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ANOTACE  

Diplomová práce je zaměřena na realizaci finanční analýzy vybrané společnosti – 

společnosti Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. Práce je rozdělena na část 

teoretickou a část praktickou. 

Teoretická část obsahuje úvodní kapitolu, dále kapitolu s podrobnější charakteristikou 

Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s., a kapitolu teoretického vymezení 

finanční analýzy. 

Praktická část obsahuje 5 kapitol a je věnována samotné realizaci finanční analýzy, ze 

které vzejdou návrhy a doporučení pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. 

Klíčová slova: Dopravní podnik, finanční analýza, finanční zdraví, poměrový ukazatele, 

bonitní a bankrotní modely 

 

Summary 

This Thesis focuses on the implementation of the financial analysis of selected 

company's are - Transport Company town of Chomutov and Jirkov a.s. The work is 

dividend into a theoretical and practical part.  

The theoretical part contains the introductory chapter, also the chapter with detailed 

characteristics of the Transport Company town of Chomutov and Jirkov a.s. and also 

chapter of the theoretical definition of financial analysis. 

The practical part contains 5 chapters and is dedicated to the financial analysis that 

emerge ideas and suggestions for Transport Company town of Chomutov and Jirkov a.s. 

Keywords: Transport Company, Financial analysis, Financial health, Ratios, Value and 

  bankruptcy models 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

České zkratky 

a.s.    akciová společnost 

č. p.    číslo popisné  

ČAD    Česká automobilová doprava 

ČSD    České státní dráhy 

ČSAD    Československá automobilová doprava 

DP    dopravní podnik 

DPCHJ   Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova 

Kč    Korun českých 

ks    kusy 

MHD    městská hromadná doprava 

MPO    Ministerstvo průmyslu a obchodu 

PSČ    poštovní směrovací číslo 

ř.    řádek 

VH    výsledek hospodaření 

VK    vlastní kapitál 

VZ    výroční zpráva 

VZZ    výkaz zisku a ztráty 

ZK    základní kapitál 

 



Cizojazyčné zkratky 

CF    Cash flow – peněžní tok 

ČSN EN ISO 9001:2009 česká technická norma, evropská norma, mezinárodní 

technická norma - International  Organization for 

Standardization (mezinárodní organizace pro standardizaci) = 

norma pro systémy managementu kvality (9001) 

EAT  Earnings after Taxes – zisk po zdanění – čistý zisk 

EBIT Earnings before Interest and Taxes - zisk před zdaněním a 

úroky 

EBITDA Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization – zisk před zdaněním, úroky, odpisy a 

amortizací 

EBT  Earnings before Taxes - zisk před zdaněním 

IT    information technology - informační technologie 

ROA    Return on Assets – rentabilita aktiv 

ROCE Return on Capital Employed – rentabilita investovaného 

kapitálu 

ROE Return on equity – rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  Return on Sales – rentabilita tržeb 

TÜV SÜD Czech s.r.o. Technischer Überwachungsverein Süd (Technické kontrolní 

sdružení jih Česko) 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE  

Finanční analýza je v dnešní době pojem, který je všem, co se pohybují ve světě 

financí, velmi blízký. Z finančního hlediska se dá analyzovat nepřeberné množství dat. 

Finanční analýza podniku patří po stránce financí k trvalému řízení podniku. Je to zpětná 

vazba všech aktivit podniku, ze které lze vyčíst, zda se podařilo, či nikoliv, naplnit cíle 

podniku. 

Diplomová práce je zaměřena na finanční analýzu Dopravního podniku měst 

Chomutova a Jirkova, akciovou společnost (dále DPCHJ a.s.).  

DPCHJ a.s. není klasická společnost založená akcionáři k produkování zisku. Jelikož 

akcionáři jsou města Chomutov a Jirkov, jde zde zejména o uspokojování potřeb 

zákazníků, respektive cestujících ze zmíněných měst a přilehlého okolí. Ale nesmí se tak 

dít za každou cenu. Samozřejmě se musí společnost chovat ekonomicky. To znamená, že 

veškerou svou činnost musí konat na základě rozboru nákladů, a to vzhledem k možným 

očekávaným přínosům. Ač by se zdálo, že konkurence v tomto oboru podnikání není 

hrozba, opak je pravdou. Týká se to hlavně linkové a rekreační dopravy. Konkurence na 

tomto poli je veliká a podnik ji musí neustále sledovat.  

Finanční analýza je citlivá záležitost, a proto je zde za potřebí velmi mnoho informací. 

Důležitá data jsem vkládala dle vztahů uvedených v odborné literatuře a z nich jsem 

získala podrobnější informace o finančním zdraví podniku. Tyto výsledky jsem dále 

použila k doporučením, jakým směrem by se měl podniku ubírat a naopak, kde by měl být 

podnik ostražitý. 

Zabývala jsem se praktickou aplikací metod ke zhodnocení finančního zdraví podniku. 

V první část praktické práce jsem rozvahu a výkaz zisku a ztráty hodnotila pomocí 

horizontální a vertikální analýzy a pomocí poměrových ukazatelů. V druhé části praktické 

práce jsem zhodnotila finanční  zdraví podniku pomocí Du Pont pyramidálního rozboru 

s výpočtem celkové změny syntetického ukazatele a vlivem změny analytických ukazatelů 

na změnu syntetického ukazatele. V poslední části praktické práce jsem hodnotila finanční 

zdraví podniku pomocí dvou bonitních a dvou bankrotních modelů.  
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2 CHARATERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Vznik názvu města Chomutova je do dnešního dne nejistý, respektive má několik 

teorií. Někde se píše, že název byl odvozen od poplatku za užití dobytka místními 

obyvateli jako pomocné síly k povozu obchodníka jedoucího do Krušných hor – tedy cena 

za množství chomoutů přidaných k povozu, tzv. chomútného. Také se uvádí verze 

„chomútného“ coby cla za průjezd zdejším místem.  

Ze dne 29. března 1252 je první písemná zmínka o Chomutovu, kdy v ten den Bedřich, 

syn Jindřicha Načerada, daroval městečko Řádu německých rytířů. Za jejich působení 

dosáhlo městečko významného postavení, v roce 1335 král Jan Lucemburský potvrdil 

řádu, při své návštěvě Chomutova, vlastní přímé a kratší spojení mezi Čechy a Saskem. 

Tím, jak se město rozvíjelo, bylo zapotřebí vzniku nájemní dopravy pro převoz zboží. 

Významná byla přeprava vína a piva, a to spřežením taženým koňmi, v té době jediným 

možným způsobem. Pro převoz lidí se kolem 15. století začaly vyrábět speciální vozy, 

které byly rychlejší a pohodlnější. Od března 1711 jezdil pravidelně jednou týdně poštovní 

nákladní vůz z Lipska a pokračoval dále až do Prahy. Od roku 1760 zajišťovala pošta 

převoz z Chomutova do Prahy, a to převoz jak poštovních zásilek, tak i osob. V 19. století 

přibyla přeprava listovních zásilek, v letním období také z Karlových Varů. V polovině 19. 

století zde byla dostavníková přeprava, kterou vlastnil Daniel Enzmann a Eduard Heller. 

V roce 1870 byla do města Chomutova zavedena železniční doprava a tím se město dále 

rozvíjelo. Železnice sloužila pro přepravu nerostných surovin z Krušných hor, šlo 

konkrétně o uhlí, rudy a suroviny pro výrobu železa. 

První zmínka o přepravě osob vhodným motorovým vozidlem je pravděpodobně 

z roku 1905, kdy si jistý pan Karl Heeg zakoupil automobil, který nechal zrekonstruovat 

pro přepravu devíti osob. Vůz sloužil původně jen pro přepravu jeho zaměstnanců do 

práce. Později podnikal jízdy výletního charakteru pro movité cestující. Jeho podnikání 
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ukončila 1. světová válka. Mezi válkami převáželi cestující z chomutovského náměstí na 

nádraží a zpět pravidelně kočárové omnibusy
1
. [3] 

2.1 Historie městské dopravy v Chomutově 

První zmínky o městské dopravě v Chomutově jsou z roku 1927, kdy soukromý 

dopravce Erwin Leidl zavedl první městskou autobusovou linku Chomutov, nádraží – 

Chomutov, město. V roce 1933 zajišťoval Leidl denně celkem patnáct spojů. Koncem roku 

1933 provozoval i první linkovou dopravu Chomutov – Čachovice. Postupně přibývaly 

další linky a objevili se zde i další soukromí dopravci, např. pan Weinert, pan Oberst, i 

státní podnik Ředitelství státních drah Praha. 

Do března 1938 se v Čechách jezdilo po levé straně silnice. Během německé okupace 

v letech 1938 – 1945 převzala provoz na třech vnitroměstských autobusových linkách 

nejprve Říšská poštovní správa, od roku 1940 převzaly tento provoz Německé říšské 

dráhy. 

Od roku 1945 zajišťovaly autobusovou dopravu v okrese města Chomutova České 

státní dráhy (ČSD). Od roku 1953 začala postupně nově vzniklá společnost 

Československá automobilová doprava (ČSAD) budovat autobusový systém místní 

dopravy. Počátkem šedesátých let v Chomutově jezdila jen jedna pravidelná linka. 

Na začátku sedmdesátých let dvacátého století v Chomutově začala výstavba sídlišť a 

tím se neustále zvyšoval počet lidí, kteří se chtěli po městě přepravovat. Proto se musel 

zvýšit počet linek. V roce 1970 jezdily po Chomutově čtyři autobusové linky, do roku 

1978 se zvýšil počet linek na dvanáct.  

Dne 1. října 1990 vznikl samostatný státní podnik Česká automobilová doprava 

Chomutov, státní podnik (ČAD), zajišťující jak provoz chomutovské a jirkovské městské 

hromadné dopravy (MHD), tak také meziměstskou přepravu osob, včetně dopravy 

nákladní. Dne 1. ledna 1991 se ČAD sloučila s Dopravním podnikem města Chomutova do 

                                                

1 omnibus - dopravní prostředek tažený koňmi – zdroj: Výzkumy: Co je omnibus? [online]. [cit. 2013-07-13].  

Dostupné na WWW:  <http://vyzkumy.cz/clanky/426-co-je-omnibus>. 

 

http://vyzkumy.cz/clanky/426-co-je-omnibus
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jednoho podniku Česká automobilová doprava - Dopravní podnik (ČAD - DP). Dne 7. září 

1992 byla zahájena stavba trolejbusové tratě spojující Chomutov a Jirkov. Stavba byla 

slavnostně otevřena 29. června 1995 a 1. července 1995 byla spuštěna pravidelná 

trolejbusová doprava mezi Chomutovem a Jirkovem. A jako poslední část celé akce bylo 

založení nového provozovatele Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. 

(DPCHJ a.s.). [3] 

2.2 Historie DPCHJ a.s. až po současnost 

Dne 1. dubna 1996 založila města Chomutov a Jirkov akciovou společnost Dopravní 

podnik měst Chomutova a Jirkova. Akcie podniku byly rozděleny podílem 75,4 % akcií 

pro město Chomutov a 24,6 % akcií pro město Jirkov. V čele podniku byl ředitel, který se 

zodpovídal představenstvu a dozorčí radě. V dozorčí radě byli starostové obou dotčených 

obcí a někteří členové zastupitelstva. 

 

Obrázek 1: Logo DPCHJ a. s. 

Zdroj: [5] 

V roce 1998 se dále rozšiřovala obslužnost trolejbusů, s tím souviselo ukončení 

několika autobusových linek.  

