNIPETROL RPA, s.r.o. vznikla k 1. lednu 2007 sloučením společností 

UNIPETROL RPA, s.r.o. se společnostmi CHEMOPETROL, a.s. a UNIPETROL 

RAFINÉRIE, a.s. Nástupnickou společností se stal UNIPETROL RPA jako společnost 

s ručením omezeným, jejímž jediným společníkem je UNIPETROL, a.s. Fúzí vznikl jeden 

kompaktní celek, ve kterém došlo ke zjednodušení struktury organizačních, personálních, 

administrativních a logistických aktivit.  
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Celá skupina UNIPETROL je od roku 2005 součástí jedné z největších rafinérských 

a petrochemických skupin ve střední Evropě – ORLEN Group, která je majoritním 

vlastníkem skupiny UNIPETROL s 63% podílem ve skupině.  

 

2.3 Vývoj společnosti ve sledovaných letech 2007 – 2011 

Finanční analýza vybrané společnosti bude provedena za roky 2007 až 2011. Rok 2012 

není možné podrobit finanční analýze s ohledem na porovnání s jednotlivými roky, protože 

společnost přešla na nový systém účtování a potřebné položky k porovnání a výpočet 

ukazatelů nejsou k dispozici. Z původního českého systému účtování přešla společnost na 

mezinárodní systém účtování IFRS, který nahlíží na jednotlivé položky v účetnictví 

z jiných úhlů pohledu. Závazné formáty rozvahy a výkazu zisku a ztráty nejsou 

předepsány, jsou pouze uvedeny položky, které nesmí v daném výkazu chybět.  

Rok 2007 byl z ekonomického hlediska velmi úspěšný, společnost vykázala 

v 1. čtvrtletí tohoto roku tržby ve výši 8,5 mld. Kč při dosažení čistého zisku 1 mld. Kč, 

což byl historicky nejlepší výsledek 1. čtvrtletí v historii společnosti. Velkou investiční 

akcí byla upravena výroba nafty, do které se na základě legislativních požadavků začala 

přimíchávat biosložka. V září došlo k historicky nejrozsáhlejší plánované odstávce 

etylénové a rafinérské jednotky. Cílem byla investice na modernizaci technologií a zvýšení 

výrobních kapacit. Společnost uskutečnila v tomto roce několik kulturních akcí, úhradou 

celoročních nákladů na provoz internetu 19 školám, které se společností spolupracují, 

podpořila projekt vzdělanosti a rozvoje v regionu.  

V roce 2008 bylo nejvýznamnější událostí ve výrobní části společnosti zahájení 

výroby nového výrobku nazývaného C - 10 frakce1 na etylenové jednotce. V oblasti 

investic došlo k uvedení do provozu investice VBU Recontacting zajišťující snížení ztrát 

uhlovodíkových plynů na minimum, instalaci chladiče ve výrobě PP umožňující zvýšení 

kapacity výroby PP na 275 kt/r, dokončení výstavby nové výrobny extrakce benzenu. 

                                                 

1 C-10 frakce se používá k výrobě uhlovodíkových pryskyřic, jedná se o předkap naftalenového 

koncentrátu, což je destilát první kolony, který obsahuje především směs uhlovodíků C9 a C10.  Frakce C-10 

se skladuje a expeduje na etylenové jednotce.  
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Z ekonomického hlediska byly nejdůležitějšími událostmi tohoto roku nejsilnější koruna 

v historii (k 30. 6. 2008) a to necelých 23 Kč/EUR. Ropa Brent dosáhla v červenci 2008 

historického maxima 144 USD/barel. Došlo k největšímu propadu cen monomerů (etylen, 

propylen) v historii, během jediného měsíce došlo k poklesu o 60%. Ke konci roku 2008 

dopady finanční a ekonomické krize donutily společnost omezit produkci na svých 

výrobních jednotkách.  

Rok 2009 byl poznamenán dopady finanční a ekonomické krize. Mezi důležité výrobní 

změny patřilo uvedení do provozu nové jednotky extrakce benzenu. Do zkušebního 

provozu byla uvedena nová granulační jednotka Farrel 2 ve výrobně polypropylenu. V září 

došlo k odstranění poruchy na PP jednotce, která zapříčinila zastavení produkce nejen 

polypropylenu, ale i navazujících petrochemických výrob. V oblasti investic bylo 

nejvýznamnějším krokem uvedení jednotky na výrobu a spalování kalů z biologické 

čistírny odpadních vod do zkušebního provozu. V ekonomické oblasti společnost dosáhla 

optimalizačních cílů, především díky významným úsporám na fixních a variabilních 

nákladech a sníženy byly také investiční výdaje skupiny.  

Hlavním cílem pro rok 2010 bylo zvýšení ziskovosti prostřednictvím zvyšování 

objemu prodeje a zlepšování efektivity všech provozů při zachování přísného řízení 

nákladů. Investiční činnost byla v tomto roce výrazně omezena a zaměřovala se pouze na 

nutné opravy. Ve výrobní oblasti došlo k odstávce etylenové jednotky, technická opatření 

provedená v průběhu odstávky zvýšila účinnost této jednotky. Společnost se v obchodní 

části více zaměřila na dosažení vyšších marží přesunem prodeje do ziskovějších teritorií – 

Německa a Rakouska, došlo k preferenci prodejů na střední a menší zákazníky. 

Rok 2011 byl specifický především hledáním a nalézáním úspor v jednotlivých 

složkách nákladů, např. fixních, variabilních a také personálních. V oblasti investic byly 

realizovány pouze investice v rámci plánovaných odstávek vybraných provozů. Účelem 

těchto odstávek byla periodická údržba zařízení a realizace investičních akcí. Společnost 

UNIPETROL RPA získala v září roku 2011 osvědčení k využívání loga Responsible Care. 

Jedná se o celosvětově uznávanou iniciativu chemického průmyslu s cílem zvýšit 

bezpečnost provozovaných zařízení, přepravy a také zdraví lidí a životního prostředí. Na 

konci roku 2011 překročila společnost v produkci vysokohustotního polyetylénu 5 mil. 

tun.[11] 
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3 Vymezení finanční analýzy 

Finanční analýza je definována jako systematický rozbor získaných dat, která jsou 

obsažena v různých zdrojích účetních informací. Nejčastěji jsou těmito zdroji účetní 

závěrka, výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty nebo výkaz o cash flow. Finanční 

analýzou se hodnotí nejen firemní minulost a současnost, ale také je možné předpovídat 

budoucí finanční podmínky. Finanční analýza je podstatným podkladem pro kvalitní 

rozhodování o fungování podniku.[5] 

Základní cíle finanční analýzy: 

 Posouzení vlivu vnitřního i vnějšího prostředí podniku; 

 Analýza dosavadního vývoje podniku; 

 Komparace výsledků analýzy v prostoru; 

 Analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidální rozklady); 

 Poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti; 

 Analýzy variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty; 

 Interpretace výsledků včetně návrhů finančního plánování a řízení podniku.[6] 

Uživatelé finanční analýzy jsou: 

1. Interní uživatelé – k interním uživatelům patří především ti, kteří jsou osobně 

vázáni k podniku: 

 Manažeři podniku; 

 Zaměstnanci; 

 Odbory. 

2. Externí uživatelé – k externím uživatelům patří okolí daného podniku: 

 Investoři; 

 Věřitelé (banky a jiní); 

 Stát a státní orgány; 

 Obchodní partneři (dodavatelé a zákazníci); 

 Konkurence; 
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Zdroje informací potřebné k provedení finanční analýzy jsou:  

 Účetní závěrka; 

 Rozvaha; 

 Výkaz zisku a ztráty; 

 Výkaz o cash-flow; 

 Výroční zpráva.[3] 

3.1 Zdroje informací 

Nejdůležitějším zdrojem informací, který je využíván k provedení finanční analýzy, je 

účetní závěrka. Účetní závěrka je legislativně definována § 18 zákona č. 563/91 Sb., 

o účetnictví a je tvořena jako nedílný celek: 

 Rozvahou; 

 Výkazem zisku a ztráty; 

 Přílohou, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a VZZ. 

Účetní závěrky lze rozlišovat na základě následujících 3 typů: 

1. Řádná účetní závěrka – nejčastěji používaná, je zpracována k poslednímu dni 

běžného účetního období a je základem pro výpočet daně z příjmu za daný rok. Je 

také označována jako tzv. konečná účetní závěrka. 

2. Mimořádná účetní závěrka – je sestavována, pokud to vyžadují okolnosti, jako je 

vstup společnosti do likvidace nebo konkurzu. Je také označována jako tzv. 

konečná účetní závěrka. 

3. Mezitimní účetní závěrka – je sestavována např. v souvislosti s přeměnou 

společnosti a je zpracována v průběhu účetního období a k jinému okamžiku než je 

konec rozvahového dne. 

Účetní závěrka musí obsahovat: 

 Jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednotky; 

 Identifikační číslo, pokud je účetní jednotce přiděleno; 

 Právní formu účetní jednotky; 

 Předmět podnikání; 

 Rozvahový den, což je den, ke kterému se uzavírají účetní knihy; 
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 Okamžik sestavení účetní závěrky; 

 Podpisový záznam statutárního orgánu.[3] 

3.1.1 Rozvaha 

Rozvaha je písemným přehledem o majetku podniku (aktivech podniku) a zdrojích 

krytí majetku (pasiva podniku) k určitému datu. Obvykle se sestavuje ve tvaru bilance 

písmene T. V účetních závěrkách podniků je využívána vertikální podoba rozvahy, kdy 

jsou jednotlivé položky aktiv a pasiv uspořádány do sloupce pod sebou. Pro rozvahu platí 

tzv. princip bilanční rovnosti, který nám říká, že majetek podniku musí být vždy kryt 

stejnou hodnotou zdrojů a naopak. Musí tedy platit pravidlo, že hodnota aktiv se rovná 

hodnotě pasiv. 

Majetek podniku se dělí na stálý majetek, oběžný majetek a přechodná aktiva. 

Stálý majetek (stálá aktiva) – je majetek, který podnik používá pro svou 

podnikatelskou činnost. Do této skupiny patří dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý 

nehmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek. 

a) Dlouhodobý hmotný majetek – zahrnuje pozemky, budovy, stavby, umělecká díla, 

samostatné movité věci, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a doba 

využitelnosti je delší než 1 rok. 

b) Dlouhodobý nehmotný majetek – zahrnuje např. patenty, licence, know-how, 

software, ocenitelná práva, jejichž vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč a doba 

využitelnosti je delší než 1 rok. 

c) Dlouhodobý finanční majetek – představuje specifickou formu majetku v podobě 

finančních prostředků, např. cenných papírů a podílů v držení déle než 1 rok, 

obligací, dluhopisů, ale i nákup uměleckých děl a sbírek, které však nesmí využívat 

k vlastní podnikatelské činnosti.  

Oběžný majetek (oběžná aktiva) – je majetek, který podnik využívá krátkodobě nebo 

přechodně. Do této skupiny patří zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek. 

a) Zásoby – tvoří významnou část oběžných aktiv, spotřebovávají se v plné výši 

a najednou. Příkladem jsou základní materiál a suroviny, nedokončená výroba, 

pomocný materiál, náhradní díly, polotovary vlastní výroby aj. a jejich doba 

využitelnosti je kratší než 1 rok. 
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b) Pohledávky – nejčastěji se jedná o pohledávky za odběrateli, pohledávky ke 

společníkům, jejichž doba splatnosti je kratší než 1 rok. 

c) Krátkodobý finanční majetek – zahrnuje především peněžní prostředky v hotovosti, 

na účtech u bank či krátkodobé cenné papíry.   

Zdroje krytí majetku podniku se dělí na vlastní a cizí zdroje nebo vlastní a cizí kapitál. 

