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ANOTACE 

 Má diplomová práce je zaměřena na finanční analýzu vybrané společnosti. Vybrala 

jsem si společnost VOKD, a. s., kde jsem provedla finanční vyhodnocení v letech 2008 – 

2012. Pro zhodnocení finanční situace společnosti jsem použila ukazatele rentability, 

likvidity, aktivity a zadluženosti. Dále jsem provedla rozklad vrcholového ukazatele 

pomocí Du-Pont pyramidálního rozkladu a následně jsem za pomocí diskriminačních 

rovnic provedla výpočet bankrotních modelů. Konečná část mé diplomové práce je 

zaměřena na interpretaci výsledků finanční analýzy, které jsem znázornila v grafech. 

Klíčová slova: finanční analýza, poměrové ukazatele finanční analýzy, Du-Pont 

pyramidální rozklad, bankrotní modely. 

 

 

 

 

SUMMARY 

 My thesis is focused on the financial analysis of the chosen company. I have chosen 

the company VOKD, where I have performed the financial evaluation between years 2008 

and 2012. I used for this evaluation of profitability, indicator ratios, aktivity and 

indebtedness. Further there was made decomposition of the top indicator by Du-Pont 

pyramid decomposition and I accomplished calculation of bankruptcy models by means of 

discriminatory equations. The final part of my thesis is focused on the interpretation of the 

results of the financial analysis, which I demonstrate in the graphs. 

 Key words: financial analysis, ratio indicators of financial analysis, Du-Pont 

pyramidal decomposition, bankruptcy models. 
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1. ÚVOD 

Akciovou společnost VOKD a její následnou finanční analýzu jsem si pro svou 

diplomovou práci zvolila proto, že tato společnost zaměřuje svou činnost na Českou 

republiku, s důrazem především na Moravskoslezský kraj a hlavně disponuje dlouholetou 

tradicí.   

Cílem mé diplomové práce bude zhodnocení finanční situace ve společnosti 

VOKD, a. s. v období od roku 2008 do roku 2012. 

Finanční analýza bude provedena pomocí vybraných poměrových ukazatelů, 

kterými jsou rentabilita aktiv (ROA), rentabilita vlastního kapitálu (ROE) a rentabilita 

tržeb (ROS).  

Mezi další poměrové ukazatele, které budou pro mou diplomovou práci použity, 

patří likvidita, která nám řekne, jak si na tom společnost VOKD, a. s. stojí ve vztahu ke 

svým krátkodobým závazkům, tedy jak rychle je společnost schopna tyto své závazky 

splácet. Pro výpočet použiji ukazatel okamžité likvidity (likvidita 1. stupně), ukazatel 

pohotové likvidity (likvidita 2. stupně) a v poslední řadě ukazatel běžné likvidity (likvidita 

3. stupně).  

Dále budu analyzovat oblast aktivity společnosti VOKD, a. s., kde nám výsledky 

nastíní, jak efektivně společnost hospodaří se svými aktivy, respektive jak dlouho má ve 

svých aktivech vázány finanční prostředky. V oblasti aktivity budu hodnotit poměrové 

ukazatele, kterými jsou obrat celkových aktiv, doba obratu aktiv, obrat zásob, doba obratu 

zásob, doba obratu pohledávek a doba obratu závazků.  

V mé diplomové práci bude společnost VOKD, a. s. hodnocena také na základě 

poměrových ukazatelů z pohledu zadluženosti, kde se dozvíme, jaká je celková 

zadluženost společnosti, její míra zadluženosti a koeficient samofinancování.  

Dále k odhalení základních činitelů efektivnosti použiji Du-Pontova 

pyramidálního rozkladu, který je považován za základní pyramidovou strukturu a patří 

mezi pyramidové struktury poměrových ukazatelů. Du-Pontova pyramida naznačuje 

rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE), jehož hodnocení je v čase velmi 

důležité.  



Bc. Tereza Kšonžková: Finanční analýza společnosti VOKD, a. s. 

 

2014  2 

 

Finanční situaci společnosti a možnost jejího úpadku zhodnotím na základě 

bankrotních modelů. 

V následující kapitole, za pomocí grafů, vyhodnotím výsledky z oblasti 

rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti podniku. 