Začátkem roku 2000 byla zahájena výstavba nové klíčové okružní křižovatky v centru 

města a zároveň výstavby nového dopravního terminálu ve Wolkerově ulici. S touto 

stavbou byla spjata rekonstrukce sousedního domu ve Školní ulici, kde se plánovalo 

zřízení sídla společnosti a mimo jiné stanoviště dispečera, aby odtud mohl kontrolovat 

provoz na ploše terminálu. Po dokončení terminálu, včetně zmíněné rekonstrukce na konci 

roku 2000, přesně 1. prosince, se na toto místo přestěhovalo tzv. autobusové nádraží 

z nedalekého Žižkova náměstí.  
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Vkladem akcionářů v roce 2000 došlo k navýšení majetku společnosti na výši 

110 585 000 Kč. Tím se změnil poměru akcií, a to na 84,15 % akcií patřících městu 

Chomutov a 15,85 % akcií patřících městu Jirkov. [3] 

DPCHJ a.s. zajišťuje městskou hromadnou dopravu nejen na území měst Chomutova a 

Jirkova, ale současně slouží jako příměstská doprava pro obce Údlice, Spořice, 

Droužkovice, Černovice, Otvice a Březenec. Doprava je zajišťována 37 vozidly 

s kapacitou 3 884 cestujících. Trolejbusy jezdí na sedmi linkách, celková délka tratí je 

25,5 km a je pod napětím 750 voltů.  Autobusy jezdí na patnácti linkách. 

Dále DPCHJ a.s. smluvně zajišťuje linkovou dopravu, momentálně na 32 linkách, a to 

nejen zejména po celém Ústeckém kraji, ale i za jeho hranice. „K dnešnímu dni dopravní 

podnik disponuje celkem 58 vozidly různých značek a velikostí. Pokud bychom všechny 

vozy vypravili, v plném zatížení jsme schopni v oblasti linkové dopravy v jednu chvíli 

přepravit celkem 3 392 cestujících.“
2
  

V neposlední řadě DPCHJ a.s. provozuje rekreační dopravu, která je rozdělena na tři 

sekce – pro sportovce, pro lyžaře a zájezdová doprava. Cyklobusy pro sportovce se 

vypravují od května do září, s konečnými stanicemi v Krušných horách. Doprava pro 

lyžaře do Krušných hor je závislá na sněhových podmínkách, probíhá zhruba od prosince 

do března. Zájezdová doprava pořádá výjezdy svých autobusů za různými účely, např. 

nákupními, výletními. [3] 

DPCHJ a.s. je držitelem certifikátu uděleným certifikačním orgánem systémů 

managementu č. 3053 uděleným společností TÜV SÜD Czech s.r.o. pro městskou 

hromadnou a veřejnou linkovou dopravu osob se zavedeným a používaným systémem 

managementu kvality v oboru. Certifikát odpovídá požadavkům normy 

ČSN EN ISO 9001:2009. Společnost je nositelem titulu Dopravce roku 2012 v Ústeckém 

kraji
3
, který obhájila již druhý rok za sebou. [6]  

                                                

2  Zdroj: DPCHJ a.s.: Linková doprava [online]. [cit. 2013-07-14]. Dostupné na WWW: 

<http://www.dpchj.cz/pro-zakazniky/linkova-autobusova-doprava>. 

3 anketa vyhlašovaná krajským úřadem Ústeckého kraje [7] 
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2.3 Fakta o společnosti 

Diplomová práce je zpracována pro akciovou společnost Dopravní podnik měst 

Chomutova a Jirkova, která byla do Obchodního rejstříku zapsána dne 25. března 1996, se 

sídlem na Školní ulici č. p. 999/6 v Chomutově, PSČ 430 01.  

Bylo vydáno 22 117 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč, v listinné 

podobě. Základní kapitál společnosti byl ze 100 % splacen a je ve výši 110 585 000 Kč. 

Akcionáři jsou výhradně město Chomutov, s vlastnictvím 84,15 % základního kapitálu, a 

město Jirkov, s vlastnictvím 15,85 % základního kapitálu (tabulka 1). 

 

Obrázek 2: Budova společnosti DPCHJ a.s. 

Zdroj: [interní zdroj] 

Předmětem podnikání jsou opravy silničních vozidel; výroba, instalace, opravy 

elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; montáž, 

opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; výroba, obchod a služby neuvedené v 

přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; silniční motorová doprava - vnitrostátní 

příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková,        

- vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní kyvadlová. 

Organizační struktura společnosti je patrna v Příloze 1. 
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Tabulka 1: Akcionáři 

 ROZDĚLENÍ AKCIÍ POČET AKCIÍ [ks] PODÍL NA ZK [%] 

1 Město Chomutov         1 – 18 612 18 612 84,15 

2 Město Jirkov 18 613 – 22 117   3 505 15,85 

Zdroj: [výroční zpráva 2012 + vlastní zpracování] 
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ FINANČNÍ ANALÝZY 

„Pojem analýzy (rozboru) je v ekonomice používám k označení specifické metody, při 

jejíž aplikaci se zkoumaný jev nebo proces rozkládá na jednotlivé části (složky) tak, aby se 

jejich poznáním, zejména zjištěním vzájemných vztahů, mohlo dospět k hlubšímu pochopení 

jevu nebo procesu jako celku.“ [Dvořáček et al. 1997] 

Analýzou rozeznáváme důkladněji jednotlivé části, ze kterých se celek skládá, a 

musíme znát jejich vztah k celku. Výsledky analýzy jsou základem pro ovlivňování či 

řízení daného procesu. 

Jaká metoda se použije, závisí např. na charakteru zkoumaného jevu, jeho složitosti, 

dostupnosti informací a na mnoha dalších faktorech. [1] 

3.1 Finanční stav podniku 

Obecně se dá říci, že finanční stav podniku je určen vztahem mezi finančními zdroji a 

potřebami a vývojem tohoto vztahu. 

Nejdůležitější ukazatele používané pro finanční analýzu jsou: 

 ukazatele stavové, které dávají údaje o změně objemových ukazatelů za určitý 

interval; 

 ukazatele rozdílové, které jsou rozdílem stavových ukazatelů k danému 

okamžiku; 

 ukazatele nefinanční, které vycházejí z podnikových statistických výkazů pro 

doložení příčin ekonomických výsledků; 

 ukazatele poměrové, které jsou dány jako podíl dvou stejnorodých ukazatelů ve 

formě zlomku pro výpočet procenta změny, respektive vztahu mezi ukazateli 

nebo ukazatelů nestejnorodých. 
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Aplikace uvedených soustav ukazatelů v základních metodách finanční analýzy 

použitých v diplomové práci jsou: 

 analýza stavových ukazatelů: 

 horizontální analýza (analýza trendů); 

 vertikální analýza (procentní rozbor). 

 analýza jednotlivých poměrových ukazatelů: 

 analýza likvidity; 

 analýza rentability; 

 analýza aktivity; 

 analýza zadluženosti. 

 analýza soustav ukazatelů: 

 Du Pont pyramidální rozklad.  

 analýza bonity: 

 analýza bonitních modelů; 

 analýza bankrotních modelů. [1] 

3.1.1 Zdroje informací k finanční analýze podniku 

Žádná finanční analýza se neobejde bez informací. K této diplomové práci jsem 

potřebovala především informace z řádných účetních uzávěrek jednotlivých let, které byly 

součástí výročních zpráv daných let. Konkrétně jsem čerpala z rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty, výchozí data jsou uvedena v přílohách 3 až 5.  

Rozvaha se skládá ze dvou částí – aktiv, což je majetek podniku, a pasiv, což je 

kapitál podniku, tedy zdroje krytí majetku podniku. V rozvaze platí bilanční rovnice, kdy 

se aktiva rovnají pasivům. Detailní složení aktiv a pasiv je vidět na obrázku 3. 

Výkaz zisku a ztráty, také VZZ, informuje o úspěšnosti podnikatelské činnosti 

společnosti za daný rok a čerpá informace z rozvahy. [2] 
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     Obrázek 3: Aktiva a pasiva podniku 

    Zdroj: [1 + vlastní zpracování] 
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3.2 Vymezení způsobů zhodnocení finančního zdraví 

Jak jsem se již zmínila, způsobů a přístupů k finanční analýze je mnoho. V diplomové 

práci jsem se zaměřila na analýzu stavových ukazatelů, tedy vertikální a horizontální 

analýzu, na analýzu poměrových ukazatelů, tedy analýzu likvidity, rentability, aktivity a 

zadluženosti, na analýzu soustav ukazatelů, tedy Du Pont pyramidálního rozkladu, a na 

analýzu bonity, tedy analýzu bonitních a bankrotních modelů. 

3.2.1 Analýza stavových ukazatelů 

Do analýzy stavových ukazatelů jsem zahrnula analýzu trendů – tedy horizontální 

analýzu a procentní rozbor – tedy vertikální analýzu. 

Horizontální analýza se provádí porovnáním jednotlivých ukazatelů v čase po 

řádcích, tedy horizontálně. K vyjádření absolutní změny odečteme od položky jednoho 

roku položku toho samého řádku předchozího roku. [2] 

                     ž              ž          (1)  

Pro relativní změnu, která je vyjádřena v procentech použijeme následujícího vztahu: 

                  
    ž       

    ž         
                 

(2)  

Vertikální analýza spočívá v tom, že se na jednotlivé položky finančních výkazů 

pohlíží ve vztahu k nějaké veličině. Umožňuje srovnání v časové řadě. Položky jsou 

vztahovány k základu, kdy v případě aktiv či pasiv je jejich celková suma. U výkazu zisku 

a ztráty může základ být objem celkových výnosů nebo tržeb. Vyjádření výpočtu: [2] 

                  
    ž     
      ž     

         
(3)  
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3.2.2 Analýza poměrových ukazatelů 

V analýze poměrových ukazatelů jsem se věnovala analýze likvidity, rentability, 

aktivity a zadluženosti. 

Analýza likvidity je potřebná k finančnímu řízení. Likvidita je obecně brána jako 

schopnost jednotlivých aktiv podniku se přeměnit na peníze. Jednotlivé složky aktiv mají 

různou dobu likvidnosti, nejlikvidnější jsou samozřejmě peníze v hotovosti nebo na 

běžných účtech, naopak nejméně likvidní je dlouhodobý majetek (tzv. stálá aktiva).  

Likviditu lze rozdělit do tří skupin: 

 hotovostní likvidita (Cash Position Ratio) je nejpřísnější ukazatel likvidity. Za 

peněžní prostředky se považují všechny pohotové platební prostředky, tedy jak na 

běžném účtu, tak v pokladně, i volně obchodovatelné krátkodobé cenné papíry, šeky 

apod.  

                      
   ěž í      ř    

  á      é  á     
 

(4)  

 pohotová likvidita (Acid Test) je ukazatel, kde se vylučují nejméně likvidní 

položky z oběžných aktiv. U tohoto ukazatele je lepší sledovat ne jeho hodnotu jako 

takovou, nýbrž jeho vývoj v čase. 

       á             
  ěž á         á    

  á      é  á     
 (5)  

 běžná likvidita (Current Ratio) je ukazatel, který nám říká, kolikrát pokrývají 

oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku, neboli kolikrát je schopen podnik 

uspokojit své věřitele, pokud by veškerý svůj oběžný majetek proměnil na hotovost a 

daný čas.  

    á            
  ěž á       

  á      é  á     
 (6)  

Jelikož pro podnik jsou ukazatele likvidity velmi důležité, doporučuje se jednotlivé 

ukazatele také vypočítat ve vztahu ke krátkodobým závazkům z obchodního styku. [2] 

V analýze rentability je zachycena schopnost podniku produkovat zisk a zhodnocovat 

tím kapitál vložený do podniku. Rentabilita je tedy vyjádření poměru zisku a vloženého 

kapitálu, v přesnějším měřítku kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele. Vstupní 
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informace jsem čerpala z výkazu zisku a ztráty. Nejprve se musí dopočíst jednotlivé formy 

zisku, jejichž postup výpočtu je patrný z následující tabulky 2.  

Tabulka 2: Formy zisku  

 Čistý zisk EAT (výsledek hospodaření za účetní období) 

+ Daň z příjmu za mimořádnou činnost 

+ Daň z příjmu za běžnou činnost 

= Zisk před zdaněním EBT 

+ Nákladové úroky 

= Zisk před zdaněním a úroky EBIT 

+ Odpisy 

= Zisk před zdaněním, úroky a odpisy EBITDA 

Zdroj: [2 + vlastní zpracování] 

Posléze jsem mohla přistoupit k samotnému výpočtu rentability určitých složek 

kapitálu.  