Vlastní kapitál (zdroje) – může být označován také jako vlastní jmění, jedná se 

o vlastní zdroje, které byly do podnikání vloženy nebo byly vytvořeny vlastní 

hospodářskou činností podniku. Mezi vlastní kapitál patří základní kapitál, kapitálové 

fondy, fondy ze zisku a nerozdělený zisk. 

a) Základní kapitál – zahrnuje peněžní i nepeněžní vklady všech společníků do 

společnosti. 

b) Kapitálové fondy – tvoří především emisní ážio, což je rozdíl mezi skutečně 

dosaženou prodejní cenou akcie a její nominální hodnotou při emisi akcií. 

c) Fondy ze zisku – jejich tvorba je dána zákonem či stanovami společnosti, jedná 

se o tzv. rezervní fond. Dále sem patří nedělitelný fond (u družstva), statutární 

a jiné fondy. 

d) Nerozdělený zisk – je část zisku po odvedení daní, která se nerozděluje mezi 

akcionáře, přiděluje se různým rezervním fondům. 

e) Výsledek hospodaření minulých let 

f) Výsledek hospodaření běžného účetního období 

Cizí kapitál (zdroje) – může být označován také jako dluh podniku, který musí 

být do určité doby splacen. Podle doby splatnosti se cizí kapitál dělí na rezervy, 

krátkodobý cizí kapitál a dlouhodobý cizí kapitál. 

a) Rezervy – jsou určeny k financování nepředvídatelných výdajů v budoucnosti 

a je jimi kryto riziko podnikání. Jsou tvořeny buď na základě zákona 

o rezervách, jedná se o tzv. zákonné rezervy nebo na základě zákona 

o účetnictví a pak se jedná o rezervy účetní. Snižují hospodářský výsledek, 

protože jsou tvořeny na vrub nákladů. 

b) Krátkodobý cizí kapitál (závazky) – jejich doba splatnosti je kratší než 1 rok, 

jedná se především o krátkodobé bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, závazky 

vůči zaměstnancům, státu aj. 
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c) Dlouhodobý cizí kapitál (závazky) – jejich doba splatnosti je delší než 1 rok, 

jedná se zejména o dlouhodobé bankovní úvěry, leasingové dluhy, směnky 

k úhradě, emitované podnikové obligace aj.[3] 

3.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je písemným přehledem výnosů a nákladů, který podává 

informaci o hospodaření sledovaného podniku v daném období. Poskytuje informaci 

o finanční situaci a ziskovosti podniku. Odečtením nákladů od výnosů získáme výsledek 

výkazu zisku a ztráty, což je hospodářský výsledek neboli zisk. Zisk může být pro účely 

finanční analýzy v různých formách: 

EAT (Earning After Taxes) = čistý zisk – v ČR se používá výraz hospodářský 

výsledek za účetní období. Jedná se o zisk po zdanění a je určen k rozdělení mezi 

akcionáře, držitele všech akcií a podnik. 

EBT (Earning Before Taxes) = zisk před zdaněním – jedná se o součet čistého zisku 

(EAT) a daně z příjmu za mimořádnou činnost a daně z příjmu za běžnou činnost. Používá 

se např. při mezipodnikovém srovnávání.  

EBIT (Earning Before Interst and Taxes) = zisk před zdaněním a úroky – jedná se 

o součet zisku před zdaněním a nákladových úroků. Měří efekt podnikatelské činnosti 

a slouží investorům. 

EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization 

Charge) = zisk před zdaněním, úroky a odpisy – jedná se o součet zisku před zdaněním 

a úroky a odpisy.[3] 

Tabulka č. 1: Členění zisku 

ZISK 

EAT = ČISTÝ ZISK (Hospodářský výsledek za účetní období) 

+ daň z příjmů za mimořádnou činnost 

+ daň z příjmů za běžnou činnost 

EBT = ZISK PŘED ZDANĚNÍM 

+ nákladové úroky 

EBIT = ZISK PŘED ÚROKY A ZDANĚNÍM 

+ odpisy 

EBITDA = ZISK PŘED ÚROKY, ODPISY A ZDANĚNÍM 

Zdroj: [3]+ vlastní zpracování 
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3.1.3 Příloha k účetním výkazům 

Příloha k účetním výkazům, kterými jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty, obsahuje 

informace, které nejsou ve výkazech uvedeny. Objasňuje tedy skutečnosti, které jsou 

důležité pro externí uživatele účetní závěrky a ti si z nich mohou vytvořit správný úsudek o 

výsledcích hospodaření podniku a jeho finanční situaci.  

Dalšími důležitými zdroji informací finanční analýzy jsou také výkaz cash-flow 

a výroční zprávy, které jsou detailně popsány v níže uvedených bodech.[3] 

3.1.4 Cashflow 

Jedná se o výkaz, který podává informace o příjmech a výdajích, které podnik 

uskutečnil v minulém účetním období. Výkaz cash flow odráží reálný pohyb finančních 

prostředků, vychází z časového nesouladu hospodářských operací a jejich finančního 

zachycení. Je doplňkem k rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Je chápán ze dvou pohledů, 

z pohledu podniku jako statická veličina, která říká jaká je volná zásoba peněz a z pohledu 

investorů jako dynamická veličina, která nahlíží na cash flow jako potenciální, budoucí, 

odnímatelný výnos, který může investor získat, pokud bude do podniku investovat. 

Přehled o peněžních tocích je možné rozlišovat na: 

a) Peněžní toky z provozní činnosti – provozní činnost je základní činností podniku, 

která mu přináší výnosy. Je zdrojem vnitřního financování, tj. vytvářejí se peníze 

na úhradu úroků, nájemného, dividend aj. Příkladem mohou být peněžní úhrady od 

odběratelů, peněžní příjmy z prodeje autorských práv, licencí, know - how, peněžní 

platby zaměstnancům apod. 

b) Peněžní toky z investiční činnosti – jedná se o získání (nákup) či prodej 

dlouhodobého hmotného majetku. Příkladem mohou být peněžní příjmy z prodeje 

DHM, DHN a finančního majetku, platby související s poskytnutím úvěrů a půjček 

apod. 

c) Peněžní toky z financování podniku – jedná se o změny ve výši a struktuře 

vlastního a cizího kapitálu. Příkladem mohou být peněžní příjmy z emise akcií 

nebo dluhopisů, příjmy z přijatých úvěrů a půjček, příjmy z peněžních darů 

apod.[3] 
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3.1.5 Výroční zpráva 

Účelem výroční zprávy je informovat uceleně, vyváženě a komplexně o vývoji 

podniku, jeho výkonnosti, činnostech a hospodářském postavení. Slouží jak interním, tak i 

externím uživatelům účetních informací a také plní funkci nástroje k propagaci, kdy 

především větší podniky kladou velký důraz na grafické zpracování. Účetní jednotky, které 

sestavují výroční zprávu, mají za povinnost tuto zprávu uložit do sbírky listin obchodního 

rejstříku a tímto způsobem ji zveřejnit. Každá výroční zpráva musí obsahovat účetní 

závěrku ověřenou auditorem.  

Náležitosti výroční zprávy jsou: 

 Informace o hospodářských výsledcích, finanční situaci a činnosti za uplynulé 

účetní období; 

 Informace o předpokládané hospodářské a finanční situaci v následujícím 

účetním období; 

 Informace o všech peněžitých i naturálních příjmech členů představenstva 

a členů dozorčí rady; 

 Principy odměňování vedoucích osob a členů dozorčí rady; 

 Informace o odměnách auditorům. 

Oproti účetní závěrce jsou výroční zprávy orientované i na budoucí perspektivu 

podniku a nejen na minulost, ale s ohledem na konkurenci neprozrazuje příliš o detailech 

podnikatelských záměrů. 

Pro detailní analýzu finanční situace podniku nedostačují pouze samotné účetní 

výkazy, ale i jiné zdroje jako jsou oficiální ekonomická statistika, vývoj makroekonomické 

situace, vývoj v oboru podnikání, burzovní zpravodajství a jiné. Všechny zdroje informací 

tak pomáhají k co nejlepšímu poznání celkové situace podniku a jeho okolí. [13] 
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3.2 Metody finanční analýzy 

Při finanční analýze se využívá různých analytických metod v oblasti finančních 

výkazů a ekonomických ukazatelů a z nich se zjišťují a odvozují opatření, která jsou 

podstatná v rozhodovacím procesu. Finanční analýza se skládá z 2 částí, z nichž jedna je 

kvalitativní (fundamentální) a je založena na znalostech vzájemných souvislostí mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na subjektivních odhadech, zkušenostech 

odborníků apod. Druhou částí je pak kvantitativní (technická), která je založena na využití 

matematických a  statistických metod.  

Při analýze se nejprve provádí charakteristika prostředí a zdrojů dat, poté se vybere 

vhodná metoda analýzy a zpracují se data, v konečné fázi se data vyhodnocují a definují se 

návrhy na dosažení požadovaného stavu. 

Mezi základní metody finanční analýzy patří: 

1. ANALÝZA STAVOVÝCH UKAZATELŮ 

 Horizontální analýza (analýza trendů); 

 Vertikální analýza (procentní rozbor); 

2. ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

 Analýza likvidity; 

 Analýza rentability; 

 Analýza aktivity; 

 Analýza zadluženosti; 

3. ANALÝZA SOUSTAV UKAZATELŮ[1] 

3.2.1 Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů vychází z vývojových trendů jednotlivých položek 

účetních výkazů (horizontální analýza) a struktury účetních výkazů (vertikální analýza). 

Horizontální analýza je také nazývána analýzou vývojových trendů a zkoumá změny 

absolutních ukazatelů a jejich změny v čase. Změny se mohou vyjádřit indexem 

(řetězovým či bazickým) nebo v procentech. Řetězovým indexem se porovnávají vždy dvě 

po sobě jdoucí období, bazickým indexem se porovnávají jednotlivé hodnoty vždy 
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s hodnotou z výchozího období. Porovnání jednotlivých položek v čase se provádí po 

řádcích – horizontálně, proto je analýza nazývána horizontální analýzou.  

Vertikální analýza je také nazývána jako procentní rozbor a to proto, že vyjadřujeme 

procentuální podíl jednotlivých položek vůči výchozí položce. Při analýze postupujeme 

směrem od shora dolů, sledujeme tedy strukturu účetních výkazů vertikálně, proto je tato 

analýza nazývána vertikální analýzou. Využitím vertikální analýzy je tedy možné 

konstatovat určité procentuální změny, ale nelze určit příčiny těchto změn. [1] 

3.2.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Pomocí analýzy poměrových ukazatelů se hodnotí výkonnost podniku. Ukazatelé 

mohou být uspořádány do paralelní nebo pyramidové soustavy.  

ANALÝZA LIKVIDITY – slouží ke zjištění, zda je podnik schopen hradit své 

závazky, což je nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou existenci podniku. Podnik musí 

mít z důvodu likvidity vázány určité prostředky v oběžných aktivech, zásobách, 

pohledávkách a na bankovním účtu. V oblasti likvidity je nutné rozlišovat tyto základní 

pojmy: 

Solventnost – schopnost podniku hradit včas, v požadované výši a na požadovaném 

místě své splatné závazky.  

Likvidita – schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi krýt 

své splatné závazky. 

Likvidnost – vyjadřuje míru obtížnosti přeměny majetku do formy peněžních 

prostředků.  