Vstupní data potřebná ke všem výpočtům finanční analýzy jsem získala 

z výročních zpráv společnosti, přesněji z rozvah a výkazů zisků a ztráty.  
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2. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO PODNIKU 

V této kapitole mé diplomové práce se budu věnovat historickému vývoji akciové 

společnosti VOKD a jejímu současnému profilu podnikání. 

2.1 HISTORICKÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI 

Historie společnosti spadá už do roku 1951, kdy byl koncem listopadu zřízen 

národní podnik Výstavba Ostravsko-karvinských dolů. Po svém založení dostal tento 

národní podnik za úkol provést urychlenou rekonstrukci starých šachet a začít 

s postoupnou výstavbou nových dolů v Ostravsko-karvinském revíru. Vyžádala si to 

poválečná obnova Československého hospodářství spojená s rozvojem těžebních kapacit a 

úpraven černého uhlí. Taky pozemní stavitelství patřilo od prvních dnů existence 

národního podniku k pevným bodům jeho výrobního programu. Nově otevírané a 

rekonstruované doly potřebovaly k plnění svých těžebních úkolů povrchové provozní 

objekty, šachetní budovy, úpravny, třídírny, sociální zařízení, atd.[9] 

V roce 1953 byly v tomto národním podniku zřízeny samostatné závody podle 

druhu výstavbové činnosti, a to závod důlních staveb a strojních montáží a závod stavební 

a pro výrobu stavebních hmot. Dále v roce 1955 následovalo vytvoření závodu pro 

hloubení jam. Roku 1957 byl národní podnik převeden do podřízenosti Ostravsko-

karvinských dolů. [9] 

V roce 1963 byly vytvořeny specializované důlní závody, stavební závody a 

střediska pomocné a vedlejší výroby. Roku 1969 byl založen samostatný exportní závod 

k zabezpečování zahraniční obchodní činnosti. [9] 

Rok 1991 se zapsal jako rok, kdy započal export důlně-stavebních prací do 

Španělska. Tento rok byl pro činnost společnosti VOKD důležitým mezníkem, protože 

začala v severošpanělské provincii Austrias provádět důlně-stavební práce.[9] 

 O tři roky později, v roce 1994 již byla registrována akciová společnost 

VOKD.[9] 
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2.2 SOUČASNÝ PROFIL SPOLEČNOSTI 

Společnost VOKD, a. s. byla zapsána v obchodním rejstříku k 1. lednu 1994. Od 

té doby zaměřuje svou činnost především na Českou republiku, s důrazem na 

Moravskoslezský kraj. VOKD, a. s. patří mezi významné stavební společnosti 

Moravskoslezského kraje a svou pozici na stavebním trhu stále upevňuje nabídkou 

komplexního provádění složitých projektů i dosahovanou kvalitou odvedené práce.[10] 

Společnost se především zabývala výstavbou pro plynárenství, koksárenství, 

energetiku, občanskou a bytovou výstavbou. Díky vysoké kvalitě odváděné práce postupně 

narůstal počet zakázek a rozšiřovalo se i pole prováděných prací, z důlních i na povrchové 

stavby. Právě díky tomuto faktu, se společnost VOKD rozhodla v roce 2003 zřídit dceřinou 

společnost Construcción de Minas y de ObrasSubterráneas S. A., zabývající se důlní 

a podzemní stavební činností ve Španělsku. Tato dceřiná společnost byla stoprocentně 

vlastněná VOKD, a.s. V témže roce byla zřízena další dceřiná společnost EOSA 2002, S. 

A., jejímž předmětem podnikání jsou všechny druhy práce spojené s důlní výstavbou, 

veřejné stavby a obecně veškeré práce v podzemí a na povrchu. Obě tyto dceřiné 

společnosti VOKD po roce 2006 prodalo a v říjnu téhož roku změnila VOKD, a. s. majitele 

a přestala být součástí akciové společnosti OKD.[10] 

Po roce 2006 došlo k dalšímu rozšíření činností, mezi něž patří zejména 

kompletní vybudování kanalizační sítě v Karviné, výstavba čističek odpadních vod 

v Ostravici a Frýdlantu nad Ostravicí, výstavba kolektoru v centru Ostravy a realizace 

dalších staveb v oblasti podzemního stavitelství.[10] 