Rentabilita investovaného kapitálu ROCE vypovídá, kolik provozního výsledku 

hospodaření před zdaněním podnik dosáhl z jedné investované koruny. 

     

 
    

      í      á                   á                   ú ě  
 

(7)  

Rentabilita aktiv ROA je ukazatel, který je považován za rozhodující míru 

rentability. Srovnává zisk a celková aktiva vložená do podnikání bez ohledu na původ 

zdroje financování těchto aktiv. 

    
    

             
 

(8)  

Rentabilita vlastního kapitálu ROE hodnotí výnosnost kapitálu vloženého akcionáři 

nebo vlastníky, početně je vyjádřena jako podíl čistého zisku a vlastního kapitálu. 

    
   

      í      á 
 

(9)  

Rentabilitu tržeb ROS lze počítat jak ze zisku před zdaněním (EBIT), tak ze 

zisku čistého (EAT). Ukazatel nám určuje, kolik Kč zisku (buď zisku před zdaněním a 

úroky nebo čistého zisku) připadá na 1Kč tržeb. [2] 
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  ž                ží   ž                   í    ý    ů      ž  
 

(10)  

   

 
   

  ž                ží   ž                   í    ý    ů      ž  
 

(11)  

Ukazatele aktivity vypovídají o tom, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. 

Měří celkovou rychlost jejich obratu nebo rychlost obratu jednotlivých položek a hodnotí 

tak vázanost kapitálu v jednotlivých formách aktiv. Je vyjadřován v tzv. počtu obrátek, 

tedy kolikrát se daný druh majetku obrátí za časový interval, a tzv. dobou obratu, tedy 

kolik dní je majetek v dané formě vázán. 

Pro výpočet ukazatele počtu obrátek (obrat) aktiv a dobu obratu aktiv se používají 

následující vzorce:  

            
  ž  

              
 (12)  

                  
             

  ž  
           

(13)  

K výpočtu dalších ukazatelů se položka tržeb nemění, mění se jen položka aktiv, za 

kterou se mohou doplnit např. zásoby, pohledávky, dlouhodobý majetek a další. Nutno 

ještě podotknout, že za tržby se v tomto případě považuje součet položek z výkazu zisku a 

ztráty „tržby za prodej zboží“ a „tržby za prodej vlastních výrobků a služeb“. [2]  

       á    
  ž  

 á     
   

(14)  

             á    
 á    

  ž  
           

(15)  

            á    
  ž  

  á      é       á    
 

(16)  
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                  á    
  á      é       á   

  ž  
           

(17)  

        á           á      
  ž  

  á      é  á      
 

(18)  

              á           á     

 
  á      é  á     

  ž  
           

(19)  

Pro fungování podniku většinou vlastní zdroje nestačí, a tak musí podnik k financování 

svých aktiv použít i cizí zdroje, tedy podnik se musí zadlužit. S touto problematikou 

souvisí i cena kapitálu, kdy je cizí kapitál v konečném měřítku levnější než vlastní kapitál. 

To zapříčiňuje tzv. daňový štít, kdy jde v podstatě o zaúčtování úrokových nákladů do 

daňově uznatelných nákladů.  

Ukazatel věřitelského rizika vypovídá o tom, kolika procenty se podílí celkové cizí 

zdroje na celkových aktivech. 

           ř                 
      é    í       

      á        
         

(20)  

Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv nám říká, jaká část podnikových aktiv je 

financována kapitálem akcionářů. 

                     á                    

 
      í      á 

      á        
         

(21)  

Poměr kapitálu věřitelů s kapitálem akcionářů vypovídá o tom, kolik kapitálu 

věřitelů připadá na kapitál akcionářů. S tímto ukazatelem je dále spjat další ukazatel – 

ukazatel úrokového krytí. 

           á     ř             á          ář 

 
     á   ěř    ů

     á        ářů
         

(22)  
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Ukazatel úrokového krytí nám říká, kolikrát celkový efekt reprodukce pokryje 

úrokové platby. Obrácený ukazatel úrokového krytí je ukazatel úrokového zatížení, který 

nám vyjadřuje, kolik procent ze zisku odčerpávají placené úroky. [2] 

                         
    

      é  á      é ú    
         

(23)  

                            
      é  á      é ú    

    
         

(24)  

3.2.3 Analýza pomocí Du Pont pyramidálního rozkladu 

V případě výše uvedených podílových ukazatelů se jednalo o paralelní řazení 

ukazatelů bez matematických vazeb. Vzhledem k tomu, že ekonomika je ve skutečnosti 

složitě provázána, je zapotřebí i poměrové ukazatele seskupit do vzájemně propojených 

pyramidových soustav ukazatelů, a to například pomocí Du Pont pyramidálního rozkladu. 

Proto lze na základě malého množství ukazatelů dojít k určitým závěrům strategického 

charakteru ohledně finančního vývoje celého podniku, což je zobrazeno na obrázku 4. 

Finanční analýza je prováděna vždy srovnáním dvou po sobě jdoucích období, 

případně srovnáním žádoucího stavu se stavem v minulosti. Provádí se pomocí 

součinových vztahů v pyramidě, kde se uplatňuje metoda rozkladu celkové diference na 

základě logaritmu indexů, a součtových vztahů v pyramidě, kdy se vliv změny 

analytického ukazatele na celkovou změnu syntetického ukazatele posuzuje podle podílu 

změny analytického ukazatele k celkové změně všech analytických ukazatelů na stejné 

úrovni. Za syntetický ukazatel se tedy považuje celková změna rentability vlastního 

kapitálu a zjišťuje se vliv změny jednotlivých analytických ukazatelů na změnu celkového 

syntetického ukazatele. Výpočty potřebné k výše uvedenému jsou v příloze 17. 
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Obrázek 4: Du Pont pyramidáln  rozklad  

Zdroj: [1 + vlastní zpracování] 

Výsledky z těchto vzorců se vyjadřují v absolutních hodnotách a také pro přehlednější 

vyjádření v procentuálním vyjádření. Procenta se stanovují vztažením jednotlivých 

vypočtených vlivů analytických ukazatelů k základu, tedy k hodnotě syntetického 

ukazatele v období 0. [1] 

3.2.4 Analýza pomocí bonitních a bankrotních modelů  

K rozhodnutí o tom, zda půjčit či nepůjčit podniku peněžní prostředky, potřebují 

bankovní instituce odhad finanční situace daného podniku. Proto si bankovní domy 

vytvářejí systém hodnocení bonity podniků. Existuje i řada tzv. ratingových agentur, které 

ohodnocují podniky přidělením ratingové známky. Známka je pak důležitá jak pro banku, 

tak pro možné investory podniku, management nebo vlastníky podniku, protože vypovídá 

o tom, jak na tom podnik je. 

Postupů a metod hodnocení bonity podniku je velké množství, ve všech modelech hrají 

podstatnou roli finanční ukazatele. V diplomové práci jsem použila z bonitních modelů 

Kralickův rychlý test a Index bonity a z bankrotních modelů Altmanovu formuli bankrotu 

a Index IN. 

RENTABILITA VLASTNÍHO KAPITÁLU 

zisk 

---------------------------------------------- 

vlastní kapitál 

 

RENTABILITA CELKOVÝCH AKTIV 

zisk 

------------------------------------------------- 

aktiva celkem 

RENTABILITA TRŽEB 

zisk 

---------------------------------- 

tržby 

ZISKOVÁ MARŽE 

tržby - celkové náklady 

---------------------------------- 

tržby 

1 - 

CELKOVÁ NÁKLADOVOST 

celkové náklady 

-------------------------------- 

tržby 

. 

OBRAT AKTIV 

tržby 

-------------------------- 

aktiva celkem 

OBRAT AKTIV 

                 aktiva celkem 

       1 :      ------------------ 

                tržby 

VÁZANOST STÁLÝCH AKTIV 

stálá aktiva 

--------------------------------- 

tržby 

VÁZANOST OBĚŽNÝCH AKTIV 

oběžná aktiva 

-------------------------------- 

tržby 

VÁZANOST OSTATNÍCH AKTIV 

ostatní aktiva 

---------------------------------- 

tržby 

. 
MULTIPLIKÁTOR JMĚNÍ AKCIONÁŘŮ 

aktiva celkem 

------------------------------------------------ 

vlastní kapitál 
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Podle literatury má Kralickův rychlý test neboli Quick test poměrně dobrou 

vypovídací schopnost o analyzovaném podniku. Test musí maximálním způsobem 

reprezentovat celý informační potenciál rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Model se skládá 

z jednoho ukazatele z oblasti stability, likvidity, rentability a výsledku hospodaření. 

K některým výpočtům bylo zapotřebí vypočítat hodnotu cash flow. 

           ý              ř  í    úč   í      í

                 é          é          é          

   ě                        ý       ž   

(25)  

V Quick testu se vypočítává kvóta vlastního kapitálu, která vypovídá o kapitálové 

síle firmy, zda je či není mnoho dluhů v peněžních jednotkách nebo v procentech 

celkových aktiv, a charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a samostatnost podniku. 

                     á                           á   

 
      í      á 

      á       
     

(26)  

Dále se vypočítává doba splácení dluhu z CF, který vyjadřuje, za jak dlouhé časové 

období je podnik schopen uhradit své závazky. Společně s kvótou vlastního kapitálu 

charakterizuje finanční stabilitu a solventnost sledovaného podniku. 

        á                
  á                    á     

         
 

(27)  

Další dva ukazatele analyzují výnosovou situaci zkoumaného podniku.  
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(29)  

Posléze se všechny výsledky jednotlivých ukazatelů klasifikují podle tabulky 3 a 

výsledná známka se vypočítá jako prostý aritmetický průměr známek z tabulky, a tím 

vyjde výsledek bonity podniku. Na stupnici hodnocení znamená 1 nejlepší známku a 5 
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nejhorší známku. Eventuálně se doporučuje vypočítat průměr známek zvlášť pro finanční 

stabilitu a zvlášť pro výnosnost. [4] 

Tabulka 3: Stupnice hodnocen  ukazatel  Kralickova testu 

UKAZATEL 
Výborný 

(1) 

Velmi dobrý 

(2) 

Dobrý 

(3) 

Špatný 

(4) 

Ohrožen 

insolvencí (5) 

Kvóta VK > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % Negativní 

Doba splácení dluhu < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

CF v % tržeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

Zdroj: [4 + vlastní zpracování] 

Index bonity je druhý způsob analýzy bonity použitý v této diplomové práci. Index 

bonity je založen na multivariační diskriminační analýze (vícerozměrná statistická analýza 

dat) dle zjednodušené metody, která pracuje s následujícími šesti ukazateli: 

   
         

   í       
 

(30)  

   
      á       

   í       
 

(31)  

   
      ř        í 

      á       
     

(32)  

   
      ř       ě í 

      é  ý    
 

(33)  

   
 á    

      é  ý    
 

(34)  

   
      é  ý    

      á       
 

(35)  

Index bonity se vypočítá z rovnice: 

                                                 (36)  

Výsledek z rovnice by měl být dostatečně vysoký, respektive čím vyšší výsledek, tím 

je finančně – ekonomická situace hodnoceného podniku lepší. Pro přesnější závěr se 

používá následující hodnotící stupnice vyobrazená v obrázku 5. [4] 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=anal%C3%BDza
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Obrázek 5: Stupnice hodnocen  Indexu bonity 

Zdroj: [4 + vlastní zpracování] 

Altmanova formule bankrotu neboli Z-skóre vychází z diskriminační (rozlišovací) 

analýzy několika desítek zbankrotovaných a nezbankrotovaných podniků.  Profesor 

Altman určil funkci k výpočtu Z-skóre jak pro podniky s akciemi, které jsou volně 

obchodovatelné, tak pro ostatní podniky. V této diplomové práci jsem tedy počítala          

Z-skóre pro ostatní podniky, které tedy nemají volně obchodovatelné akcie, jelikož 

výhradními vlastníky akcií DPCHJ a.s. mohou být jen města Chomutov a Jirkov. 