Likvidita podniku je ovlivňována nejen výší krátkodobých závazků, ale 

i ekonomickým prostředím a odvětvím. Likvidita je spojována se třemi poměrovými 

ukazateli, kterými jsou: 

a) Běžná likvidita (Current ratio) – vztah pro výpočet říká, kolikrát pokrývají 

oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Tímto ukazatelem se zabývají velmi 

často věřitelé. Optimální velikost tohoto ukazatele není jednoduché určit, je to 

vždy závislé na strategii podniku. Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 

1,6 - 2,5 a počítá se ze vztahu:[3] 
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Vzorec č. 1: Běžná likvidita 

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

 

 

b) Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio, Acid Test) – vychází z běžné likvidity 

s tím, že je hodnota oběžných aktiv ponížena o nejméně likvidní aktiva, kterými 

jsou zásoby (suroviny, materiál, polotovary, nedokončená výroba a hotové 

výrobky). Optimální velikost ukazatele je opět dána strategií podniku. Doporučená 

hodnota je 1,1 – 1,5 a vypočítá se ze vztahu:[3] 

 

Vzorec č. 2: Pohotová likvidita 

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

c) Okamžitá likvidita (Cash Ratio) – je nejpřísnějším ukazatelem likvidity, jedná se 

o poměr peněžních prostředků (suma peněžních prostředků v pokladně, na účtech, 

obchodovatelných CP, šeků aj.) a krátkodobých závazků. Doporučená hodnota je 

uváděna 0,2. Vztah pro výpočet:[3] 

 

Vzorec č. 3: Okamžitá likvidita 

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

ANALÝZA RENTABILITY – je nazývána také jako analýza výnosnosti, návratnosti 

nebo profitability podniku. Patří k nejdůležitějším ukazatelům, pomocí kterých se 

hodnotí podnikatelská činnost společností. Ukazatel rentability je dán jako poměr 

konečného efektu dosaženého podnikatelskou činností k nějaké srovnávací základně 

(může být jak na straně aktiv, tak i na straně pasiv). Jednotlivé ukazatele rentability 

udávají, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele. Rentabilitu je možné vyjádřit také 

procentuálně, pokud výsledek vztahu vynásobíme stem. Desetinné vyjádření je 
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využívané především v pyramidálním rozkladu. Nejdůležitějšími ukazateli v oblasti 

analýzy rentability jsou: 

Rentabilita investovaného kapitálu - ROCE – je také nazývaná výnosnost 

dlouhodobého investovaného kapitálu. Ukazatel udává kolik provozního hospodářského 

výsledku před zdaněním a nákladovými úroky podnik dosáhne z 1 Kč, kterou 

investovali akcionáři a věřitelé. Ukazatel se vypočítá ze vztahu: 

 

Vzorec č. 4: Rentabilita investovaného kapitálu – ROCE 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑. 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑. 𝑏𝑎𝑛𝑘. ú𝑣ě𝑟𝑦
 

 

a) Rentabilita vlastního kapitálu – ROE - je jedním z klíčových ukazatelů, o který 

mají zájem především akcionáři, společníci a investoři. Ukazatel vyjadřuje, kolik 

čistého zisku připadá na 1 Kč investovaného kapitálu akcionářem. Počítá se ze 

vztahu: 

 

Vzorec č. 5: Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

𝑅𝑂𝐸 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 

b) Rentabilita aktiv – ROA – tento ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy, které 

podnik investoval do podnikání, bez ohledu na rozdělení, zda se jedná o vlastní 

kapitál nebo kapitál cizí. Vztahů pro výpočet tohoto ukazatele uvádí literatura 

několik, jedním z nich je: 

 

Vzorec č. 6: Rentabilita aktiv – ROA 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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c) Rentabilita tržeb – ROS – ukazatel charakterizuje úspěšnost podniku na trhu, 

závisí na cenách prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb a udává, kolik 

korun čistého zisku připadá na 1 Kč tržeb. Pro výpočet se používá vztah: [1][3] 

 

Vzorec č. 7: Rentabilita tržeb – ROS 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

ANALÝZA AKTIVITY – je využívána pro řízení aktiv a jejich efektivního 

hospodaření. Každý podnik by měl mít přehled o využívání svých aktiv, jednotlivých 

majetkových částí a zasáhnout v případě, že disponuje příliš rozsáhlými kapacitami, které 

nejsou využívány nebo naopak má příliš vysokou rychlost obratu, která může být 

problémem při budoucích příležitostech růstu. Ukazatelé aktivity ovlivňují rovněž 

ukazatele rentability a to především ukazatel rentability aktiv a vlastního kapitálu. 

Ukazatelé aktivity měří buď počet obratů, neboli kolikrát se obrátí určitý druh majetku za 

daný časový interval nebo dobu obratu, která měří dobu, po kterou je daný majetek vázán 

v určité formě. Mezi nejčastěji využívané ukazatele patří:  

Obrat aktiv – je také nazýván termínem rychlost obratu, je komplexním ukazatelem, 

kterým se měří efektivnost využívání celkových aktiv. Udává, kolikrát se celková aktiva 

obrátí za rok. Hodnota ukazatele by měla být na úrovni 1, pokud odhlédneme od daného 

typu odvětví či sektoru. Vhodnější je ovšem hodnoty porovnávat s hodnotami obvyklými 

pro dané období. Vztah pro výpočet je: 

 

Vzorec č. 8: Obrat aktiv 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

 

a) Obrat zásob – tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát je jednotlivá položka zásob 

v průběhu roku prodána a opětovně naskladněna. Výpočet je možné provést dle 

následujícího vztahu: 
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Vzorec č. 9: Obrat zásob 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

b) Doba obratu zásob  - patří mezi nejčastěji používané ukazatele, za pomoci 

kterého se měří doba ve dnech, po kterou je kapitál vázán v určité formě zásob (např. 

zásoby zboží, výrobků, nedokončené výroby, různých druhů surovin a materiálů).  

Vztah pro výpočet je: 

Vzorec č. 10: Dobra obratu zásob 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

 

c) Doba splatnosti pohledávek – udává, kolik dní trvá, než jsou pohledávky 

zaplaceny, tedy průměrnou dobu, po kterou podnik čeká na uhrazení plateb za 

prodané výrobky či služby. Ukazatel je možné vypočítat ze vztahu: 

Vzorec č. 11: Doba splatnosti pohledávek 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

 

d) Doba splatnosti krátkodobých závazků – vyjadřuje dobu ve dnech, po které 

zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny, a podnik tím využívá bezplatný 

obchodní úvěr. Ukazatel se vypočte ze vztahu:[3] 

Vzorec č. 12: Doba splatnosti krátkodobých závazků 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

 

ANALÝZA ZADLUŽENOSTI – jinak také nazývaná jako ukazatel finanční stability, 

vyjadřuje skutečnost, že podnik využívá k pokrytí svých aktiv cizí zdroje. Využívání cizích 

zdrojů ovlivňuje jak výnosnost kapitálu, tak také riziko podnikání. V dnešní době je 

nemožné, aby podnik financoval veškerá svá aktiva z vlastního kapitálu nebo jen z cizího 

kapitálu. Ať už je to z důvodu celkového snížení výnosnosti vloženého kapitálu nebo 
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z důvodu legislativního, kdy je v právních předpisech uvedena povinná výše vlastního 

kapitálu. K financování podnikových aktiv se tedy využívá jak vlastní, tak i cizí kapitál. 

Výhodou využívání cizího kapitálu je relativně nižší cena ve srovnání s vlastními zdroji, 

což je dáno tzv. daňovým štítem, který vzniká díky možnosti započítání úrokových 

nákladů do daňově uznatelných nákladů. Ukazatelé zadluženosti jdou definovány čtyřmi 

základními faktory, kterými jsou daně, výše rizika, typ aktiv a stupeň finanční nezávislosti 

podniku.  

Mezi ukazatele zadluženosti patří: 

a) Celková zadluženost – v literatuře také uváděná jako ukazatel věřitelského rizika. 

Čím vyšší hodnota tohoto ukazatele je, tím je nižší finanční stabilita podniku, a tím 

je také vyšší závislost na cizích zdrojích. Ukazatel je definován vztahem: 

Vzorec č. 13: Celková zadluženost 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

b) Finanční stabilita – nazývaný také jako ukazatel krytí aktiv, finanční nezávislost 

nebo vybavenost vlastním kapitálem. Udává, jaká část podnikových aktiv je 

financována kapitálem akcionářů. Čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím je 

situace pro akcionáře méně příznivá, protože přednost při úhradě závazků mají 

závazky vůči bankám, zaměstnancům či dodavatelům. Vypočítat ho lze ze vztahu: 

Vzorec č. 14: Finanční stabilita 

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

c) Koeficient zadluženosti – má podobnou vypovídací schopnost jako ukazatel 

celkové zadluženosti. Ovlivňuje míru finančního rizika spojeného s podnikatelskou 

činností. V případě, že hodnota ukazatele je rovna jedné, znamená to stejnou 

hodnotu cizího a vlastního kapitálu. V případě, že hodnota je rovna nule, není 

používán žádný cizí kapitál. Hodnota ukazatele se pohybuje v rozmezí 0,. 

Výpočet je možné provést na základě vztahu: 
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Vzorec č. 15: Koeficient zadluženosti 

𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 

d) Úrokové krytí – udává, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Jestliže je 

hodnota tohoto ukazatele rovna jedné, pak to znamená, že na uhrazení úroků je 

třeba celého zisku, což je negativní výsledek pro akcionáře, na které nezbyde nic. 

Hodnota ukazatele rovna třem může být považována za hranici mezi investicí a 

spekulací. Literatura uvádí, že dostačující je, pokud jsou úroky pokryty alespoň 3x 

až 6x. Ukazatel se vypočítá vztahem:[3][6] 

Vzorec č. 16: Úrokové krytí 

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

 

3.2.3 Analýza soustav ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů je založena na vzájemném propojení poměrových ukazatelů 

z jednotlivých skupin pomocí matematických vazeb a jejich seskupením do pyramidových 

soustav. Pyramidální rozklad lze definovat jako postupný rozklad vrcholového ukazatele 

(vystihuje základní cíl podniku) na ukazatele dílčí, které odrážejí změnu chování 

vrcholového ukazatele. 

Nejznámějším pyramidovým rozkladem je Du Pontův pyramidální rozklad, který byl 

vyvinutý a poprvé použitý v chemické společnosti Du Pont de Nemours. Je založen na 

rozkladu rentability vlastního kapitálu.  

Z levé části diagramu je možné získat následující informace. Odečtením všech 

nákladových položek (odpisy, daně, úroky a další náklady) ze spodní části diagramu od 

tržeb (výnosů) se získá EAT – čistý zisk. Podílem čistého zisku a tržeb se vypočte 

rentabilita tržeb nazývaná také jako zisková marže. Pravá část diagramu je zaměřena na 

obrat aktiv a jejich vyčíslování v jednotlivých složkách aktiv. 
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Pyramidální rozklad je oblíben především pro svoji schopnost posoudit míru 

jednotlivých dílčích položek na vrcholový ukazatel. V praxi se využívají mnohé další. 

Du Pontův pyramidální rozklad je uveden v grafickém znázornění na obrázku č. 2. [1] 

 

Obrázek č. 2: Du Pontův pyramidální rozklad 

 

Zdroj: [9] 

 

 

Analýzu soustav ukazatelů je možné provést na základě těchto 3 metod: 

1. Postupná metoda – tuto metodu lze použít v případě, že mezi syntetickým 

(vrcholovým) ukazatelem a analytickými (dílčími) ukazateli je součin. 

Předpokladem je, že se mění pouze jeden činitel a ostatní zůstávají beze změny. 

Výhodou této metody je její jednoduchost, ale výsledek je ovlivněn pořadím 

činitelů. 

2. Logaritmická metoda – vychází z indexů změn jednotlivých analytických 

ukazatelů, mezi kterými existují multiplikační vazby. Vrcholový ukazatel nesmí 

mít zápornou hodnotu, protože pro zápornou hodnotu není logaritmus definován.  

3. Funkcionální metoda – pomocí funkcionální metody se přiřazuje změna 

syntetického ukazatele k jednotlivým analytickým ukazatelům dělením. Její 
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výhodou je, že není citlivá na pořadí ukazatelů ani na záporné hodnoty ukazatelů 

a je vhodná pro multiplikativní vazby. Postup výpočtu je znázorněn v následujících 

vztazích: [6] 

 

Vzorec č. 17: Odvození vzorců pro výpočet funkcionální analýzy 

𝑋0 =  𝑎0 ∗  𝑏0 ∗  𝑐0 

𝑋1 =  𝑎1 ∗  𝑏1 ∗  𝑐1 =  (𝑎0  + a)  ∗  (𝑏0  +  b) ∗  (𝑐0  +  c) 

X = 𝑋1 −  𝑋0 =  𝑎1 ∗  𝑏1 ∗  𝑐1 − 𝑎0 ∗  𝑏0 ∗  𝑐0 

X = 𝑎0 ∗  𝑏0 ∗  𝑐0 [
(𝑎0  + a)  ∗  (𝑏0  +  b)  ∗  (𝑐0  +  c)

𝑎0 ∗  𝑏0 ∗  𝑐0
− 1] 

X = 𝑋0 [
a

𝑎0
+ 

b

𝑏0
+  

c

𝑐0
+
ab

𝑎0𝑏0
+

Δac

𝑎0𝑐0
+  

Δbc

𝑏0𝑐0
+
abc

𝑎0𝑏0𝑐0
] 

X = 𝑋𝑎 + 𝑋𝑏 + 𝑋𝑐 

𝑋𝑎 = 𝑋0 

a

𝑎0
[1 +  

b

2𝑏0
+  

c

 2𝑐0
+

Δbc

3𝑏0𝑐0
] 

𝑋𝑏 = 𝑋0 

b

𝑏0
[1 +  

a

2𝑎0
+ 

c

 2𝑐0
+

Δac

3𝑎0𝑐0
] 

𝑋𝑐 = 𝑋0 

c

𝑐0
[1 + 

a

2𝑎0
+  

b

 2𝑏0
+

Δab

3𝑎0𝑏0
] 

a

𝑎0
= 𝐴;     

b

𝑏0
= 𝐵;     

c

𝑐0
= 𝐶  =>  𝑋𝑎 =  𝑋0 𝐴 [1 + 

𝐵+𝐶

2
+

𝐵𝐶

3
] 

𝑋𝑏 =  𝑋0 𝐵 [1 +  
𝐴 + 𝐶

2
+

𝐴𝐶

3
] 

𝑋𝑐 =  𝑋0 𝐶 [1 +  
𝐴 + 𝐵

2
+

𝐴𝐵

3
] 
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4 Finanční analýza společnosti 

Tato kapitola je věnována praktické části finanční analýzy společnosti 

UNIPETROL RPA, s.r.o. v letech 2007 – 2011. Podkladem k tomuto rozboru jsou účetní 

výkazy společnosti, výroční zprávy a informace získané od mého konzultanta. Jako první 

je uvedena horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty, následující 

kapitolou praktické části diplomové práce je analýza poměrových ukazatelů. V poslední 

části této kapitoly je uvedena analýza soustav ukazatelů. Vzhledem k vývoji výsledku 

hospodaření společnosti ve sledovaných letech, který byl jak záporný, tak i kladný, je 

v této části popsána funkcionální metoda. 