Za dobu své existence společnost VOKD v Ostravsko-Karvinském revíru 

postavila šest nových dolů, vyhloubila čtyřicet nových jam z povrchu a další desítky jam 

byly prohloubeny. Významné úspěchy byly zaznamenány i v oblasti podpovrchového 

stavitelství. Šlo o hloubení šachtic a jímek, výstavbu kolektorů, vodovodních přivaděčů, 

výstavbu tunelů a větracích štol i podzemních garáží.[10] 

Mezi nejzajímavější realizované zakázky společnosti patří výstavba elektrárny 

Dětmarovice, následují zakázky pro rehabilitační ústav Karviná, televizní vysílače včetně 

příjezdových silnic na Pradědu a Lysé hoře, Golf Šilheřovice, nové pavilony městské 

nemocnice v Ostravě-Fifejdách, později podzemní i nadzemní garáže v Ostravě a Opavě, 

Divadlo loutek, rekonstrukce Zimního stadionu v Ostravě-Porubě, druhá etapa výstavby 
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náměstí v obci Čeladná, Dům s pečovatelskou službou ve Stonavě, rodinné domky 

po celém Česku, aquapark v Havířově a Hranicích na Moravě, stavby pro Karvinskou 

hornickou nemocnici, novostavba Krevního centra ve Frýdku-Místku, rekonstrukce 

historického objektu kina Radost v Havířově, rekonstrukce a dostavby budov VŠB-TU 

Ostrava a mnohé další.[10] 

Několik úspěšně realizovaných projektů získalo ceny v prestižních soutěžích. 

V roce 2006 vyhrála rekonstrukce krytého bazénu v Hranicích na Moravě v celostátní 

soutěži Bazén roku. Soutěž Dům roku v Ostravě ovládlo VOKD hned třikrát s projekty 

dostavba zimního stadionu v Ostravě-Porubě, novostavba Divadla loutek a rekonstrukce a 

přístavba Divadla Antonína Dvořáka. Mezi oceněnými v soutěži Stavba 

Moravskoslezského kraje se naopak objevily bytový komplex Atrium Slezská, klubovna a 

zázemí Golfového klubu Lipiny, nebo rekonstrukce havířovského kina Centrum.[10] 

Mezi významné zákazníky patří developerské firmy, městské úřady a soukromí 

investoři. Ve společnosti běží zavedený integrovaný manažerský systém (IMS). 

Strategické cíle IMS jsou vyjádřeny v integrované politice VOKD, a.s.[10] 

Společnost je držitelem certifikátů, vydaných nezávislými organizacemi, které 

potvrzují soulad zavedených a udržovaných systémů se všemi požadavky příslušných 

norem nebo kvalifikačních požadavků.[10] 
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3. FINANČNÍ ANALÝZA 

Finanční analýza je formalizovaná metoda, která poměřuje údaje získané 

z účetnictví mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, umožňuje 

dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, na základě 

kterých by bylo možné přijmout různá rozhodnutí.[7] 

Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření podniku a je významnou součásti soustavy 

podnikového řízení. [7] 

Úkolem finanční analýzy je především vyjádřit finanční situaci podniku a 

poskytnou informace o finančním zdraví analyzovaného podniku. [8] 

 

3.1 ZDROJE VSTUPNÍCH DAT FINANČNÍ ANALÝZY 

Všechna data, která jsou nutná pro výpočet finanční analýzy, pro ověření finanční 

zdatnosti a tím i udržení finanční stability, jsou čerpána z účetních výkazů, kterými jsou 

rozvaha, výkaz zisku a ztrát a přehled o peněžních tocích cash flow.[5] 

 

3.1.1 ROZVAHA 

Rozvaha je jedním ze základních a povinných výkazů účetní závěrky. Tento 

finanční výkaz podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí 

(pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu, tzv. rozvahovému dni, a umožňuje tak 

posoudit finanční situaci podniku. Správně sestavená rozvaha musí splňovat bilanční 

rovnici, což znamená, že součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv. Aktiva a pasiva jsou 

v rozvaze zobrazeny ve dvou sloupcích, kdy jsou aktiva na levé straně a pasiva na straně 

pravé, nebo mohou být položky zobrazeny jednoduše pod sebou. Struktura a názvy 

položek v rozvaze závisí na odvětví, ve kterém daná společnost působí.[5] 
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3.1.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 

Výkaz zisku a ztrát neboli výsledovka je dalším ze základních a povinných 

výkazů, který je součástí účetní závěrky. Jedná se o dokument, který zachycuje výsledek 

hospodaření organizace, tedy zda dosáhla ve sledovaném období zisku nebo ztráty. 