                                           (37)  
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      ý      
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(42)  

Přičemž u ukazatele A se za „čistý pracovní kapitál“ považuje rozdíl mezi „pracovním 

kapitálem“ – tedy oběžnými aktivy a „krátkodobými závazky“, ukazatel B se za 

„nerozdělený zisk“ považuje součet položek z VZZ „výsledek hospodaření běžného 
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účetního období“, „výsledku hospodaření minulých let“ (zisk nebo ztráta) a „fondů ze 

zisku“. U ukazatele C znamená „zisk před zdaněním a úroky“ součet „výsledku 

hospodaření za účetní období“, „daně z příjmu za běžnou činnost“, „daně z příjmu za 

mimořádnou činnost“ a „nákladových úroků“. V případě ukazatele D je „tržní hodnota 

vlastního kapitálu“ hodnota „základního kapitálu“ vztažená k „celkovým cizím zdrojům“. 

U posledního ukazatele tvoří „celkový obrat“ součet položek ve VZZ „tržby z prodeje 

zboží“ a „tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb“. Z výpočtů dosazených do rovnice 

vyjde výsledek, který se porovná s hodnotou v tabulce 4 a vyvodí  se z toho závěr. 

Tabulka 4: V sledky hodnocen  Z-sk re 

POKUD: Z  >  2,9 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

1,2  <  Z  ≤  2,9 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

Z  ≤  1,2 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

Zdroj: [4 + vlastní zpracování] 

Index IN je druhým bankrotním modelem použitým v této diplomové práci. Existuje 

celá řada indexů IN, já jsem zvolila IN05, který vyjadřuje kvalitu podniku z hlediska jeho 

finanční výkonnosti.  Vychází z předchůdce IN01, jehož je aktualizací podle testů na 

datech podniků z roku 2004 a vypočítává se podle vzorce: 

                                          (43)  
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Výsledná klasifikace podniku je provedena podle následující tabulky 5. [4] 

Tabulka 5: Klasifikace podniku po v počtu IN05 

POKUD: IN  > 1,6 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

0,9  <  IN  ≤  1,6 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

IN  ≤  0,9 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

Zdroj: [4 + vlastní zpracování] 
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4 ZHODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ 

SPOLEČNOSTI POMOCÍ VYBRANÝCH SKUPIN 

UKAZATELŮ 

Finanční zdraví podniku lze posuzovat mnoha způsoby. V následující kapitole jsem se 

věnovala zhodnocení finančního zdraví pomocí stavových a poměrových ukazatelů. 

4.1 Analýza stavových ukazatelů 

Příkladem analýzy pomocí stavových ukazatelů je horizontální a vertikální analýza, 

kterou jsem provedla jak u rozvahy, tak u výkazu zisku a ztráty ve sledovaných letech 

2008 – 2012. Nyní následuje rozbor a tabulky analýz těch nejdůležitějších položek rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty v kapitolách 4.1.1. a 4.1.2., grafy k těmto výpočtům a kompletní 

tabulky analýzy jsou zobrazeny v přílohách 6 až 16. 

4.1.1 Horizontální analýza 

Z horizontální analýzy aktiv v tabulce 6 je patrné, že jejich celková výše se od roku 

2008 do roku 2011 neustále zvyšovala, v roce 2012 pak nastal jejich mírný pokles. 

Největší nárůst byl mezi rokem 2008/2009, v absolutní míře o 21,52 %, který byl nejvíce 

zapříčiněn nárůstem dlouhodobého hmotného majetku, za kterým stála nová strategie 

managementu podniku, která se zakládala na obnově zastaralého vozového parku. Pouze v 

roce 2012 došlo k menšímu poklesu aktiv oproti roku předchozímu, v absolutní míře 

o 0,27 %, což bylo způsobeno hlavně poklesem oběžných aktiv - krátkodobých 

pohledávek. 

S aktivy se samozřejmě v letech 2008 – 2011 zvyšovala i pasiva, jak je vidět 

v tabulce 7. Nárůst celkový pasiv byl zapříčiněný hlavně navýšením cizích zdrojů v roce 

2009 o 101,29 % a v roce 2010 o 32,06 %, zejména dlouhodobými bankovními úvěry, 

které se použily na zmíněnou obnovu zastaralého vozového parku. Velikost cizích zdrojů 

se pak snižovala v roce 2011 o 15,32 % a dále v roce 2012 o dalších 2,92 %.  

V tabulce 8, týkající se výkazu zisku a ztráty, je patrna skutečnost, že ač má ve všech 

letech sledovaného období výsledek hospodaření za účetní období klesající tendenci, 
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v absolutní míře od 1 117 – 11 820 tis. Kč, stále se pohybuje v kladných hodnotách. 

Výjimkou je rok 2010, kdy dosáhl výsledek hospodaření zápornou hodnotu, v absolutní 

míře pokles o 3 114 tis. Kč neboli o 62,30 % oproti roku 2009, který zapříčinil hlavně 

pokles tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a nárůst nákladových úroků. Na 

tomto poklesu se podílela skutečnost, že podnik razantně snížil množství zásob, protože 

začal využívat zejména dodavatelský způsob oprav vozového parku a čerpal více 

dlouhodobých bankovních úvěrů. Ale v roce 2011 dosáhl podnik rekordní výsledek 

hospodaření za účetní období, a to za celou dobu existence podniku, v absolutní výši byla 

změna oproti předchozímu roku 2010 15 225 tis. Kč, což znamená nárůst v relativní míře 

624,49 %. Nejvíce se na tomto výsledku hospodaření za účetní období podílela položka 

ostatní provozní výnosy, která byla ovlivněna poskytnutou dotací na nový integrovaný 

odbavovací systém. Nutno ale podotknout, že provozní výsledky hospodaření ve všech 

sledovaných letech byly v kladných hodnotách. 
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Tabulka 6: Horizontáln  anal za – aktiva 

AKTIVA 
Číslo 

řádku 

absolutní změna [tis. Kč] relativní změna [%] 

2009 2010 2011  2012 2009 2010 2011  2012 

  AKTIVA CELKEM         001 28 296 15 210 23 261 - 532 21,52 9,52 13,29 -0,27 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 - - - - - - - - 

B. Dlouhodobý majetek  003 23 270 10 797 23 529 8 794 24,56 9,15 18,26 5,77 

B.I.    Dlouhodobý nehmotný majetek    004 - 37 - 37 67 40 -45,12 -82,22 837,50 53,33 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  013 23 307 10 834 23 462 8 754 24,62 9,18 18,21 5,75 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek   023 - - - - - - - - 

C. Oběžná aktiva   031 4 978 4 672 - 424 - 9 534 13,68 11,30 -0,92 -20,91 

C.I. Zásoby   032 - 4 358 2 - 281 77 -68,33 0,10 -13,90 4,42 

C.II. Dlouhodobé pohledávky    039 - - - - - - - - 

C.III. Krátkodobé pohledávky  048 4 580 295 5 058 - 7 690 81,39 2,89 48,16 -49,42 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek    058 4 756 4 375 - 5 201 -1 921 19,51 15,02 -15,52 -6,79 

D. Ostatní aktiva 063 48 -259 156 208 13,60 -64,59 109,86 69,80 

D.I. Časové rozlišení     064 48 - 259 156 208 13,60 -64,59 109,86 69,80 

Zdroj: [výroční zprávy 2008 – 2012 + vlastní zpracování] 

Tabulka 7: Horizontáln  anal za – pasiva 

PASIVA 
Číslo 

řádku 

absolutní změna [tis. Kč] relativní změna [%] 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

  PASIVA CELKEM   067 28 296 15 210 23 261 -532 21,52 9,52 13,29 -0,27 

A. Vlastní kapitál   068 676 -2 438 34 060 968 0,66 -2,37 33,85 0,72 

A.I. Základní kapitál     069 - - - - - - - - 

A.II. Kapitálové fondy   073 - - 21 273 - - - 131,64 - 

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 

ze zisku  
079 - 34 - 640 - 4,89 - 87,79 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 082 1 793 642 -2 438 12 148 -6,68 -2,56 9,98 -45,22 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období  085 -1 117 -3 114 15 225 -11 820 -62,30 -460,65 -624,49 -92,44 

B. Cizí zdroje   086 27 719 17 661 -11 145 -1 797 101,29 32,06 -15,32 -2,92 

B.I. Rezervy 087 6 968 303 -7 271 - - 4,35 -100,00 - 

B.II. Dlouhodobé závazky 092 926 2 579 1 601 883 25,44 56,48 22,41 10,10 

B.III. Krátkodobé závazky 103 17 671 300 -12 102 -1 887 93,96 0,82 -32,91 -7,65 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 115 2 154 14 479 6 627 -793 43,78 204,68 30,75 -2,81 

C. OSTATNÍ PASIVA – přechodné účty pasiv 119 -99 -13 346 297 -5,66 -0,79 21,14 14,98 

C.I. Časové rozlišení     120 -99 -13 346 297 -5,66 -0,79 21,14 14,98 

Zdroj: [výroční zprávy 2008 – 2012 + vlastní zpracování] 
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Tabulka 8: Horizontáln  anal za – VZZ 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Číslo 

řádku 

absolutní změna [tis. Kč] relativní změna [%] 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

I. Tržby za prodej zboží 01 128 -65 -17 -29 46,72 -16,17 -5,04 -9,06 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 62 -39 -22 -8 63,27 -24,38 -18,18 -8,08 

+ Obchodní marže             03 66 -26 5 -21 37,50 -10,74 2,31 -9,50 

II. Výkony                                                                                   04 -10 301 3 834 -1 411 1 485 -8,80 3,59 -1,28 1,36 

B. Výkonová spotřeba  08 -755 7 356 -2 231 -15 018 -0,61 5,95 -1,70 -11,67 

+ Přidaná hodnota             11 -9 480 -3 548 825 16 482 133,86 21,42 -4,10 -85,47 

C. Osobní náklady         12 4 047 792 -429 1 592 4,39 0,82 -0,44 1,65 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 -403 2 626 1 455 2 925 -4,58 31,26 13,19 23,43 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                           19 4 836 -4 605 -266 -394 792,79 -84,56 -31,63 -68,52 

F. Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu   22 4 085 -4 045 -34 -297 1 083,55 -90,65 -8,15 -77,55 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období 
25 6 839 -6 494 -7 624 7 197 75 988,89 -94,83 -2 153,67 -99,00 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 19 585 969 9 359 -19 091 17,25 0,73 6,98 -13,31 

H. Ostatní provozní náklady 27 580 291 1 858 -1 521 16,65 7,16 42,66 -24,48 

* Provozní výsledek hospodaření  30 -204 -377 14 674 -12 847 -11,21 -23,33 1 184,34 -80,73 

X. Výnosové úroky 42 -271 -160 -48 -12 -45,78 -49,84 -29,81 -10,62 

N. Nákladové úroky 43 -127 866 443 -305 -40,06 455,79 41,95 -20,35 

* Finanční výsledek hospodaření  48 -124 -1 085 -427 309 -111,71 8 346,15 38,89 -20,26 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost    49 789 1 652 -978 -718 571,74 178,21 -37,92 -44,85 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost  52 -1 117 -3 114 15 225 -11 820 -62,30 -460,65 -624,49 -92,44 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  60 -1 117 -3 114 15 225 -11 820 -62,30 -460,65 -624,49 -92,44 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním  61 -328 -1 462 14 247 -12 538 -16,99 -91,20 10 104,26 -87,14 

Zdroj: [výroční zprávy 2008 – 2012 + vlastní zpracování]
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4.1.2 Vertikální analýza 

Následující vertikální analýza rozvahy mi řekla, jakou strukturu mají jednotlivé 

položky aktiv a pasiv. Z celkových aktiv tvoří největší část dlouhodobý majetek, který se 

ve sledovaném období zvyšoval z hodnoty 72,07 % v roce 2008 až na hodnotu 81,50 % 

v roce 2012 (tabulka 9). Na druhém místě byla oběžná aktiva, která se naopak snižovala, a 

to z hodnoty 27,67 % v roce 2008 na hodnotu 18,24 % v roce 2012. Toto bylo způsobeno 

hlavně snižováním množství zásob se souběžným zvyšováním movitých věcí (zejména 

nákupem nových autobusů a staveb). Co se týče ostatních aktiv, ta se pohybovala 

v rozmezí 0,08 % - 0,27 % z celkových aktiv. V tabulce 9 je dále vidět, že množství 

dlouhodobého majetku 94 758 tis. Kč v roce 2008 je hluboko pod průměrnou hodnotou, 

která je za sledované období pěti let ve výši 131 022 tis. Kč. U oběžných aktiv byl největší 

rozdíl od průměrné hodnoty 41 068 tis. Kč v roce 2012, kdy dosahoval výše 36 069 tis. Kč.  