4.1 Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů je rozdělena na horizontální a vertikální analýzu. Obě 

analýzy umožňují vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů v určitých relacích 

a souvislostech. Horizontální analýza je také nazývána analýzou trendů, protože je 

prováděna na základě vývoje trendů jednotlivých položek. Vertikální analýza může být 

nazývána také procentním rozborem a je založena na procentuálním porovnávání 

jednotlivých položek vůči výchozí položce. 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Tato podkapitola je rozdělena na 2 části, a to na horizontální analýzu aktiv a pasiv. 

Jsou zde vysvětleny a popsány nejpodstatnější změny v jednotlivých položkách aktiv 

a pasiv. Změny jsou uvedeny jak v absolutním vyjádření (v tisících Kč), tak i procentuálně. 

Úplný přehled položek rozvahy je uveden v příloze č. 3 a 4.  

Hodnota celkových aktiv ve sledovaných letech 2007 až 2011 se opakovaně snižovala 

a zvyšovala. K největšímu poklesu celkových aktiv došlo mezi lety 2007 a 2008, kdy 

v absolutní hodnotě došlo ke snížení o 5 061 201 tis. Kč, což v procentuálním vyjádření 

činí pokles o 13,11 %. Největší navýšení bylo mezi roky 2008 a 2009, kdy se celková 

aktiva zvýšila o 838 684 tis. Kč, což je zvýšení o 2,5 %. Příčinami těchto změn v hodnotě 

celkových aktiv byly změny jednotlivých položek aktiv, které jsou uvedeny níže. 
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Tabulka č. 2: Horizontální analýza aktiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů 

Na poklesu celkových aktiv se nejvíce podílela oběžná aktiva, která se v letech 2007 

a 2008 snížila o 5 573 725 tis. Kč, což bylo o 29,36%. Tento pokles byl zapříčiněn vlivem 

poklesu ceny ropy a posílením měny české koruny vůči americkému dolaru a euru. Dalším 

významným poklesem bylo snížení hodnoty krátkodobých pohledávek o 2 963 077 tis. Kč, 

v procentuálním vyjádření o 28, 43%. Toto snížení vzniklo především z důvodu poklesu 

ceny prodávaných petrochemických a rafinerských produktů a také nižšími prodeji. 

Naopak dlouhodobý majetek byl v těchto letech navýšen o 572 910 tis. Kč z důvodu 

investic do vybraných výrobních částí společnosti, kterými byly např. výroba 

polypropylenu a investice do etylenové jednotky. Ovšem rozhodnutím společnosti byly 

v následujících sledovaných letech investiční výdaje omezené a minimální. Tento postoj je 

znatelný především v procentuálním vyjádření, kdy v letech 2008 a 2009 byla hodnota 

dlouhodobého majetku snížena o 4,11 %, v letech 2009 a 2010 o 6,16 % a v posledních 

dvou letech až o 12,79 %. 

Největší podíl na navýšení celkových aktiv v letech 2008 a 2009 měla oběžná aktiva, 

která vzrostla o 1 866 406 tis. Kč, to je o 13,92 %. Důvodem tohoto zvýšení byl nárůst 

zásob o 910 596 tis. Kč a krátkodobých pohledávek o 902 806 tis. Kč. Nejvýraznějším 

poklesem v aktivech ve sledovaných letech byla položka dlouhodobé pohledávky, kdy se 

hodnota této položky snížila o 14 450 tis. Kč, což je o 99,13 % Tento pokles byl způsoben 

snížením hodnoty poskytnutých záloh u vybraných dodavatelů (položky se týkaly 

především palet a skladování).  

 [tis. Kč]  [%]  [tis. Kč]  [%]  [tis. Kč]  [%]  [tis. Kč]  [%]

AKTIVA CELKEM -5 061 201 -13,11 838 684 2,50 -106 005 -0,31 606 635 1,77

B. Dlouhodobý majetek 572 910 3,00 -808 315 -4,11 -1 161 896 -6,16 -2 263 883 -12,79

B.I. Dlouhodobý nehm. majetek 42 632 2,77 -203 019 -12,84 -89 197 -6,48 66 182 5,14

B.II. Dlouhodobý hm. majetek 569 154 3,48 -574 124 -3,39 -1 089 904 -6,67 -2 298 282 -15,06

B.III. Dlouhodobý fin. majetek -38 876 -3,21 -31 172 -2,66 17 205 1,51 -31 783 -2,74

C. Oběžná aktiva -5 573 725 -29,36 1 866 406 13,92 1 156 465 7,57 2 748 776 16,73

C.I. Zásoby -2 434 486 -29,55 910 596 15,69 1 313 587 19,56 1 468 840 18,29

C.II. Dlouhodobé pohledávky 5 002 12,28 -9 910 -21,68 -21 232 -59,29 -14 450 -99,13

C.III. Krátkodobé pohledávky -2 963 077 -28,43 902 806 12,10 -141 708 -1,69 1 384 361 16,84

C.IV. Krátkodobý fin. majetek -181 164 -65,03 62 914 64,57 5 818 3,63 -89 975 -54,15

D. Časové rozlišení -60 386 -11,74 -219 407 -48,32 -100 574 -42,86 121 742 90,79

2009_20082008_2007

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA - AKTIVA

2010_2009 2011_2010
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V následující tabulce jsou uvedena data týkající se horizontální analýzy pasiv. Hodnota 

celkových pasiv měla ve sledovaných letech kolísavý charakter. Nejvýraznější navýšení 

bylo v letech 2008 a 2009 a to o 838 684 tis. Kč, to je o 2,5 %. Naopak největší propad 

celkových pasiv byl v letech 2007 a 2008 o 5 061 021 tis. Kč, což je v procentuálním 

vyjádření pokles o 13,11 %.  

Tabulka č. 3: Horizontální analýza pasiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů 

K nejvýznamnějšímu nárůstu v položkách pasiv došlo u cizích zdrojů, které se zvýšily 

o 2 624 953 tis. Kč a byly způsobeny tvorbou rezerv na pokrytí vyprodukovaných emisí za 

rok 2009, hodnota rezerv se tedy navýšila o 920 934 tis. Kč, z čehož položka rezerv na 

pokrytí vyprodukovaných emisí byla ve výši 917 860 tis. Kč. Další důležitou položkou 

bylo navýšení krátkodobých závazků o 2 417 743 tis. Kč, kdy se jednalo především 

o navýšení krátkodobých závazků z obchodních vztahů. 

Pokles celkových pasiv v letech 2007 a 2008 byl způsoben snížením hodnoty vlastního 

kapitálu, který klesl o 4 542 505 tis. Kč, to je o 25,52 %. Na tomto poklesu se nejvíce 

podílelo snížení výsledku hospodaření běžného účetního období ve výši 2 950 716 tis. Kč 

a také pokles hodnoty bankovních úvěrů a výpomocí, které se snížily o 1 552 692 tis. Kč. 

Bankovní úvěry a výpomoci byly financovány za pomoci celoskupinového reálného 

cashpoolingu a tím se posílilo využívání finančních prostředků mateřské společnosti. 

Hodnota bankovních úvěrů a výpomocí poklesla o 98,71 %.  

 [tis. Kč]  [%]  [tis. Kč]  [%]  [tis. Kč]  [%]  [tis. Kč]  [%]

PASIVA CELKEM -5 061 201 -13,11 838 684 2,50 -106 005 -0,31 606 635 1,77

A. Vlastní kapitál -4 542 505 -25,52 -1 768 812 -13,35 69 105 0,60 -4 227 078 -36,58

A.I. Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

A.II. Kapitálové fondy 0 0,00 0 0,00 402 0,15 -89 198 -33,90

A.III. Fondy ze zisku 106 365 24,01 -3 310 -0,60 2 705 0,50 3 181 0,58

A.IV. VH minulých let -1 698 154 -44,89 -790 878 -37,94 -1 768 502 -126,84 65 548 16,02

A.V. VH běžn. účet. obd. -2 950 716 -136,62 -977 624 -123,61 1 837 500 103,90 -4 206 609 -6 096,71

B. Cizí zdroje -494 152 -2,38 2 624 953 12,96 -180 926 -0,79 4 844 928 21,35

B.I. Rezervy -78 109 -21,81 920 934 428,83 18 676 1,56 -924 246 -75,78

B.II. Dlouhodobé závazky -586 032 -17,43 -807 085 -29,07 -146 915 -7,46 -145 667 -7,99

B.III. Krátkodobé závazky 1 722 681 11,15 2 417 743 14,08 24 589 0,13 5 951 152 30,34

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci -1 552 692 -98,71 93 361 461,34 -77 276 -68,03 -36 311 -99,97

C. I. Časové rozlišení -24 544 -44,26 -17 457 -56,48 5 816 43,23 -11 215 -58,20

2008_2007 2009_2008

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA - PASIVA

2010_2009 2011_2010
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Nejmarkantnější procentuální propad byl u výsledku hospodaření, kdy došlo ke snížení 

o 6 096, 71 %, což bylo způsobeno poklesem z původní kladné částky v roce 2010 do 

hluboké ztráty v roce 2011. Celkový propad je o 4 206 609 tis. Kč. Záporný výsledek 

hospodaření v roce 2011 byl zapříčiněn několika důvody. Jedním z hlavních důvodů 

propadu byl pokles rafinerských a petrochemických marží a snížení tržní hodnoty emisních 

povolenek. Dalším byla odstávka rafinerských a petrochemických provozů, na kterou byly 

vynaloženy náklady ve výši 1 100 000 tis. Kč a také pokles rozdílu v ceně Brent a Ural. 

Společnost byla také nucena zaúčtovat snížení hodnoty části rafinerského 

a petrochemického majetku v souladu s mezinárodními účetními standardy. 

4.1.2 Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza je zaměřena na porovnávání procentuálních podílů jednotlivých 

položek vůči výchozí položce. U aktiv jsou výchozí položkou celková aktiva, u pasiv jsou 

výchozí položkou celková pasiva. Cílem vertikální analýzy je zobrazení struktury aktiv 

a pasiv.  

Tabulka č. 4: Vertikální analýza aktiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů 

V celém sledovaném období má na celkových aktivech největší podíl dlouhodobý 

majetek, pouze v roce 2011 mají větší podíl oběžná aktiva. Největší podíl 58,66 % má 

dlouhodobý majetek v roce 2008 a více jak 50 % z celkových aktiv tvoří dlouhodobý 

hmotný majetek. Tento podíl byl zapříčiněn velkými investicemi do výrobních zařízení 

2007 2008 2009 2010 2011

100 100 100 100 100

B. Dlouhodobý majetek 49,49 58,66 54,88 51,66 44,27

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3,98 4,71 4,01 3,76 3,88

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 42,37 50,46 47,56 44,52 37,16

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 3,14 3,50 3,32 3,38 3,23

C. Oběžná aktiva 49,18 39,98 44,44 47,95 54,99

C.I. Zásoby 21,35 17,31 19,54 23,43 27,23

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,11 0,14 0,10 0,04 0,00

C.III. Krátkodobé pohledávky 27,00 22,24 24,33 23,99 27,54

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 0,72 0,29 0,47 0,48 0,22

D. Časové rozlišení 1,33 1,35 0,68 0,39 0,73

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA - AKTIVA

AKTIVA CELKEM

Podíl k výchozí položce celkových aktiv [%]
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v roce 2008. Podíl DHM se od roku 2008 snižuje až na 37,16 %, což je opět odrazem 

v nízkých investicích a tím pádem i v nižším rozšiřování výrobních zařízení. Oběžná aktiva 

ve sledovaných letech postupně narůstají z nejnižší hodnoty 39.98 % v roce 2008 až na 

54,99 % v roce 2011. Odrazem těchto čísel je zaměření společnosti na zvyšování výroby a 

tržeb. Položky časového rozlišení mají minimální podíl na celkových aktivech a ve 

sledovaném období se nijak výrazně neliší.  