Po vertikální analýze pasiv vyšla následující struktura kapitálu: největší část tvoří 

vlastní kapitál. Ten nabýval hodnot od 57,49 % do 77,86 %, přičemž nejnižší hodnoty 

dosáhl v roce 2010 a nejvyšší hodnoty v roce 2008. Jak vlastní kapitál klesal, na druhé 

straně rostl cizí kapitál (cizí zdroje) a naopak. Cizí kapitál nabýval hodnot 20,81 % v roce 

2008 až 41,57 % v roce 2010. Tato přímá úměra byla důsledkem čerpání dlouhodobých 

bankovních úvěrů na obnovu zastaralého vozového parku. Ostatní pasiva, jak je vidět 

v tabulce 10, měla jen zanedbatelnou část na celku, pohybovala se v rozmezí od 0,94 % 

v roce 2010 do 1,33 % v roce 2008. Při porovnání s průměrnou hodnotou vlastního 

kapitálu 67,27 % byla největší odchylka v roce 2008, kdy byla hodnota nad průměrnou 

hodnotou, a to ve výši 77,86 %. V případě cizích zdrojů byla hodnota v roce 2008 ve výši 

20,81 % nejvíce vzdálena od průměrné hodnoty 31,64 %.  

Při vertikální analýze výkazu zisku a ztráty jsem vše vztahovala k tržbám – tedy 

k součtu položek „tržby za prodej zboží“ s položkou „tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb“. Počítala jsem tedy strukturu jednotlivých položek VZZ k tržbám v daném roce. Při 

porovnání období pěti let jsem mohla posoudit nejzávažnější změny. V tabulce 11 je vidět, 

že jedné z největších změn dosáhla položka „výkonová spotřeba“, která z původních 

105,99 % v roce 2008 rostla až na 118,01 % v roce 2010 a poté klesala až na 102,44 % 

v roce 2012. Nárůst od roku 2008 byl zapříčiněn rozšířením obslužnosti do nově 

vybudovaných průmyslových zón v okrese Chomutov. A na poklesu v následujících letech 
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2011 a 2012 se podepsala skutečnost, že dopravní podnik nepokračoval v závazku obslužnosti v okrese Louny, jelikož prohrál tender na 

následující období. Další podstatná změna byla u „ostatních provozních výnosů“, kde se v roce 2008 pohybovala na 96,76 %, poté stoupala 

až do roku 2011 na 130,94 % a v roce 2012 opět klesla, a to na hodnotu 112,02 %. Kolísání této položky je nejvíce spojeno s tzv. úhradami 

(kompenzacemi) prokazatelné ztráty z veřejné dopravy, kdy dopravní podnik jezdil dané linky v závazku k Ústeckému kraji a kraj tyto 

linky dotoval. S tímto úkonem souvisí i záporná přidaná hodnota dosahovaná ve všech sledovaných letech 2008 - 2012, protože právě výše 

zmiňované úhrady se účtují právě do ostatních provozních výnosů.  

Tabulka 9: Vertikáln  anal za – aktiva 

AKTIVA 

2008 2009 2010 2011 2012 průměrná 

hodnota 

2008 - 2012 

průměrná 

hodnota 

2008 – 2012 

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

  AKTIVA CELKEM                        131 488 100,00 159 784 100,00 174 994 100,00 198 255 100,00 197 723 100,00 172 448 100,00 

1. Dlouhodobý majetek  94 758 72,07 118 028 73,87 128 825 73,62 152 354 76,85 161 148 81,50 131 022 75,58 

2. Oběžná aktiva   36 377 27,67 41 355 25,88 46 027 26,30 45 603 23,00 36 069 18,24 41 086 24,22 

3. Ostatní aktiva  353 0,27 401 0,25 142 0,08 298 0,15 506 0,26 340 0,20 

Zdroj: [výroční zprávy 2008 – 2012 + vlastní zpracování] 

 

Tabulka 10: Vertikáln  anal za – pasiva 

PASIVA 

2008 2009 2010 2011 2012 průměrná 

hodnota 

2008 - 2012 

průměrná 

hodnota 

2008 – 2012 

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

  PASIVA CELKEM   131 488 100,00 159 784 100,00 174 994 100,00 198 255 100,00 197 723 100,00 172 448 100,00 

1. Vlastní kapitál   102 373 77,86 103 049 64,49 100 611 57,49 134 671 67,93 135 639 68,60 115 268 67,27 

2. Cizí zdroje   27 366 20,81 55 085 34,47 72 746 41,57 61 601 31,07 59 804 30,25 55 320 31,64 

3. Ostatní pasiva 1 749 1,33 1 650 1,03 1 637 0,94 1 983 1,00 2 280 1,15 1 859 1,09 

Zdroj: [výroční zprávy 2008 – 2012 + vlastní zpracování]
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Tabulka 11: Vertikáln  anal za – VZZ 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Číslo řádku 
2008 2009 2010 2011 2012 

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

I. Tržby za prodej zboží 01 274 0,23 402 0,38 337 0,30 320 0,29 291 0,26 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 98 0,08 160 0,15 121 0,11 99 0,09 91 0,08 

+ Obchodní marže             03 176 0,15 242 0,23 216 0,19 221 0,20 200 0,18 

II. Výkony                                                                                   04 117 116 99,80 106 815 99,65 110 649 99,70 109 238 99,71 110 723 99,74 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 117 073 99,77 106 783 99,62 110 649 99,70 109 238 99,71 110 723 99,74 

B. Výkonová spotřeba  08 124 374 105,99 123 619 115,33 130 975 118,01 128 744 117,51 113 726 102,44 

+ Přidaná hodnota             11 -7 082 -6,04 -16 562 -15,45 -20 110 -18,12 -19 285 -17,60 -2 803 -2,52 

C. Osobní náklady         12 92 230 78,60 96 277 89,82 97 069 87,46 96 640 88,21 98 232 88,49 

D. Daně a poplatky 17 345 0,29 342 0,32 365 0,33 383 0,35 331 0,30 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 8 804 7,50 8 401 7,84 11 027 9,94 12 482 11,39 15 407 13,88 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu   22 377 0,32 4 462 4,16 417 0,38 383 0,35 86 0,08 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 
25 9 0,01 6 848 6,39 354 0,32 -7 270 -6,64 -73 -0,07 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 113 541 96,76 133 126 124,20 134 095 120,82 143 454 130,94 124 363 112,02 

H. Ostatní provozní náklady 27 3 484 2,97 4 064 3,79 4 355 3,92 6 213 5,67 4 692 4,23 

* Provozní výsledek hospodaření 30 1 820 1,55 1 616 1,51 1 239 1,12 15 913 14,52 3 066 2,76 

* Finanční výsledek hospodaření  48 111 0,09 -13 -0,01 -1 098 -0,99 -1 525 -1,39 -1 216 -1,10 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost    49 138 0,12 927 0,86 2 579 2,32 1 601 1,46 883 0,80 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost  52 1 793 1,53 676 0,63 -2 438 -2,20 12 787 11,67 967 0,87 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  60 1 793 1,53 676 0,63 -2 438 -2,20 12 787 11,67 967 0,87 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním  61 1 931 1,65 1 603 1,50 141 0,13 14 388 13,13 1 850 1,67 

Zdroj: [výroční zprávy 2008 – 2012 + vlastní zpracování] 
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4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

K hodnocení výkonnosti podniku používáme poměrové ukazatele, ty třídíme do skupin 

ukazatelů likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti.  

4.2.1 Likvidita 

Likviditu podniku jsem spočítala ve třech variantách, a to likviditu běžnou, pohotovou 

a hotovostní (tabulka 12, graf 1). Jednotlivé výsledky jsem ještě porovnala s hodnotami, 

které byly podle statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu dosaženy v odvětví „Pozemní 

a potrubní doprava“
4
, do kterého dopravní podnik patří. V rámci MPO jsou ukazatele 

likvidity značeny jako Likvidita 3 – v DP běžná likvidita, Likvidita 2 – v DP pohotová 

likvidita a Likvidita 1 – v DP hotovostní likvidita. Obecně se v odborné literatuře 

doporučují určité hodnoty, které by měl podnik dosahovat. Čím je hodnota vyšší, tím 

používá podnik konzervativnější strategii. 

U běžné likvidity se podnik nejvíce lišil od dosažených hodnot v odvětví v roce 2008 

s hodnotou 0,79, kdy podnik dosáhl hodnoty 1,9 a dá se říci, že se podnik choval 

konzervativně a šel cestou nízkého rizika. Výše krátkodobých závazků byla téměř na 

polovině oběžného majetku. V pohotové likviditě stojí za zmínku rok 2009 s hodnotou 1,1 

a rok 2010 s hodnotou 1,2, kdy se podnik pohyboval pod úrovní dosažených hodnot 

v odvětví. V roce 2008 byl níže o 0,51 a v roce 2010 byl níže o 0,27, což naznačuje, že se 

podnik začal vydávat opačnou cestou, než ve dvou předchozích letech, a již nebyl tak 

konzervativní. Vliv na tyto hodnoty mělo zvyšování krátkodobých pohledávek a 

krátkodobého finančního majetku, zejména peněžní prostředky na účtech v bankách. Co se 

týče hotovostní likvidity, tam se ve všech sledovaných letech dopravní podnik pohyboval 

nad hodnotami dosaženými v odvětví. Největší odchylka byla v roce 2008, a to o 1,2, kdy 

měl podnik oproti odvětví k dispozici více peněžních prostředků v poměru ke krátkodobým 

                                                

4 Zdroj: MPO: Ministr a ministerstvo : Analytické materiály a statistiky : Finanční analýzy podnikové 

sféry průmyslu a stavebnictví [online]. [cit.2014-03-07]. Dostupné na WWW: 

<http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy/#category238>. 
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závazkům. Nejvyšší část krátkodobých závazků byly krátkodobé závazky z obchodních 

vztahů, které tvořily téměř 56 %. 

Tabulka 12: Likvidita  

LIKVIDITA 
2008 2009 2010 2011 2012 

DPCHJ odvětví DPCHJ odvětví DPCHJ odvětví DPCHJ odvětví DPCHJ odvětví 

Běžná 1,9 0,79 1,1 1,75 1,3 1,59 1,8 1,4 1,6 1,72 

Pohotová 1,6 0,72 1,1 1,61 1,2 1,47 1,8 1,28 1,5 1,57 

Hotovostní 1,3 0,10 0,8 0,32 0,9 0,30 1,1 0,21 1,2 0,47 

Zdroj: [výroční zprávy 2008 – 2012 + vlastní zpracování] 

Graf 1: Likvidita  

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.2.2 Rentabilita 

Všeobecně se dá říci, že rentabilita udává, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele. 

V tabulce 13 jsou vypočteny nejprve formy zisku potřebné k výpočtu rentability a v další 

tabulce 14 a grafu 2 jsou uvedeny vypočtené hodnoty těch nejdůležitějších ukazatelů 

rentability. 

Rentabilita investovaného kapitálu ROCE, tedy kapitálu akcionářů a věřitelů, klesla 

z hodnoty 0,0203 v roce 2008 na nejnižší hodnotu 0,0088 v roce 2010 a posléze 

v následujícím roce 2011 prudce stoupla na hodnotu 0,0926, tedy šlo o nárůst o 952 %. 

Víme tedy, že podnik z jedné koruny investované akcionáři a věřiteli získal nejvíce 

provozního výsledku hospodaření v roce 2011, a to ve výši 0,0926 Kč. U rentability aktiv 

ROA byl vývoj obdobný, hodnota 0,0171 z roku 2008 klesala až na minimum ve 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

2008 2009 2010 2011 2012 

h
o
d

n
o
ta

 l
ik

v
id

it
y

  

čas [roky] 

likvidita běžná likvidita pohotová likvidita hotovostní 



Bc. Iveta Králová: Finanční analýza vybrané společnosti 

2014   32 

sledované časové řadě na 0,0068 v roce 2010, tedy pokles byl o 251 %, jelikož podnik 

pořizoval nové autobusy i přes nízký dosažený zisk EBIT. V roce 2011 byl nárůst na 

hodnotu 0,0801, tedy o 1077 %, kdy podnik pokračoval v obnově zastaralého vozového 

parku a dosáhl rekordního zisku EBIT. Rentabilita vlastního kapitálu ROE kopírovala 

předchozí dva ukazatele, z hodnoty 0,0175 v roce 2008 klesla o 238 % na zápornou 

hodnotu -0,0242 a posléze v roce 2011 o 492 % vzrostla. Záporná hodnota je dána 

zápornou hodnotou čistého zisku, tedy hodnotou výsledku hospodaření za účetní období. U 

tohoto ukazatele vzešla skutečnost, že na jednu korunu investovaného kapitálu akcionářů 

připadá největší částka čistého zisku v roce 2011, a to ve výši 0,0949 Kč. U posledního 

ukazatele rentability tržeb ROS při použití EBIT (zisk před zdaněním a úroky) se celá 

situace opakovala, v roce 2008 byla hodnota 0,0192 a postupně klesala na hodnotu 0,0108 

v roce 2010 (pokles o 56 %), aby v roce 2011 nabyla hodnoty 0,1450, tedy jednalo se o  

nárůst o téměř 1 243 %. A opět z toho tedy vyplývá, že nejlépe na tom byl podnik v roce 

2011, kdy na 1 Kč tržeb připadalo 0,1450 Kč zisku před zdaněním a úroky.  

Celkově se ve všech výše uvedených rentabilitách ukazuje skutečnost, že se podnik 

v roce 2010 dostal do ztráty, měl tedy záporný výsledek hospodaření, a to ve výši 

2 438 tis. Kč. V následujícím roce 2011 naopak podnik dosáhl vysokého výsledku 

hospodaření, a to ve výši 12 787 tis. Kč, což byl pro podnik rekordní výsledek za dobu 

existence podniku. Obrovský nárůst všech ukazatelů v roce 2011 byl zapříčiněn razantním 

nárůstem všech forem zisku, který byl ale zkreslen faktem, že některé nutné investice 

podniku se odložily na následující roky. 

Tabulka 13: Formy zisku 

FORMY ZISKU (tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 

Čistý zisk EAT - hospodářský výsledek za účetní období 1 793 676 -2 438 12 787 967 

+ daň z příjmu za mimořádnou činnost 0 0 0 0 0 

+ daň z příjmu za běžnou činnost 138 927 2 579 1 601 883 

= zisk před zdaněním EBT 1 931 1 603 141 14 388 1 850 

+ nákladové úroky 317 190 1 056 1 499 1 194 

= zisk před zdaněním a úroky EBIT 2 248 1 793 1 197 15 887 3 044 

+ odpisy 8 804 8 401 11 027 12 482 15 407 

Zisk před zdaněním, úroky a odpisy EBITDA 11 052 10 194 12 224 28 369 18 451 

Zdroj: [výroční zprávy 2008 – 2012 + vlastní zpracování] 
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Tabulka 14: Rentabilita 

RENTABILITA 2008 2009 2010 2011 2012 

Rentabilita investovaného kapitálu ROCE 0,0203 0,0147 0,0088 0,0926 0,0176 

Rentabilita aktiv ROA 0,0171 0,0112 0,0068 0,0801 0,0154 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE 0,0175 0,0066 -0,0242 0,0949 0,0071 

Rentabilita tržeb ROS (varianta s EBIT) 0,0192 0,0167 0,0108 0,1450 0,0274 

Rentabilita tržeb ROS (varianta s EAT) 0,0153 0,0063 -0,0220 0,1167 0,0087 

Zdroj: [výroční zprávy 2008 – 2012 + vlastní zpracování] 

Graf 2: Rentabilita 

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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doporučuje hodnota minimálně 1, což dosaženo nebylo. U obratu zásob, neboli kolikrát se 

zásoba prodá a opět naskladní v jednom roce, se hodnota pohybovala od 18,40 dnů v roce 

2008 až po 62,93 dnů v roce 2011, tedy jednalo se o velmi rozdílné hodnoty (nárůst v roce 

2011 o 242 % oproti roku 2008). Tento rozdíl byl důsledkem zvolené strategie podniku v 

zásobování náhradními díly od roku 2009 outsourcingem. U položek obrat pohledávek a 

obrat krátkodobých závazků byl podobný výsledek jako u obratu aktiv, kdy v roce 2008 

hodnota byla nejvyšší, naopak v roce 2011 byla hodnota nejnižší.  

Doba obratu zásob v roce 2008 se pohybovala na dvaceti dnech, přičemž v letech 

2011 a 2012 se pohybovala na pouhých šesti dnech. Tento výsledek byl důsledkem 

strategie snižování zásob v podniku, protože se interní analýzou prokázalo, že peněžní 

prostředky vázané v zásobách se dají lépe využít, například je lze investovat do vozového 

parku. V případě doby obratu (splatnosti) pohledávek jsem zjistila, kolik dní musí 

podnik čekat na inkaso plateb za své již provedené tržby za vyrobené výrobky a poskytnuté 

služby. U této položky z tabulky 15 a grafu 4 nejvíce vyniká rok 2008 se sedmnácti dny, 

kdy podnik měl velmi dobrou platební morálku. U doby obratu (splatnosti) 

krátkodobých závazků, která nám říká, jak dlouho měl podnik bezplatný úvěr, tedy 

obdržel vyrobené výrobky a využil poskytnutých služeb, než je zaplatil, se počet dnů 

pohyboval od 58 do 123. Tato vysoká hodnota 123 dnů v roce 2009 a další vysoká hodnota 

119 dnů v roce 2010 byla zapříčiněna vysokou sumou krátkodobých závazků (téměř 

36 500 tis. Kč v obou letech), za které mohly především krátkodobé závazky z obchodních 

vztahů, jelikož podnik začal opravy vozového parku řešit dodavatelským způsobem. Pro 

podnik je samozřejmě výhodnější, pokud počet dnů splatnosti pohledávek je nižší než 

počet dnů splatnosti krátkodobých závazků, což v případě DPCHJ a.s. po celé sledované 

období bylo. Rozdíl mezi sledovanými položkami byl nejmenší v roce 2011, délka 30 dnů, 

a největší rozdíl byl v roce 2009, délka 89 dnů. Dne 1. 7. 2013 byl novelizován obchodní 

zákoník č. 179/2013 Sb. a stanovuje se v něm 60 dnů jako maximální lhůta splatnosti 

faktur, a tak by k takovému vysokým počtům dnů již nemělo docházet. Zde se ale opět 

projevil fakt, že podnik není klasickým podnikem, protože část svých výnosů nezobrazuje 

v tržbách, ale v „ostatních provozních výnosech“ v podobě tzv. úhrad (kompenzací) 

prokazatelné ztráty z veřejné dopravy. 

  



Bc. Iveta Králová: Finanční analýza vybrané společnosti 

2014   35 

Tabulka 15: Aktivita 

AKTIVITA 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat aktiv [počet obrátek za rok] 0,89 0,67 0,63 0,55 0,56 

Obrat zásob [počet obrátek za rok] 18,40 53,06 54,89 62,93 61,06 

Obrat pohledávek [počet obrátek za rok] 20,85 10,50 10,57 7,04 14,11 

Obrat krátkodobých závazků [počet obrátek za rok] 6,24 2,94 3,02 4,44 4,87 

Doba obratu aktiv [počet dnů] 403 537 568 651 641 

Doba obratu zásob [počet dnů] 20 7 7 6 6 

Doba obratu pohledávek [počet dnů] 17 34 34 51 26 

Doba obratu krátkodobých závazků [počet dnů] 58 123 119 81 74 

Zdroj: [výroční zprávy 2008 – 2012 + vlastní zpracování] 

Graf 3: Aktivita – obrat 

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf 4: Aktivita – doba obratu 

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.2.4 Zadluženost 

Z názvu je již patrné, že podnik na financování aktiv využíval i cizí zdroje, tedy se 

zadlužoval. V tabulce 16 a grafu 5 jsou uvedeny výpočty následujících pěti ukazatelů 

zadluženosti. Ukazatel věřitelského rizika, který nám říká, kolik tvoří cizí zdroje 

z celkového kapitálu, se pohybovala v rozmezí 20,81 % v roce 2008 až 41,57 % v roce 

2010, což je v porovnání těchto let nárůst cizího kapitálu o téměř 100 %. To byl důsledek 

toho, že podnik nadále dodržoval strategii obnovy vozového parku. Další složku pasiv 

tvoří vlastní zdroje, musela jsem tedy vypočítat poměr vlastního kapitálu k celkovým 

aktivům, který dosahoval nejnižší hodnoty v roce 2010 a to 0,57 (v procentech 57), 

největší podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech byl v roce 2008, a to 0,78 

(v procentech 78), tedy tento poměr klesl o více jak 35 %. Zadluženost u tohoto ukazatele 

by se měla v absolutním vyjádření podle odborné literatury pohybovat v rozmezí 0 – 1, což 

podnik ve sledovaném období dosahoval. Poměr kapitálu věřitelů ke kapitálu 

akcionářů, neboli také míra věřitelského rizika, by měl dosahovat optimální míry. 

Respektive čím vyšší hodnoty dosahuje, tím je větší riziko nesplácení pohledávek 

z pohledu věřitele.  V procentním vyjádření tento poměr dosahoval hodnot od 16,73 % v 
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roce 2008 do 72,30 % v roce 2010, tedy nárůst o 332 %, když podnik čerpal velké 

množství dlouhodobých úvěrů. Ukazatel úrokového krytí nám vypovídá o tom, kolikrát 

celkový efekt reprodukce pokryje úrokové platby. Zde platí, že čím vyšší hodnoty ukazatel 

nabývá, tím vyšší je schopnost platit náklady spojené s využíváním cizího kapitálu. Za 

zmínku stojí rok 2010, kdy byla hodnota tohoto ukazatele ve výši 113,35 % a následující 

rok rapidně vzrostla na 1059,84 %, což bylo důsledkem rekordního zisku před zdaněním a 

úroky, který byl ale zkreslen odložením nutných investic. Ukazatel úrokového zatížení 

v roce 2010 dosahoval oproti ostatním rokům abnormálního nárůstu. Z hodnoty 10,6 % 

v roce 2009 stoupl v daném roce 2010 na 88,22 %, což je nárůst o 732 %, protože podnik 

při produkci téměř stejného zisku ve všech sledovaných letech čerpal více cizích zdrojů (na 

obnovu zastaralého vozového parku). 

Tabulka 16: Zadlu enost 

ZADLUŽENOST [%] 2008 2009 2010 2011 2012 

Ukazatel věřitelského rizika 20,81 34,47 41,57 31,07 30,25 

Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv 77,86 64,49 57,49 67,93 68,60 

Poměr kapitálu věřitelů s kapitálem akcionářů 26,73 53,46 72,30 45,74 44,09 

Ukazatel úrokového krytí 709,15 943,68 113,35 1059,84 254,94 

Ukazatel úrokového zatížení 14,10 10,60 88,22 9,44 39,22 

Zdroj: [výroční zprávy 2008 – 2012 + vlastní zpracování] 

Graf 5: Zadlu enost  

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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5 ZHODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ 

SPOLEČNOSTI POMOCÍ DU PONT 

PYRAMIDÁLNÍHO ROZKLADU  

Příkladem pyramidové struktury podílových ukazatelů je Du Pont pyramidální rozklad. 