Největší podíl na celkových pasivech měly cizí zdroje, které se z hodnoty 53,75 % 

v roce 2007 zvýšily na hodnotu 78,97 % v roce 2011. Nejpodstatnější vliv na tento vývoj 

měla položka krátkodobé závazky, která se podílela na cizích zdrojích 73,31% v roce 2011 

a důvodem tohoto navýšení bylo půjčení peněžních prostředků na investice od mateřské 

společnosti UNIPETROL, a.s. Oproti roku 2010 došlo ke zvýšení o téměř 20 %. Druhý 

největší podíl na celkových pasivech měl vlastní kapitál, který se od roku 2007 z hodnoty 

46,11 % snížil až na hodnotu 21,01 %. Investiční činnost byla ve sledovaných letech 

financována více jak ze dvou třetin cizími zdroji a to především zdroji od mateřské 

společnosti. Odrazem snižování vlastního kapitálu je také výsledek hospodaření běžného 

účetního období, který měl největší záporný podíl na vlastním kapitálu v roce 2011 a to 

11,86% 

Tabulka č. 5: Vertikální analýza pasiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů 

2007 2008 2009 2010 2011

100 100 100 100 100

A. Vlastní kapitál 46,11 39,52 33,41 33,72 21,01

A.I. Základní kapitál 28,88 33,24 32,43 32,53 31,96

A.II. Kapitálové fondy 0,68 0,78 0,76 0,77 0,50

A.III. Fondy ze zisku 1,15 1,64 1,60 1,60 1,58

A.IV. Výsledek hosp. minulých let 9,80 6,22 3,76 -1,39 -1,17

A.V. Výsledek hosp. běžného účet. obd. 5,60 -2,36 -5,14 0,20 -11,86

B. Cizí zdroje 53,75 60,39 66,55 66,23 78,97

B.I. Rezervy 0,93 0,84 3,49 3,56 0,85

B.II. Dlouhodobé závazky 8,71 8,28 5,73 5,32 4,81

B.III. Krátkodobé závazky 40,03 51,21 57,00 57,24 73,31

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 4,08 0,06 0,33 0,11 0,00

C. I. Časové rozlišení 0,14 0,09 0,04 0,06 0,02

PASIVA CELKEM

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA - PASIVA

Podíl k výchozí položce celkových pasiv [%]
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4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty je provedena u přidané hodnoty 

a jednotlivých výsledků hospodaření, které jsou v níže uvedené tabulce. Úplný přehled 

položek výkazu zisku a ztráty je uveden v příloze č. 5. 

Tabulka č. 6: Horizontální analýza VZZ 

 

Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů 

Změna přidané hodnoty byla nejvýraznější v letech 2009 a 2010, kdy došlo ke zvýšení 

o 2 334 967 tis. Kč, to je o 201, 57 %. Naopak největší snížení přidané hodnoty bylo 

v letech 2010 a 2011, kdy se snížila o 2 743 667 tis. Kč, což bylo o 78,54 %. Největší 

propad provozního výsledku byl v letech 2010 a 2011, kdy se jednalo o snížení 

o 1218,22 %, podobný vývoj byl také u výsledku hospodaření za účetní období a výsledku 

hospodaření před zdaněním. Jen procentuální vyjádření je ještě více negativní. Tato 

porovnání odrážejí výsledky hospodaření a výkonů ve sledovaných letech a jejich 

odůvodnění je uvedeno v horizontální analýze pasiv.  

4.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty je založena na rozboru výnosů a nákladů ve 

sledovaných letech. Jednotlivé položky a jejich vývoj jsou zobrazeny v tabulce č. 7. Na 

celkových nákladech měla největší podíl výkonová spotřeba, která se podílela v roce 2010 

91,16 %, což byl největší podíl ve sledovaných letech. Tato položka měla po celou dobu 

kolísavou tendenci. Náklady vynaložené na prodané zboží měly v roce 2007 největší podíl 

a to 8,15 % a nejnižší 1,86 % v roce 2010. Osobní náklady se podílely na celkových 

nákladech v rozmezí zhruba od 1 % do 1,5 % a ostatní provozní náklady od 0,64 % v roce 

2010 do 2,48 % v roce 2007. Ostatní položky nákladů vůči celkovým nákladům byly 

v zanedbatelných hodnotách. 

 

 [tis. Kč]  [%]  [tis. Kč]  [%]  [tis. Kč]  [%]  [tis. Kč]  [%]

+ Přidaná hodnota -2 351 721 -41,77 -2 120 232 -64,67 2 334 967 201,57 -2 743 667 -78,54

* Provozní VH -2 545 642 -110,59 -1 670 850 -785,63 2 268 177 118,47 -4 308 000 -1 218,22

* Finanční VH -825 926 -1695,42 451 664 58,11 54 825 16,84 27 227 10,06

*** VH za účetní období -2 950 716 -136,62 -977 624 -123,61 1 837 500 103,90 -4 206 609 -6 096,71

**** VH před zdaněním -3 371 568 -143,43 -1 219 186 -119,42 2 323 002 103,70 -4 280 773 -5 163,28

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA - VZZ

2009_2008 2010_2009 2011_20102008_2007
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Tabulka č. 7: Vertikální analýza nákladů a výnosů 

 

Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů 

Podíly dílčích složek výnosů jsou zrcadlem nákladových položek. Největší podíl na 

celkových výnosech měly výkony společnosti, jejichž vývoj byl po celou dobu kolísavý. 

Hodnoty se pohybovaly od nejnižších 88,58 % v roce 2007 až k nejvyšším 94,70 % v roce 

2010. Tržby za prodej zboží měly největší podíl v roce 2007 a v roce 2011 a to 8,12 % 

a 6,88 %. Nejnižší podíl této položky byl v roce 2010, kdy to bylo pouhých 1,95 %. Tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu měly stoupající tendenci do roku 2009, kdy 

dosáhly maximálního podílu 3,94 % a od roku 2010 naopak klesající tendenci, kdy v roce 

2011 dosáhly celkového minima 0,83 %. Ostatní provozní výnosy měly kolísavý charakter, 

nejnižší hodnotou bylo 0,25 % v roce 2011 a nejvyšší hodnotou 2,33 % v roce 2009. 

Ostatní výnosové položky měly zanedbatelný podíl na celkových výnosech.  

2007 2008 2009 2010 2011

NÁKLADY CELKEM 100 100 100 100 100

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 8,15 2,71 2,96 1,86 6,84

B. Výkonová spotřeba 84,61 89,20 86,99 91,16 87,46

C. Osobní náklady 1,33 1,20 1,46 1,25 1,01

D. Daně a poplatky 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01

E. Odpisy DHM a DNM 1,79 1,67 2,15 1,95 1,48

F. Zůst. cena prodaného dlouh. maj. a materiálu 1,28 2,18 4,44 2,57 0,85

G. Změna stavu rez. a opr. pol. v prov. oblasti a kompl. nákl. 0,14 0,14 1,08 0,03 0,59

H. Ostatní provozní náklady 2,48 2,08 0,78 0,64 1,32

J. Prodané cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

N. Nákladové úroky 0,20 0,27 0,32 0,18 0,16

O. Ostatní finanční náklady 0,08 0,75 0,38 0,31 0,32

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0,20 -0,22 -0,58 0,01 -0,05

VÝNOSY CELKEM 100 100 100 100 100

I. Tržby za prodej zboží 8,12 2,68 3,01 1,95 6,88

II. Výkony 88,58 93,12 90,35 94,70 91,50

III. Tržby z prodeje DM a materiálu 1,31 2,35 3,94 2,64 0,83

IV. Ostatní provozní výnosy 1,85 1,54 2,33 0,44 0,25

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,04 0,22 0,25 0,16 0,23

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X. Výnosové úroky 0,10 0,06 0,05 0,05 0,04

XI. Ostatní finanční výnosy 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00

Vertikální analýza - VZZ

Podíl k výchozí položce celkových aktiv [%]
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4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Podstatnou a více vypovídající částí finanční analýzy je analýza poměrových 

ukazatelů, která bude zaměřena na analýzu likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti. 

Jako první je uvedena analýza likvidity. 

4.2.1 Analýza likvidity 

Na základě tohoto ukazatele je možné zhodnotit, jakým způsobem, je společnost 

schopná, vypořádat se se svými krátkodobými závazky. Ukazatelé likvidity jsou zde 

zastoupeny běžnou, pohotovou a okamžitou likviditou. Pro lepší přehled jsou výsledky 

prezentovány jak v tabulce, tak i v grafu.  

Tabulka č. 8: Ukazatelé likvidity 

 

Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů 

Vstupními daty pro výpočet běžné likvidity byly hodnoty oběžných aktiv 

a krátkodobých závazků. Doporučená hodnota běžné likvidity je na základě citované 

literatury 1,6 - 2,5. Společnost bohužel nedosáhla tohoto doporučeného rozmezí, ve všech 

sledovaných letech dosáhla nižších hodnot. Nejbližší hodnotou je 1,228 v roce 2007. 

Naopak nejvzdálenější hodnotou je 0,750 v roce 2011. Do roku 2009 má běžná likvidita 

klesající charakter, v roce 2010 se mírně zvýšila a v roce 2011 dosáhla vůbec nejnižší 

hodnoty. Důvodem tohoto vývoje byla kromě roku 2007 nižší hodnota oběžných aktiv vůči 

krátkodobým závazkům, což znamená, že pokud by společnost v případě nutnosti 

přeměnila veškerá oběžná aktiva na peněžní prostředky, nebyla by z této hodnoty schopna 

uhradit své krátkodobé závazky. Ale vzhledem tomu, že společnost měla ve sledovaných 

letech strukturu závazků z více než poloviny vůči společnostem ve skupině, měla by být 

schopná dostát svým závazkům mimo skupinu. Pokud by se hodnota závazků snížila 

o polovinu, běžná likvidita by přesně vyhovovala doporučeným hodnotám. Tyto výsledky 

tedy nejsou alarmující.  

2007 2008 2009 2010 2011

Běžná likvidita 1,228 0,781 0,780 0,838 0,750

Pohotová likvidita 0,695 0,443 0,437 0,428 0,379

Okamžitá likvidita 0,018 0,006 0,008 0,008 0,003

UKAZATELÉ LIKVIDITY
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Pro lepší zobrazení je zde uveden graf zobrazující vývoj všech tří ukazatelů likvidity. 

Graf č. 1: Analýza likvidity 

 

Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů 

Pro výpočet pohotové likvidity byla využita hodnota oběžných aktiv ponížených 

o hodnotu zásob podělených krátkodobými závazky. Dle citované literatury by se pohotová 

likvidita měla pohybovat v rozmezí 1,1 – 1,5. Vývoj pohotové likvidity má po celou dobu 

klesající charakter. Nejvyšší hodnotou je 0,695 v roce 2007 a nejnižší je 0,379 v roce 2011. 

Důvod tohoto výsledku je stejný jako u běžné likvidity. Pokud by se postupovalo shodně 

a hodnota krátkodobých závazků by se ponížila o závazky ve skupině, tedy průměrně 

o polovinu, pak by pohotová likvidita vycházela pouze v roce 2007 v daném rozmezí. Pro 

ostatní roky by se pohybovala okolo 0,8. Společnost tedy na základě posouzení pohotové 

likvidity není dostatečně likvidní. 

Výpočet okamžité likvidity byl proveden jako podíl peněžních prostředků společnosti 

a krátkodobých závazků. Okamžitá likvidita má sestupnou tendenci, nejlepší hodnoty 

dosáhla v roce 2007 a to 0,018, což se blíží doporučované hodnotě dle literatury, která je 

ve výši 0,2. Naopak v roce 2011 se ideální hodnotě ani zdaleka neblížila, v tomto roce byla 

pouhých 0,003. Pokud by se vzalo v potaz opět rozdělení krátkodobých závazků, pak by se 

doporučované hodnotě přiblížily i hodnoty v roce 2009 a 2010. Společnost využívá 

cashpooling, proto došlo mezi lety 2007 a 2008 k propadu okamžité likvidity. Společnost 
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neměla od roku 2008 na svých účtech tak velké množství peněžních prostředků právě 

z důvodu cashpoolingu, proto i výsledná hodnota okamžité likvidity může být zkreslující. 

4.2.2 Analýza rentability 

Rentabilita je jedním ze základních měřítek schopnosti společnosti vytvářet zisk a tím 

také plnit jeden ze základních cílů podnikatelské činnosti. V následující tabulce a grafu 

jsou zobrazeny výsledky analýzy rentability. 

Tabulka č. 9: Ukazatelé rentability 

 

Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů 

Jednotlivé druhy rentabilit měly v roce 2007 a 2010 kladné hodnoty, protože 

hospodářský výsledek před úroky a zdaněním - EBIT byl v těchto letech kladný. Ve 

zbývajících letech byly hodnoty záporné. 

Graf č. 2: Analýza rentability 

 

Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů 

2007 2008 2009 2010 2011

ROCE Rentabilita investovaného kapitálu 11,80 -4,53 -13,52 1,72 -43,26

ROE Rentabilita vlastního kapitálu 12,14 -5,97 -15,40 0,60 -56,47

ROA Rentabilita aktiv 6,58 -2,20 -5,76 0,73 -11,53

ROS Rentabilita tržeb 2,64 -0,72 -2,50 0,27 -3,75

UKAZATELÉ RENTABILITY [%]
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Z grafu je dobře čitelné, že společnost byla nejvíce rentabilní v roce 2007. V tomto roce 

společnost dosahovala nejvyšší rentability vlastního kapitálu ve výši 12,14 %, rentability 

investovaného kapitálu ve výši 11,80 % a rentability aktiv ve výši 6,58 %. Rentabilita tržeb 

dosahovala v tomto roce jen 2,64 %, protože zisk byl vzhledem k výkonům mnohem nižší. 

V roce 2008 klesly hodnoty všech rentabilit do záporných čísel, protože společnost byla 

v tomto roce ve ztrátě. Podobný výsledek je v roce 2009, jen propad do záporných čísel je 

ještě větší, protože se prohloubila také ztráta v tomto roce. Do kladných čísel se rentabilita 

společnosti dostala v roce 2010, ale výsledky se vzhledem k výši hospodářského výsledku 

blíží nule. Nejvyšší dosaženou hodnotou v tomto roce byla hodnota rentability 

investovaného kapitálu, která dosáhla výše 1,72 %. Rok 2011 znamenal velký propad 

vzhledem k výsledku hospodaření, který byl v tomto roce vůbec nejvyšší za sledované 

období -4 137 611 tis. Kč. Proto také hodnoty rentabilit jsou v hlubokých záporných 

číslech. Tento výsledek je odrazem zejména špatného makroekonomického prostředí, 

poklesu rafinerských a petrochemických marží a změn v cenách hlavní suroviny ropy.  

4.2.3 Analýzy aktivity 

Analýza likvidity přináší informace o efektivnosti využívání aktiv společnosti. 

Ukazatele jsou rozděleny do 2 grafů, v prvním grafu jsou uvedeny obrat aktiv a obrat 

zásob. V druhém grafu jsou uvedeny doba obratu zásob, doba obratu krátkodobých 

závazků a doba obratu krátkodobých pohledávek.  

Graf č. 3: Ukazatelé aktivity – obrátky 

 

Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů 
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Obrat aktiv ve sledovaných letech nezaznamenává velké výkyvy, pohybuje se na 

podobném výsledku, kterým je hodnota 2 - 3. Nejnižší je v roce 2009, to je 2,30 a v roce 

2011 je naopak nejvyšší 3,07. Z toho vyplývá, že tržby převyšovaly hodnotu celkových 

aktiv 2 – 3x a že na 1 Kč aktiv připadá 2 – 3 Kč tržeb.  

Obrat zásob měl větší výkyvy v daných letech. Největší byl v roce 2008, kdy se 

hodnota vyšplhala na 17,64. V ostatních letech se pohybovala okolo 11,5. To znamená, že 

v roce 2008 byla výše zásob na nejnižší úrovni a zároveň výše tržeb byla druhou nejvyšší 

ve sledovaných letech, čímž vznikl tento výkyv. Obrat zásob říká, že se zásoby ve 

sledovaných letech obrátily přibližně 11x, jen v roce 2008 to bylo 17, 64x. 

Graf č. 4: Ukazatelé aktivity – doba obratu 

 

Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů 

Doba obratu zásob uvádí počet dnů, po kterých je kapitál vázán ve formě zásob. 

Z analýzy vyplývá, že od roku 2008 měl tento ukazatel mírně stoupající tendenci. Nejnižší 

hodnotou je 20,41 dnů v roce 2008 a nejvyšší je 31,92 dnů v roce 2011.  

Doba splatnosti krátkodobých pohledávek má podobný vývoj ve sledovaných letech 

jako doba obratu zásob. Nejvyšší hodnotou je 39,02 dnů v roce 2007, pak došlo k propadu 

na 26,22 dnů v roce 2008, což byla také nejnižší hodnota v daných letech. V průměru je 

tedy doba splatnosti krátkodobých pohledávek kolem 30 dnů, což znamená, že společnost 

má své pohledávky zaplaceny do 30 dnů.  
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Doba splatnosti krátkodobých závazků má odlišný vývoj od dvou výše uvedených. 

Tento ukazatel má stoupající charakter, kdy nejnižší hodnotou je 57,84 dnů v roce 2007, 

nejvyšší hodnotou je 89,17 dnů v roce 2009. Z toho tedy vyplývá, že doba splatnosti 

krátkodobých závazků se zvyšuje a dodavatelé musí čekat na uhrazení svých pohledávek 

až téměř 90 dnů. Pokud se porovnají výsledky doby splatnosti pohledávek a závazků, je 

zřejmé, že společnost má své pohledávky uhrazeny 3x rychleji než sama uhradí své 

závazky.  

4.2.4 Analýza zadluženosti 

Za pomocí analýzy zadluženosti si může společnost zjistit, jakými zdroji financuje svá 

aktiva. Zda se jedná o cizí nebo vlastní kapitál a jaký je jejich poměr. Je zde proveden 

rozbor celkové zadluženosti, finanční stability a koeficientu zadluženosti. Všechny 

hodnoty jsou v níže uvedené tabulce. 

Tabulka č. 10: Analýza zadluženosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů 

Celková zadluženost společnosti ve sledovaných letech stoupá, z hodnoty 53,75 % 

v roce 2007 se zvýšila na 78,97 % v roce 2011. To znamená, že hodnota vlastního kapitálu 

se snižuje, zatímco se cizí zdroje zvyšují. V roce 2007 byl zhruba poloviční podíl vlastního 

kapitálu na celkovém kapitálu, v roce 2011 se vlastní kapitál na celkovém kapitálu podílel 

pouze z přibližně 21 %. Největší podíl na cizích zdrojích mají krátkodobé závazky a z nich 

závazky z obchodních vztahů. Na snižování vlastního kapitálu má negativní vliv výsledek 

hospodaření. 

Finanční stabilita se v průběhu daných let snižuje, tento ukazatel úzce souvisí 

s ukazatelem celkové zadluženosti, jen se na něj nahlíží z pohledu vlastního kapitálu 

a výsledky korespondují s výsledky celkové zadluženosti. Společnost využívá cizí zdroje 

v jednotlivých letech stále více, a proto finanční stabilita společnosti klesá.  

2007 2008 2009 2010 2011

Celková zadluženost 53,75 60,39 66,55 66,23 78,97

Finanční stabilita 46,11 39,52 33,41 33,72 21,01

Koeficient zadluženosti 116,57 152,80 199,19 196,43 375,88

UKAZATELÉ ZADLUŽENOSTI [%]
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Koeficient zadluženosti udává, kolikrát převyšují cizí zdroje hodnotu vlastního 

kapitálu. Tento ukazatel má bohužel stoupající tendenci. V roce 2007 převyšovaly cizí 

zdroje vlastní kapitál ani ne o pětinu, v roce 2011 to však bylo již téměř čtyřnásobně. 

Z původních 116, 57 % v roce 2007 až na 375, 88 % v roce 2011. V roce 2011 měly na 

tomto výsledku největší podíl krátkodobé závazky, které se výrazně zvýšily a také vlastní 

kapitál, který se díky ztrátě v hospodaření výrazně snížil. 

Graf č. 5: Ukazatelé zadluženosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů 

Společnost nevykazuje na základě analýzy stavových ukazatelů ideální výsledky. 

Důvody těchto nepříliš dobrých výsledků jsou uvedeny již v předchozích kapitolách. 

 

4.3 Analýza soustav ukazatelů 

Pro pyramidální rozklad rentability vlastního kapitálu jako vrcholového ukazatele 

(syntetického ukazatele) byla zvolena funkcionální metoda. Důvodem výběru této metody 

jsou záporné výsledky analytických ukazatelů. Rozklad rentability vlastního kapitálu  byl 

proveden na ziskovou marži, která se vypočítá jako podíl zisku a tržeb, dále na obrat aktiv, 

který se vypočítá jako podíl tržeb a aktiv a posledním analytickým ukazatelem byl 

multiplikátor vlastního kapitálu, který se vypočítá jako podíl aktiv a vlastního kapitálu.  
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Vztah mezi syntetickým ukazatelem a analytickými ukazateli je znázorněn 

v následující rovnici: [2] 

Vzorec č. 18:Rozklad rentability vlastního kapitálu – Du Pont 

𝑅𝑂𝐸 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗  

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Podle výše uvedené rovnice a postupu, který je popsán v teoretické části zabývající se 

touto problematikou, byly provedeny výpočty pyramidálního rozkladu. Výsledky výpočtů 

absolutních i relativních změn jsou uvedeny níže v tabulce. 

Tabulka č. 11: Pyramidální rozklad - funkcionální metoda 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vývoj rentability vlastního kapitálu byl v průběhu sledovaných let velmi 

kolísavý. Nejvýraznější propad byl v roce 2011, kdy došlo k poklesu o 9556,30 %, což je 

odrazem nejhoršího hospodářského výsledku ve sledovaných letech, který byl v tomto roce 

ve výši -4 137 611 tis. Kč. Naopak nejlepší hodnota ROE byla v roce 2010 a to ve výši 

103,88 % oproti roku předchozímu, protože hospodářský výsledek byl v tomto roce 

kladný.  

Rentabilita vlastního kapitálu klesla v roce 2008 oproti roku 2007 o 149,17 % vlivem 

snížení hospodářského výsledku z 2 159 838 tis. Kč v roce 2007 na -790 878 tis. Kč v roce 

Absolutní změna 2008_2007 2009_2008 2010_2009 2011_2010

ROE (Z/VK) -0,1810 -0,0943 0,1600 -0,5707

Zisková marže (Z/T) -0,1970 -0,1078 0,1740 -0,4451

Obrat aktiv (Z/A) 0,0091 0,0317 -0,0148 -0,0247

Multiplikátor VK (A/VK) 0,0069 -0,0182 0,0007 -0,1009

Relativní změna [%] 2008_2007 2009_2008 2010_2009 2011_2010

ROE (Z/VK) -149,17 -158,05 103,88 -9556,30

Zisková marže (Z/T) -162,32 -180,67 113,01 -7452,64

Obrat aktiv (T/A) 7,50 53,13 -9,60 -413,47

Multiplikátor VK (A/VK) 5,65 -30,52 0,47 -1690,18

Syntetický ukazatel

Analytické ukazatele

FUNKCIONÁLNÍ ANALÝZA - Rentabilita vlastního kapitálu ROE

Syntetický ukazatel

Analytické ukazatele
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následujícím. Nejvíce negativně, a to -162,32 %, se na této změně podílel ukazatel zisková 

marže a nejvíce pozitivně to byl ukazatel obrat aktiv, který dosáhl hodnoty 7,50 %.   