Poměrové ukazatele z jednotlivých skupin lze propojit matematickými vazbami pro 

zvýšení vypovídací schopnosti soustav poměrových ukazatelů jejich seskupením do 

vzájemně propojených pyramidových soustav ukazatelů. Analýza spočívala ve výpočtech 

vedoucích ke zjištění, jak změna analytických ukazatelů ovlivnila změnu syntetického 

ukazatele. Pro diplomovou práci jsem použila metodu logaritmu indexu, kterou jsem ale 

v letech 2009 - 2011 nemohla provést, neboť ji nelze použít v případě, kdy se jednotlivé 

výsledky hospodaření za dané období pohybují střídavě v kladných a záporných 

hodnotách. Konkrétně v mém případě byl záporný výsledek hospodaření za účetní období 

dosažen v roce 2010. Základní výpočty k pyramidálnímu rozkladu jsou uvedeny 

v příloze 17. 

Tabulka 17: Du Pont pyramidáln  rozklad 

ZMĚNA 

SYNTETICKÉHO 

UKAZATELE 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

absolutní 
změna 

relativní 
změna [%] 

absolutní 
změna 

relativní 
změna [%] 

absolutní 
změna 

relativní 
změna [%] 

absolutní 
změna 

relativní 
změna [%] 

Rentabilita 

vlastního kapitálu 
-0,0110 -62,5452 -0,0308 -469,3902 0,1192 -491,8378 -0,0878 -92,4916 

ZMĚNY 

ANALYTICKÝCH 

UKAZATELŮ  

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

absolutní 
změna 

relativní 
změna [%] 

absolutní 
změna 

relativní 
změna [%] 

absolutní 
změna 

relativní 
změna [%] 

absolutní 
změna 

relativní 
změna [%] 

Rentabilita 

celkových aktiv 
-0,0131 -74,5395 

    
-0,0875 -92,1398 

Multiplikátor 

vlastního kapitálu 
0,0021 11,9944 

    
-0,0003 -0,3518 

Rentabilita tržeb -0,0115 -65,8497 
    

-0,0851 -89,6002 

Obrat aktiv -0,0015 -8,6898 
    

-0,0024 -2,5396 

Zdroj: [výroční zprávy 2008 – 2012 + vlastní zpracování] 

V tabulce 17 je vidět, že rentabilita vlastního kapitálu coby syntetický ukazatel ve 

všech sledovaných letech klesá, výjimkou je rok 2011, kdy tento ukazatel vzrostl oproti 

předchozímu roku v relativní míře o 491,8378 %. Tento ohromný vzestup byl zapříčiněn 

nejlepším výsledkem hospodaření za běžnou činnost (12 787 tis. Kč) dosaženým v podniku 

za celou dobu jeho existence. Při posouzení syntetického ukazatele, rentability celkových 

aktiv, došlo v období, které mohlo být porovnáváno (2008/2009 a 2011/2012), také 

k poklesu. Ale pokud se podíváme na multiplikátor vlastního kapitálu, tam došlo 
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v období 2008/2009 k nárůstu ukazatele o 11,9944 % z důvodu nárůstu celkových aktiv, 

který z největší části souvisí s již vícekrát zmiňovanou obnovou vozového parku. V období 

2011/2012 napodoboval multiplikátor vlastního kapitálu ostatní ukazatele, mírně klesl, a to 

o 0,3518 %. Další dva ukazatele, rentabilita tržeb a obrat aktiv, ve sledovaném období 

klesaly. Rentabilita tržeb v roce 2009 oproti roku 2008 klesla v relativní míře o 

65,8497 %, v roce 2012 oproti roku předcházejícímu klesla o 89,6002 %. Tento ohromný 

skok způsobil fakt, že v  roce 2012 podnik dosáhl nejvyššího výsledku hospodaření za 

celou svou existenci. Tento údaj je ale zkreslen faktem, že v podniku byly odloženy 

veškeré investice. Použitím metody logaritmu indexu u obratu aktiv vyšlo, že i tento 

ukazatel klesl - v roce 2009 o 8,6898 % oproti roku 2008. Bylo to proto, že rostla hodnota 

aktiv díky nákupu nových vozů. V roce 2012 ukazatel o 2,5396 % klesl oproti roku 2011. 

Další analytické ukazatele odpovídají změnám u poměrových ukazatelů, proto zde nejsou 

dále uvedeny. 

 



Bc. Iveta Králová: Finanční analýza vybrané společnosti 

2014   40 

6 ZHODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ 

SPOLEČNOSTI POMOCÍ VYBRANÝCH 

BONITNÍCH A BANKROTNÍCH MODELŮ 

6.1 Bonitní modely 

Pro odhad finanční situace dopravního podniku jsem vybrala a praktikovala z 

bonitních modelů Kralickův test a index bonity IN05.  

6.1.1 Kralickův test 

Kralickův test je zaměřen na dvě části, v první části jsou dva ukazatele vypovídající o 

finanční stabilitě podniku, v druhé části jsou další dva ukazatele, které vypovídají o 

výnosové situaci podniku. Rozmezí výsledných hodnot ukazatelů a jejich převedení na 

známky jsem již uvedla v kapitole 3.2.4. na straně 18, kde jsem popisovala teoretickou část 

práce. Připomínám, že známkování odpovídá hodnotám ve škole, kdy jednička je nejlepší, 

pětka je naopak nejhorší. K výpočtům jsem musela ještě dopočítat hodnoty cash flow, 

které jsou uvedeny v tabulce 18. 

Z hlediska finanční stability u ukazatele kvóty vlastního kapitálu jsem udělila 

známku 1 při výsledku nad 30 %, což podnik dosahoval ve všech sledovaných letech. 

Dobu splácení dluhu CF jsem hodnotila taktéž známkou 1 ve sledovaném období    

2008 - 2012, až na rok 2010, kdy jsem hodnotila známkou 2. Toto bylo v důsledku čerpání 

dlouhodobých úvěrů na obnovu zastaralého vozového parku 

Situace ve výnosové sféře podniku, respektive u CF v % z tržeb, byla také velmi 

optimistická. Roky 2009, 2011 a 2012 jsem hodnotila známkou 1 a v roce 2008 a 2010 

jsem hodnotila o stupeň horší známkou, tedy dvojkou. Příčina zhoršení tohoto ukazatele 

byla v nízké hodnotě CF, na kterou měl nejvíce vliv výsledek hospodaření za účetní 

období. Nejhorší situace byla u ukazatele rentability celkového kapitálu ROA, kdy jsem 

ho v letech 2008 až 2012 hodnotila známkou číslo 4, výjimkou byl jen rok 2011, který 

jsem hodnotila známkou 3. Zlepšení v tomto roce bylo v důsledku vykázání nejlepšího 
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zisku před zdaněním a úroky za všechny sledované roky (15 887 tis. Kč), který byl ale na 

úkor neuskutečnění plánovaných investic. 

Tabulka 18: CF 

Cash flow 
2008 2009 2010 2011 2012 

10 606 15 925 8 943 17 999 16 301 

Zdroj: [výroční zprávy 2008 – 2012 + vlastní zpracování] 

Tabulka 19: Kralick v test 

Kralickův test 

2008 2009 2010 2011 2012 

hodnota / 

známka 

hodnota / 

známka 

hodnota / 

známka 

hodnota / 

známka 

hodnota / 

známka 

1. Kvóta vlastního 

kapitálu [%] 
77,86 1 64,49 1 57,49 1 67,93 1 68,6 1 

2. Doba splácení 

dluhu CF [roky] 
2,12 1 2,58 1 4,91 2 1,86 1 1,99 1 

3. CF v % tržeb 9,04 2 14,86 1 8,06 2 16,43 1 14,68 1 

4. ROA 1,71 4 1,12 4 0,68 4 8,01 3 1,54 4 

Výsledný průměr 
 

2,0 
 

1,8 
 

2,3 
 

1,5 
 

1,8 

Zdroj: [výroční zprávy 2008 – 2012 + vlastní zpracování] 

Po výpočtu všech ukazatelů a přidělení odpovídajících známek vyšla nejlepší 

průměrná známka 1,8 v letech 2009 a 2012. Nejhůře si stál rok 2010, který dosahoval 

hodnoty 3. Veškeré výsledky jsou zaznamenány v tabulce 19 a grafu 6. 

Graf 6: Kralick v test 

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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6.1.2 Index bonity 

Multivariační diskriminační analýza (vícerozměrná statistická analýza dat) podle 

zjednodušené metody je, jinak řečeno, index bonity, který pracuje se šesti ukazateli         

X1 – X6 a výsledek vzejde z dosazení těchto ukazatelů do rovnice 36 na straně 19.  

Tabulka 20: Index bonity 

INDEX BONITY 2008 2009 2010 2011 2012 

X1 0,39 0,29 0,12 0,29 0,27 

X2 4,80 2,90 2,41 3,22 3,31 

X3 0,01 0,01 0,00 0,07 0,01 

X4 0,02 0,01 0,00 0,13 0,02 

X5 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 

X6 0,89 0,67 0,63 0,55 0,56 

Výsledek rovnice 1,30 0,91 0,46 2,14 0,91 

Zdroj: [výroční zprávy 2008 – 2012 + vlastní zpracování]  

Graf 7: Index bonity 

 
Zdroj: [vlastní zpracování]  
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6.2 Bankrotní modely 

Již z názvu je patrné, že se tento druh posouzení finančního zdraví podniku zajímá o 

to, zda podnik není ohrožen bankrotem. Použila jsem dvě metody, a to Altmanovu formuli 

bankrotu a index IN. 

6.2.1 Altmanova formule bankrotu – Z-skóre 

Prvním z bankrotních modelů, který jsem pro tuto diplomovou práci počítala, je 

Altmanova formule bankrotu (neboli Z-skóre), což je doplňující metoda k finanční analýze 

podniku. Po vypočtení všech pěti ukazatelů a následného dosazení výsledků do rovnice ze 

vztahu 37 na straně 20 vyšel výsledek, který jsem porovnala s hodnotící stupnicí 

v tabulce 4. 

Tabulka 21: Altman  model 

ALTMANŮN MODEL 2008 2009 2010 2011 2012 

A 0,13 0,03 0,05 0,11 0,07 

B -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

C 0,02 0,01 0,01 0,08 0,02 

D 4,04 2,01 1,52 1,80 1,85 

E 0,89 0,67 0,63 0,55 0,56 

Výsledek rovnice 2,72 1,57 1,33 1,63 1,43 

Zdroj: [výroční zprávy 2008 – 2012 + vlastní zpracování] 

Výsledek v rozmezí 1,2 < Z ≤ 2,9, tedy „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků, byl 

dosahován ve všech sledovaných letech (tabulka 21 a graf 8). Pokud porovnáme výsledek 

v roce 2010 oproti roku 2008, byl tam propad o 361 %. Pro lepší hodnocení podniku by se 

hodnota výsledku měla pohybovat nad hranicí 2,9, ke které měl dopravní podnik nejblíže 

v roce 2008, kdy dosahoval hodnoty 2,72. Nejdále od této hodnoty byl v roce 2010 při 

výsledku 1,33. Z tabulky 21 je dále patrno, že u ukazatele „B“ vyšla v roce 2008 záporná 

hodnota, která byla zapříčiněna ztrátou z předchozích let. V ostatních letech je tento 

ukazatel roven nule, protože položka „nerozdělený zisk minulých let“ byla nulová. 

U ukazatele „C“ vybočuje z řady rok 2011, kdy byla hodnota 0,08, což v porovnání s 

rokem 2010 při hodnotě 0,01 byl nárůst o 800 %. Příčina tohoto růstu byla v dosažení 

nejlepšího výsledku hospodaření, který ale byl na úkor neuskutečnění plánovaných 

investic. U ukazatele „D“ stojí za zmínku opět kontrast let 2008 (4,04) a 2010 (1,52). 

Pokles v roce 2010 byl důsledkem čerpání podstatně vyšší částky cizích zdrojů než v roce 

2008, a to z důvodu nastavené strategie podniku na obnovu zastaralého vozového parku.  
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Graf 8: Altmanova formule bankrotu 

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

6.2.2 Index IN 

Druhým zvoleným bankrotním modelem byl tzv. Index IN05, který pochází od 

manželů Neumaierových a umožňuje posoudit finanční výkonnost a důvěryhodnost 

českých podniků. 

Výsledek z rovnice, která je uvedena ve vztahu 43 na straně 21 nám značí, jak na tom 

podnik v této oblasti byl. Čím vyšší hodnotu podnik dosáhl, tím lépe se jeho hospodaření 

jevilo. Hranice nejlepšího hodnocení IN05  je dosažení výsledku vyššího jak 1,6.  

Nejvíce se výsledek měnil u ukazatele „B“ (EBIT/nákladové úroky), v roce 2009 byl 

na hodnotě 9,437 a v následujícím roce 2010 pokles na hodnotu 1,134, což byl skok 

o 832 % a další razantní změna nastala hned v následujícím roce 2011, kdy byl naopak 

vzestup na hodnotu 10,598, tedy vzestup o 934 %. Výkyv v roce 2010 byl zapříčiněn 

nízkým ziskem v kombinaci se zadlužováním, aby mohlo dojít k obnově zastaralého 

vozového parku. Ještě stojí za povšimnutí ukazatel „A“, který v roce 2008 nabýval 

hodnoty 4,805 a v roce 2010 jen 2,406. Zde se odráží poměr vlastního a cizího kapitálu 

v podniku, kdy v roce 2008 disponoval podnik 20,8 % CK a 77,9 % VK, kdežto v roce 

-0,50 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

2008 2009 2010 2011 2012 

h
o
d

n
o
ta

 A
lt

m
a
n

o
v
a
 m

o
d

e
lu

 

čas [roky] 

Výsledek rovnice A B C D E 



Bc. Iveta Králová: Finanční analýza vybrané společnosti 

2014   45 

2010 bylo CK už 41,6 % a VK 57,5 %.  To dokazuje skutečnost, že podnik v roce 2010 

čerpal více jak dvojnásobné množství cizího kapitálu na obnovu zastaralého vozového 

parku. Další dílčí ukazatele neměly za sledované období nějaký velký výkyv v hodnotách. 

Z celkového výsledku indexu IN05 jsem zjistila, že podnik se v období 2008 a 2011 

pohyboval na středním stupni hodnocení, tedy v tzv. „šedé zóně“ nevyhraněných výsledků 

a v ostatních sledovaných letech, tedy v roce 2009, 2010 a 2012 se podnik pohyboval na 

nejnižším stupni hodnocení, který naznačuje, že firma je ohrožena vážnými finančními 

problémy. Na konečném výsledku rovnice se podepsala skutečnost, že podnik v těchto 

letech 2009, 2010 a 2012 nevyprodukoval dostatečný zisk, a ještě k tomu čerpal velké 

množství dlouhodobých úvěrů, za které musel platit nákladové úroky. Úplné výpočty jsou 

uvedeny v tabulce 22 a graficky jsou znázorněny v grafu 9. 

Tabulka 22: Index IN05 

INDEX IN05 2008 2009 2010 1011 2012 

A 4,805 2,901 2,406 3,218 3,306 

B 7,091 9,437 1,134 10,598 2,549 

C 0,017 0,011 0,007 0,080 0,015 

D 1,765 1,540 1,406 1,280 1,192 

E 1,934 1,134 1,252 1,848 1,583 

Výsledek rovnice 0,959 0,885 0,512 1,219 0,599 

Zdroj: [výroční zprávy 2008 - 2012 + vlastní zpracování] 

Graf 9: Index IN05 

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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7 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Dopravní podnik je ve vlastnictví akcionářů, kterými jsou výhradně města Chomutov a 

Jirkov. Podnik v prvopočátcích byl založen zejména k zajištění městské hromadné dopravy 

v daných městech a okolních vesnicích a později se začal rozšiřovat i na linkovou dopravu. 

V době vzniku podniku byla konkurence spíš cizím pojmem. Jak se ale postupem času 

ukazuje, konkurence v oblasti dopravy je značná. Při zadávání zakázek v autobusové 

dopravě se trh řídí zejména cenou za ujetý kilometr trasy. Bohužel je ale v dnešní době 

kvalita dopravy, respektive autobusů, ovlivňována množstvím peněžních prostředků 

jednotlivých dopravců, a tak někdy cestující jedou luxusním autobusem, jindy mají strach, 

jestli dojedou do toužené cílové zastávky.  

Boj o zákazníky dopravci ale nevedou jen stavem autobusu, ale snaží se nabídnout i 

další služby, servírují kávu a další teplé nápoje na palubě autobusu, cestující si mohou 

přečíst denní tisk nebo během jízdy využít toaletu. Dopravní podnik čelí v současné době 

také konkurenčnímu boji o jednu linku a jako trumf nabídl cestujícím marketingový tah 

v podobě věrnostního programu s názvem Šťastná jízda, kdy jsou tímto programem 

cestující motivování, aby k cestě na dané trase využili právě DPCHJ. Šťastná jízda je 

bonusem jak pro cestující - držitele Buskarty (elektronické peněženky), tak pro cestující 

platící jízdné hotově. Pokud cestující platí prostřednictví Buskarty, mají výrazně levnější 

jízdné oproti platbě v hotovosti, a ještě mohou čerpat další výhody bonusového programu. 

Tento způsob konkurenčního boje se jeví jako dobrý, a proto jistě stojí za to nadále v něm 

pokračovat.  

Z výsledků finanční analýzy dopravního podniku bych chtěla upozornit na několik 

skutečností. Aby mohl podnik produkovat zisk, potřebuje kapitál. Ale málokterá 

společnost si vystačí s vlastními prostředky, a tak musí využívat i cizí kapitál. V tom musí 

mít podnik nastavenou adekvátní strategii, aby byl poměr vlastního a cizího kapitálu na 

patřičné úrovni a nedostal se tak podnik do situace, kdy by nebyl schopen vracet půjčený 

kapitál. V případě DPCHJ a.s. ukazatel věřitelského rizika vypovídá, že hodnota cizího 

kapitálu byla na nejnižší hodnotě 20,81 % v roce 2008 a na nejvyšší hodnotě 41,57 % 

v roce 2010. V odborných literaturách se doporučuje výše cizího kapitálu do 70 %, tedy 

podnik se do této hranice pokaždé vešel. S cizím kapitálem je spojen ukazatel úrokového 
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zatížení, který vykazoval nejlepší hodnoty 9,44 % v roce 2011 a nejhorší hodnoty 88,22 % 

v roce 2010. Tento enormní skok o téměř 78 % byl právě v důsledku čerpání 

dlouhodobých úvěrů, které podnik využil k obnově zastaralého vozového parku, a to se 

podepsalo na výsledku hospodaření za účetní období v záporné hodnotě - 2 438 tis. Kč, ač 

provozní výsledek hospodaření byl 1 239 tis. Kč. V následujícím roce se situace změnila a 

podnik už dosáhl ve všech formách výsledku hospodaření kladných hodnot. To značí 

stabilitu podniku a není třeba zde dělat významná opatření. Jen podnik musí vždy pečlivě 

zvážit, v jaké výši bude čerpat dlouhodobé úvěry a pak je musí investovat do aktiv, která 

budou podniku přinášet dostatečný zisk, aby je byl schopen řádně a včas splácet.  

Z výsledků analýzy aktivity podniku vyšlo zjištění, že v oblasti splatnosti 

krátkodobých závazků podnik dosti otálel se zaplacením doručených faktur od dodavatelů. 

V roce 2008 byly krátkodobé závazky zaplaceny do 58 dnů a v následujícím roce 2009 do 

123 dnů, což byl skok o 212 %. Pokud podnik platil ve lhůtách splatnosti či podle 

smluvního vztahu s dodavateli, tak je vše v pořádku. Ale od 1. 7. 2013 je novelou 

obchodního zákoníku stanovena lhůta splatnosti maximálně 60 dnů. Touto změnou bude 

muset být podnik do budoucna ostražitý, jednak aby neplatit penále sjednané dle 

smluvního vztahu, a také aby nejednal protizákonně. V případě splatnosti krátkodobých 

pohledávek bylo vše v pořádku, všichni odběratelé platili v rozmezí 17 až 51 dnů, což i 

podle uvedené novely bylo v pořádku. Výše uvedené zjištění je ale zkresleno faktem, že 

poměrná část výnosů, které podnik dosahoval, je zahrnuta v položce „ostatní provozní 

výnosy“ a ne v „tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb“, jelikož podnik ve 

sledovaném období jezdil v závazku k Ústeckému kraji, který dopravnímu podniku 

proplácel úhrady prokazatelné ztráty z veřejné dopravy.  
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8 ZÁVĚR 

Již před dvěma lety jsem svou bakalářskou práci – marketingový výzkum spokojenosti 

zákazníků, měla zaměřený na DPCHJ a.s., respektive jen na jednu její část, a to na 

městskou hromadnou dopravu. Rozhodla jsem se v diplomové práci zůstat věrná 

dopravnímu podniku a vypracovala jsem finanční analýzu této společnosti za období let 

2008 až 2012. Pro podnik je nejdůležitější, aby tvořil kladné hodnoty a zúročoval vložený 

kapitál, proto jsem se zaměřila na zhodnocení finančního zdraví. 

 V teoretické části diplomové práce jsem vymezila a popsala jednotlivé metody a 

přístupy hodnocení finančního zdraví podniku. Podklady jsem čerpala z doporučené 

literatury odborníků, kteří se této oblasti věnují již řadu let. Použila jsem analýzu 

stavových a poměrových ukazatelů, Du Pont pyramidální rozklad a analýzu bonity.  

V praktické části diplomové práce jsem využila výše uvedené metody a přístupy, 

vypočítala jsem jednotlivé ukazatele a poté jsem všechny výsledky zhodnotila. Když se ve 

výpočtech objevila nějaká výrazná odchylka od ostatních položek stejného druhu, zaměřila 

jsem se na její příčinu, kterou jsem poté popsala. 

K celkovému hodnocení finanční analýzy v kapitole 7 jsem přidala i vlastní postřehy z 

dění v dopravním podniku. Vyzdvihla jsem oblasti, ve kterých si podnik počíná dobře, což 

je oblast poměru vlastního a cizího kapitálu. V ostatních oblastech se podnik chová vesměs 

konzervativně. Naopak jsem upozornila na špatnou situaci v platební morálce podniku, kdy 

bude muset podnik být ostražitý a platit své krátkodobé závazky včas, nejpozději do 

šedesáti dnů, což je maximální lhůta stanovená zákonem. Tento ukazatel je ale zkreslen 

faktem, že podnik všechny své výnosy nemá zahrnuté v tržbách, ze kterých se tento 

ukazatel vypočítává, ale v ostatních provozních výnosech, jelikož podnik ve sledovaných 

letech měl závazky z veřejné dopravy k Ústeckému kraji, který dopravnímu podniku 

vyplácí tzv. úhrady (kompenzace) prokazatelné ztráty z veřejné dopravy. Tyto výnosy se 

pak projevují až v provozním hospodářském výsledku. 

Pokud tedy shrnu vše výše uvedené, mohu konstatovat, že Dopravní podnik měst 

Chomutova a Jirkova a.s. si ve finanční oblasti vede dobře, plní své cíle – uhradit ztrátu 

z minulých let, která vznikla za předešlého vedení společnosti, dále produkovat dostatečný 

zisk a obstát v konkurenčním boji v oblasti linkové dopravy. 
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