Mezi roky 2008 a 2009 zůstala hodnota rentability vlastního kapitálu v záporných 

číslech a to ve výši -158,05 %. Největší měrou na tento výsledek zapůsobila zisková 

marže, jejíž hodnota byla -180,67 % a multiplikátor vlastního kapitálu v hodnotě -30,52 %. 

V těchto letech měl pozitivní vliv na rentabilitu vlastního kapitálu pouze obrat aktiv ve 

výši 53,13 %. 

Hodnota rentability vlastního kapitálu se v letech 2009 a 2010 vrátila do kladných 

čísel, v těchto letech došlo k nárůstu o 103,88 %, což bylo způsobeno především kladným 

výsledkem hospodaření. K této pozitivní změně došlo zejména zvýšením výkonů a zároveň 

snížením výkonové spotřeby. Rozkladem ROE bylo zjištěno, že nejvíce pozitivně působila 

na tuto změnu zisková marže, která se zvýšila o 113,01 % . 

V posledním sledovaném období, tedy mezi roky 2010 a 2011 se pozitivní informace 

z předchozích dvou let přeměnila na velmi negativní. V tomto období došlo k výraznému 

propadu rentability vlastního kapitálu a to o 9 556,30 %. Hospodářský výsledek byl oproti 

předchozímu období ve velké ztrátě, jak již bylo popsáno v úvodu této kapitoly. Na takto 

výrazném poklesu měla hlavní podíl zisková marže, která se snížila o 7 452, 64 %. 

Druhým významným vlivem byl také propad hodnoty multiplikátoru vlastního kapitálu, 

který se snížil na – 1 690,18 %. A i hodnota obratu aktiv se v tomto období snížila 

o 413,47 %. 
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5 Návrhy a doporučení 

Tato kapitola je věnována možným návrhům a opatřením, které by měly vést 

společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. ke zlepšení její finanční situace. Jsou zde shrnuty 

veškeré výsledky a poznatky z provedené analýzy.  

Finanční situace této společnosti byla velmi ovlivněna ekonomickou a hospodářskou 

krizí, kurzovým vývojem měn, především eura a amerického dolaru, podstatným snížením 

rafinerských a petrochemických marží, vývojem cen ropy jako hlavní suroviny 

a v neposlední řadě také poklesem poptávky a zvýšením konkurence.    

Finanční analýza měla odhalit případné negativní vlivy, se kterými by společnost měla 

pracovat a přeměnit je na pozitivní. Analýzou stavových ukazatelů byl proveden 

komplexní náhled na majetek a zdroje majetku podniku a na jejich vzájemné souvislosti. 

Hodnota dlouhodobého majetku společnosti postupně klesala, což je odrazem špatné 

finanční situace a nižších investic, zatímco hodnota oběžných aktiv se v průběhu let 

zvyšovala. Tento trend naznačuje úsilí společnosti snížit investice do výrobních zařízení 

a naopak zvýšit množství vyráběných surovin. Z výkazu zisku a ztráty je patrná výrazná 

změna u celkových výnosů, které se od roku 2009 zvyšovaly na maximální hodnotu v roce 

2011, ale náklady bohužel i přes tento pozitivní jev převyšovaly hodnotu výnosů 

a hospodářský výsledek byl v posledním sledovaném roce vůbec nejhorší.   

Při analýze poměrových ukazatelů byla nejprve zkoumána likvidita společnosti, která 

ve všech třech ukazatelích nevycházela zcela pozitivně. Výsledky byly ve všech 

ukazatelích mimo doporučené hodnoty, jen se jim více či méně blížily. V potaz se ovšem 

musí vzít, že společnost využívá peněžních zdrojů v rámci skupiny a využívá také 

cashpooling, čímž jsou výsledky ovlivněny. Pokud by se hodnota krátkodobých závazků 

upravila pouze o hodnoty krátkodobých závazků vůči společnostem mimo skupinu, pak by 

i výsledky likvidity byly lepší, u běžné likvidity za všechny roky, u pohotové likvidity by 

ideálnímu stavu odpovídal pouze rok 2007. Ostatní roky jsou mimo literaturou doporučené 

rozmezí. U okamžité likvidity by kromě let 2008 a 2009 výsledky korespondovaly 

s doporučenou hodnotou. Likvidita společnosti není úplně ideální, ovšem výsledky nejsou 

alarmující. Společnost by se měla snažit hodnoty likvidity do budoucna vylepšit. Nejvíce 

by se měla zaměřit na pohotovou likviditu 
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Analýza rentability společnosti byla provedena na 4 ukazatelích, rentabilitě 

investovaného kapitálu, vlastního kapitálu, aktiv a tržeb. Všechny výsledky jsou odrazem 

výsledku hospodaření, protože ten je používán jako vstupní hodnota k výpočtům. V letech 

2008, 2009 a 2011 byl výsledek hospodaření záporný, proto i jednotlivé rentability byly 

v těchto letech v záporných hodnotách. Na špatný hospodářský výsledek mělo vliv špatné 

makroekonomické prostředí, pokles rafinerských a petrochemických marží a také změny 

v měnových kurzech a v cenách ropy jako hlavní suroviny. Společnost by se měla zaměřit 

na zlepšení hospodářského výsledku a dosahování zisku, ukončit výroby, které jsou 

nerentabilní a naopak podpořit ty výroby, které jsou rentabilní a do budoucna mají 

předpoklad většího odbytu a tržeb. 

Analýzou aktivity bylo zjištěno, že obrat aktiv vychází velmi dobře, na 1 Kč aktiv 

připadají 2-3 Kč tržeb. Doba obratu zásob měla stoupající tendenci a pohybovala se 

v rozmezí 20 – 32 dnů. Hodnota 20,41 dne v roce 2008 byla způsobena nejnižší hodnotou 

zásob a druhou nejvyšší hodnotou tržeb. Z této analýzy vyplývá, že společnost využívá 

krátkodobých úvěrů z obchodního styku, protože splatnost krátkodobých pohledávek je 3x 

nižší než splatnost krátkodobých závazků. Společnost by se měla ve splatnosti 

krátkodobých závazků přiblížit splatnosti krátkodobých pohledávek, zlepšily by se tím 

obchodní vztahy a společnost by mohla mít více odběratelů. Konkurence je v tomto 

odvětví silná a i zlepšení tohoto parametru může v konkurenčním prostředí pomoci. 

Další z finanční analýzy poměrových ukazatelů je ukazatel zadluženosti, který ve 

všech třech částech má stoupající tendenci. Hodnoty vlastního kapitálu jsou ovlivněny 

ztrátami v hospodaření a cizí zdroje jsou ve sledovaných letech navyšovány. Důvodem je 

řešení ekonomické a hospodářské situace společnosti a snaha vymanit se ze záporných 

hodnot hospodářských výsledků. K dosažení tohoto cíle společnost využívá více cizích 

zdrojů.  Na základě ukazatele koeficientu zadluženosti převyšují cizí zdroje v roce 2011 

vlastní kapitál čtyřnásobně. Riziko je ovšem sníženo tím, že cizí zdroje jsou z větší části 

půjčené v rámci skupiny. Společnost by se měla zaměřit na změnu tohoto trendu a poměr 

vlastních a cizích zdrojů obrátit zpět na hodnoty před rokem 2007, kdy poměr vlastního 

a cizího kapitálu byl přibližně 60:40, což odpovídá ideálním hodnotám.  

Poslední finanční analýzou soustav ukazatelů bylo zjištěno, že rentabilita vlastního 

kapitálu je ve sledovaných letech 2007 – 2011 v záporných číslech, kromě období 2009 
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a 2010, což bylo způsobeno především záporným hospodářským výsledkem. V období let 

2009 a 2010 byla hodnota ROE jako jediná kladná, jeho hodnota byla v procentuálním 

vyjádření 103,88 % a to díky kladnému hospodářskému výsledku v roce 2010. Největší 

negativní vliv měla na výsledek ROE zisková marže, naopak nejpozitivněji působil na 

tento vrcholový ukazatel obrat aktiv.   
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo provést finanční analýzu společnosti 

UNIPETROL RPA, s.r.o. v letech 2007 – 2011. Jak již bylo zmíněno v úvodní kapitole, 

rok 2012 nemohl být zahrnut do této analýzy, protože společnost v tomto roce změnila 

systém účtování z původního českého na mezinárodní IFRS. Závazné formáty rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty nejsou pro mezinárodní systém účtování předepsány a proto nebyly 

všechny potřebné údaje pro finanční analýzu společnosti za tento rok dostupné. Hlavním 

cílem bylo vyhodnotit vývoj finančního zdraví za pomoci detailního rozboru jednotlivých 

ukazatelů a odhalit slabá a silná místa ve financování.  

V úvodní části jsou uvedeny teoretické informace o společnosti 

UNIPETROL RPA, s.r.o., v další části jsou uvedeny popisy jednotlivých metod a výpočtů 

finanční analýzy. V praktické části jsou za pomoci mnoha výpočtů zanalyzovány 

jednotlivé ukazatele, výsledky jsou zobrazeny v tabulkách a grafech.  

První kapitolou praktické části je horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty. Druhou kapitolou jsou analýzy likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti 

a poslední částí je funkcionální analýza. Nejlepších výsledků dosahovala společnost v roce 

2007, roky 2008 a 2009 byly ve znamení naopak špatných výsledků, protože na společnost 

působily dopady ekonomické a hospodářské krize, snížených marží, snížených cen 

výrobků, kurzových změn a změn cen ropy, které vedly k omezení výroby a hledání 

úsporných a efektivních opatření. Rok 2010 byl pro společnost pozitivní, výsledek 

hospodaření byl po dvou letech v kladných číslech. V tomto roce dokázala společnost 

zvýšit objemy prodeje, zlepšit efektivitu výroby a přísně kontrolovat oblast nákladů. 

V roce 2011 měla společnost velký propad ve výsledku hospodaření, tento rok skončila ve 

ztrátě -4 137 611tis. Kč. Výnosy se v tomto roce bohužel nevyrovnaly nákladům, které 

tvořily především výkonová spotřeba a náklady vynaložené na prodané zboží.  

Výsledek hospodaření samozřejmě ovlivňoval celou řadu výsledků sledovaných 

ukazatelů a to zejména v případě let, kdy byla společnost ve ztrátě. Z poměrových 

ukazatelů se jeví jako nejlépe vycházející ukazatelé aktivity, jen ukazatel doby splatnosti 

krátkodobých závazků odhaluje, že společnost má téměř 90 dnů na zaplacení svých 

závazků, ale u krátkodobých pohledávek je splatnost pouze zhruba ve výši 30 dnů. 
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Společnost by měla přistupovat ke svým závazkům vůči dodavatelům zodpovědněji a tím 

by mohla dosáhnout např. lepších cen surovin, kvalitnějších dodávek apod. Na druhou 

stranu si společnost tímto způsobem zajišťuje krátkodobé financování. Z funkcionální 

analýzy vyplývá, že největší vliv na vrcholový ukazatel rentability vlastního kapitálu má 

zisková marže, která je tvořena podílem zisku a tržeb. Ve sledovaných letech se zisková 

marže snižovala vyjma roku 2010. V roce 2011 byl vliv ziskové marže na ROE největší a 

bohužel také nejvíce negativní.  

Finanční situace ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. ve sledovaných letech nebyla 

ideální, nicméně množství vlivů, které na tuto společnost působilo, nebylo zcela 

jednoduché odhadnout. Na výsledky společnosti měla velmi silný dopad ekonomická a 

hospodářská recese, propady rafinerských a petrochemických marží, ztráta objemu 

prodejů, které byly ovlivněny nově vzniklou konkurencí a v neposlední řadě také vývojem 

měnových kurzů a cen ropy jako hlavní suroviny. Společnost je možné na základě 

provedené finanční analýzy ohodnotit jako společnost s finančně dílčími problémy, které 

ale postupným snižováním nákladů a efektivním řízením odstraňuje. Mezi silné stránky 

společnosti patří její schopnost snižovat variabilní i fixní náklady, zvyšovat objemy 

prodejů na stabilnějších trzích např. v Německu a Rakousku a omezovat vývoz do zemí 

méně stabilních jako jsou např. Španělsko a Itálie. Mezi slabé stránky patří nižší schopnost 

předvídání vývoje cen ropy a měnových kurzů, především EUR a USD. Problém EUR by 

mohlo napomoci řešit přijetí jednotné měny eura, což ale není ve výhledu blízké 

budoucnosti. 

Provedená finanční analýza společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. naznačuje, že 

finanční kondice společnosti není zcela bez problémů. Společnost musí provádět kroky, 

které jsou uvedeny v této analýze a které povedou k odstranění vzniklých problémů. 
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Příloha 1: Základní údaje o společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. z obch. rejstříku 

Základní údaje 

Obchodní firma:    UNIPETROL RPA, s.r.o. 

Sídlo společnosti:   Litvínov – Záluží 1, PSČ 436 70 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:   11 147 964 000 Kč 

Datum vzniku:    21. září 2006 

Identifikační číslo:    27597075 

Obor působnosti:   Chemický průmysl 

Statutární orgán: Jednatelé: 

ARTUR PAŹDZIOR, den vzniku funkce: 10. 12. 2009 

MIROSŁAW KASTELIK, den vzniku funkce: 6. 2. 2013 

DARIUSZ CIESIELSKI, den vzniku funkce: 6. 2. 2013 

MARTIN DURČÁK, den vzniku funkce: 5. 6. 2013 

 

Způsob jednání:  Jménem společnosti jedná každý z jednatelů samostatně. 

Společníci:  UNIPETROL,a.s. 

Praha4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00  

Identifikační číslo: 61672190  

Vklad: 11 147 964 000,- Kč  

Splaceno: 100 %  

Obchodní podíl: 100% 

Zdroj:[10] 

 



Jitka Kerková: Finanční analýza společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

    

 

Příloha č. 2: Organizační struktura společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

 

 

Zdroj: [12] 

 

 

 



Jitka Kerková: Finanční analýza společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

    

 

Příloha č. 3: Rozvaha v plném znění – aktiva 

 

Zdroj: [12] 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011

AKTIVA CELKEM 38 597 843 33 536 642 34 375 326 34 269 321 34 875 956

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 19 101 273 19 674 183 18 865 868 17 703 972 15 440 089

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 537 934 1 580 566 1 377 547 1 288 350 1 354 532

B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 114 714 105 744 106 523 136 720 107 348

B.I.3. Sofrware 15 317 13 141 14 965 10 702 6 897

B.I.4. Ocenitelná práva 1 324 067 1 231 050 1 138 339 1 078 593 1 011 287

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 21 108 128 147 4 457 1 308 159 066

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 62 728 102 484 113 175 61 027 69 934

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouh. nehm. majetek 0 0 88 0 0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 16 352 222 16 921 376 16 347 252 15 257 348 12 959 066

B.II.1. Pozemky 460 527 501 490 663

B.II.2. Stavby 5 427 381 5 325 257 5 571 000 5 765 093 4 686 217

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 7 861 764 7 791 068 7 850 424 8 215 436 7 421 180

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 4 070 4 058 2 480 2 475 2 475

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 136 347 3 103 392 2 472 977 1 096 907 845 043

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek 69 622 77 018 62 335 21 933 3 488

B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 852 578 620 056 387 535 155 014 0

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 1 211 117 1 172 241 1 141 069 1 158 274 1 126 491

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených firmách 896 419 888 877 888 877 1 014 657 1 014 208

B.III.2. Podíly v úč. jednotkách pod podst. vlivem 77 240 77 240 77 240 0 0

B.III.4. Půjčky a úvěry - ovl. a říd. os., podst. vliv 237 458 206 124 174 952 143 617 112283

C. Oběžná aktiva 18 982 109 13 408 384 15 274 790 16 431 255 19 180 031

C.I. Zásoby 8 239 589 5 805 103 6 715 699 8 029 286 9 498 126

C.I.1. Materiál 4 115 522 2 828 409 3 079 222 3 973 078 4 785 651

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 979 437 882 819 1 128 038 1 122 584 1 315 171

C.I.3. Výrobky 3 028 956 1 995 060 2 431 206 2 872 745 3 229 864

C.I.5. Zboží 115 674 98 815 77 233 60 879 167 440

C.II Dlouhodobé pohledávky 40 717 45 719 35 809 14 577 127

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 717 31 142 21 232 0 0

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 14 577 14 577 14 577 127

C.III. Krátkodobé pohledávky 10 423 207 7 460 130 8 362 936 8 221 228 9 605 589

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 9 510 007 5 969 256 7 718 279 7 878 914 9 041 124

C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 270 037 11 501 23 235 119 822 50 868

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 399 664 653 269 39 692 26 394 11 974

C.III.7. Krátkodobé poskytkuté zálohy 80 525 69 092 68 688 5 938 24 157

C.III.8. Dohadné účty aktivní 83 942 339 147 302 828 125 472 73 743

C.III.9. Jiné pohledávky 79 032 417 865 210 214 64 688 403 723

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 278 596 97 432 160 346 166 164 76 189

C.IV.1. Peníze 708 584 396 502 436

C.IV.2. Účty v bankách 277 888 96 848 159 950 165 662 75 753

D.I. Časové rozlišení 514 461 454 075 234 668 134 094 255 836

D.I.1. Náklady příštích období 514 459 454 053 234 665 134 094 255 830

D.I.2 Příjmy příštích období 2 22 3 0 6

ROZVAHA v plném rozsahu (v tisících Kč)



Jitka Kerková: Finanční analýza společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

    

 

Příloha č. 4: Rozvaha v plném znění – pasiva 

 

Zdroj: [12] 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011

PASIVA CELKEM 38 597 843 33 536 642 34 375 326 34 269 321 34 875 956

A. Vlastní kapitál 17 796 346 13 253 841 11 485 029 11 554 134 7 327 056

A.I. Základní kapitál 11 147 964 11 147 964 11 147 964 11 147 964 11 147 964

A.I.1. Základní kapitál 11 147 964 11 147 964 11 147 964 11 147 964 11 147 964

A.II. Kapitálové fondy 262 735 262 735 262 735 263 137 173 939

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 262 735 262 735 262 735 262 735 262 735

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a závazků 0 402 -88 796

A.III. Rez. fondy, ned. fond a ost. fondy ze zisku 442 925 549 290 548 980 548 685 551 866

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 440 188 548 180 548 180 548 180 551 630

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 2 737 1 110 800 505 236

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 3 782 884 2 084 730 1 293 852 -474 650 -409 102

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 3 782 884 2 084 730 1 293 852 0 0

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let -474 650 -409 102

A.V. Výsledek hospodaření běžného úč. období 2 159 838 -790 878 -1 768 502 68 998 -4 137 611

B. Cizí zdroje 20 746 043 20 251 891 22 876 844 22 695 918 27 540 846

B.I. Rezervy 358 175 280 066 1 201 000 1 219 676 295 430

B.I.1. Rezervy podle zvláštních předpisů 61 159 61 159 49 159 49 159 47 472

B.I.4. Ostatní rezervy 297 016 218 907 1 151 841 1 170 517 247 958

B.II. Dlouhodobé závazky 3 362 655 2 776 623 1 969 538 1 822 623 1 676 956

B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 1 809 764 1 434 790 1 133 376 987 131 930 515

B.II.9. Jiné závazky 22 408 34 151 72 12 1 562

B.II.10. Odložený daňový závazek 1 530 483 1 307 682 836 090 835 480 744 879

B.III. Krátkodobé závazky 15 452 284 17 174 965 19 592 708 19 617 297 25 568 449

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 7 025 397 4 619 157 7 798 236 9 482 934 10 748 761

B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 2 390 590 7 969 718 7 323 493 5 453 475 9 214 444

B.III.5. Závazky k zaměstancům 56 299 74 179 71 224 80 911 73 765

B.III.6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 37 102 44 370 39 565 47 324 38 348

B.III.7. Stát - daňové pohledávky 810 983 482 634 669 956 633 286 404 278

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 10 717 120 678 23 577 10 514 26 744

B.III.9. Vydané dluhopisy 220 070 0 0

B.III.10. Dohadné účty pasivní 1 138 124 894 317 489 001 667 621 841 089

B.III.11. Jiné závazky 3 763 002 2 969 912 3 177 656 3 241 232 4 221 020

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 1 572 929 20 237 113 598 36 322 11

B.IV.2 Krátkodobé bankovní úvěry 1 572 929 20 237 113 598 36 322 11

C.I. Časové rozlišení 55 454 30 910 13 453 19 269 8 054

C.I.1. Výdaje příštích období 55 454 30 910 13 451 19 264 8 043

C.I.2. Výnosy příštích období 0 0 2 5 11

ROZVAHA v plném rozsahu (v tisících Kč)



Jitka Kerková: Finanční analýza společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

    

 

 

Příloha č. 5: Výkaz zisku a ztráty v plném znění 

 

Zdroj: [12] 

 

2007 2008 2009 2010 2011

I. Tržby za prodej zboží 7 657 210 2 766 960 2 434 490 1 846 824 7 653 438

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 7 680 534 2 802 835 2 398 132 1 758 971 7 617 202

+ Obchodní marže -23 324 -35 875 36 358 87 853 36 236

II. Výkony 85 433 961 95 429 876 71 506 745 89 582 766 98 060 931

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 83 915 609 96 534 123 70 855 387 89 153 987 97 374 479

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 1 518 352 -1 104 247 651 358 428 779 686 451

II.3. Aktivace 0 0 0 0 1

B.  Výkonová spotřeba 79 780 303 92 115 388 70 384 722 86 177 271 97 347 486

B.1. Spotřeba materiálu a energie 72 665 009 84 346 141 63 648 826 79 272 008 90 464 957

B.2. Služby 7 115 294 7 769 247 6 735 896 6 905 263 6 882 529

+ Přidaná hodnota 5 630 334 3 278 613 1 158 381 3 493 348 749 681

C. Osobní náklady 1 255 154 1 237 479 1 183 536 1 179 028 1 119 371

C.1. Mzdové náklady 910 603 922 642 879 401 870 509 828 422

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 2 796 0 0 0 0

C.3. Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 312 620 283 714 271 301 278 377 259 855

C.4. Sociální náklady 29 135 31 123 32 834 30 142 31 094

D. Daně a poplatky 13 048 11 182 13 320 11 524 10 930

E. Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku 1 683 143 1 725 493 1 741 480 1 845 570 1 650 022

III. Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu 1 259 838 2 413 262 3 118 331 2 493 235 886 123

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 24 509 94 400 1 659 026 1 865 489 143 781

III.2. Tržby z prodeje materiálu 1 235 329 2 318 862 1 459 305 627 746 742 342

F. Zůst. cena prodaného dlouh. maj. a materiálu 1 210 071 2 251 878 3 590 536 2 431 512 948 838

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 9 911 75 903 2 154 678 1 815 744 213 071

F.2. Prodaný materiál 1 200 160 2 175 975 1 435 858 615 768 735 767

G. Změna stavu rez. a opr. pol. v prov. oblasti a kompl. nákl. -127 752 145 748 871 938 -26 492 659 271

IV. Ostatní provozní výnosy 1 782 941 1 581 284 1 840 183 413 856 271 898

H. Ostatní provozní náklady 2 337 504 2 145 076 630 632 605 667 1 473 640

* Provozní výsledek hospodaření 2 301 945 -243 697 -1 914 547 353 630 -3 954 370

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 2 379 0 0 62 175 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 2 001 0 0 77 240 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 36 375 225 688 203 062 150 018 255 596

VII.1. Výnosy z podílu ovl. a říz. osobách a v úč. Jedn. pod podst. vlivem 36 375 225 688 203 062 150 018 255 596

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 993 359 0 1 0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 7 542 0 0 4 964

X. Výnosové úroky 91 168 62 403 40 404 50 723 40 765

N. Nákladové úroky 187 361 282 698 258 694 167 813 175 286

XI. Ostatní finanční výnosy 183 858 1 988 14 14 14

O. Ostatní finanční náklady 76 696 777 409 310 333 288 600 359 620

* Finanční výsledek hospodaření 48 715 -777 211 -325 547 -270 722 -243 495

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 190 822 -230 030 -471 592 13 910 -60 254

Q.1. splatná 613 345 -7 229 0 14 520 8 365

Q.2. odložená -422 523 -222 801 -471 592 -610 -68 619

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2 159 838 -790 878 -1 768 502 68 998 -4 137 611

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 2 159 838 -790 878 -1 768 502 68 998 -4 137 611

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 2 350 660 -1 020 908 -2 240 094 82 908 -4 197 865

VZZ v plném rozsahu (v tisících Kč)