Propočet spočívá v tom, že se zachytí a porovnají výsledky výnosových (účtová třída 6) a 

nákladových účtů (účtová třída 5), tedy v porovnání výkonů a spotřeby společnosti. Tímto 

výkaz zisku a ztrát poskytuje informaci o hospodářském výsledku za dané období společně 

s výsledkem z období minulého.[5] 

Nejčastěji se můžeme setkat s výsledovkou vertikální a druhově členěnou, která 

pak má následující strukturu: provozní výsledek hospodaření, finanční výsledek 

hospodaření (součet těchto dvou výsledků hospodaření pak tvoří výsledek hospodaření za 

běžnou činnost), následuje mimořádný výsledek hospodaření, který přičteme k výsledku 

hospodaření z běžné činnosti a dostaneme tak výsledek hospodaření za účetní období.[5]  

 

3.1.3 CASH FLOW 

Výkaz o peněžních tocích neboli cash flow je dalším výkazem, který je součástí 

účetní závěrky, kterou účetní jednotky sestavují v plném rozsahu. Nemusí jej tedy 

sestavovat účetní jednotky, které vedou daňovou evidenci, nebo které sestavují účetní 

závěrku ve zjednodušeném rozsahu.[5]  

Cash flow poskytuje informace o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentů, ke kterým došlo v průběhu sledovaného období. Peněžními 

prostředky jsou myšleny peníze v pokladně, na bankovních účtech a ceniny. Peněžními 

ekvivalenty jsou pak myšleny především vysoce likvidní položky krátkodobého finančního 

majetku, jako jsou například běžně obchodovatelné akcie. Tyto informace jsou důležité jak 

pro vlastníky společnosti, tak pro případné potencionální investory, věřitele či dodavatele. 

Výkaz cash flow přináší skutečný obraz o finanční situaci společnosti a úrovni jejího 

finančního řízení.[5] 
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3.2 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

Poměrový ukazatel (ratio) charakterizuje vzájemný vztah mezi dvěma položkami 

účetních výkazů pomocí jejich poměru. Má-li mít poměrový ukazatel smysluplnou 

interpretaci, musí existovat mezi položkami uváděnými do poměru vzájemná souvislost. 

Poměrové ukazatele často upozorní na významné souvislosti, ale jejich interpretace 

vyžaduje další pátrání po jevech, jež se za nimi skrývají.[5] 

Sleduje se celá řada poměrových ukazatelů, které se seskupují do několika skupin. 

Pro svou diplomovou práci jsem zvolila poměrovou analýzu ukazatelů rentability, 

likvidity, aktivity a finanční stability (zadluženosti) podniku.  

3.2.1 ANALÝZA UKAZATELŮ RENTABILITY 

Rentabilita, respektive výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti 

podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Je formou 

vyjádření ziskovosti, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci 

kapitálu. Problematika zjišťování výnosnosti vloženého kapitálu patří k nejdůležitějším 

charakteristikám podnikatelské činnosti.[8] 

Ke zjišťování a měření rentability (výnosnosti) vloženého kapitálu se v praxi 

nejvíce využívají tyto ukazatele: 

 rentabilita celkového kapitálu, 

 rentabilita vlastního kapitálu, 

 rentabilita tržeb.[8] 

Tyto ukazatele patří do kategorie tzv. poměrových ukazatelů, protože využívají 

údajů ze dvou základních účetních výkazů, a to z rozvahy, kde zjišťujeme velikost kapitálu 

a z výkazu zisku a ztrát, kde zjistíme velikost zisku a tržeb.[6] 

Obecně rentabilitu vyjadřujeme pomocí jednoduchého vzorce, v němž dosažený 

zisk poměřujeme k částce vloženého kapitálu.[6] 

   

 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 =

𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (2.1) 
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Tabulka 1: Vstupní hodnoty pro výpočet ukazatelů rentability v tis. Kč 

Položka 
Rok 

2008 2009 2010 2012 

Zisk 38 243 22 004 33 454 16 103 

Čistý zisk 29 849 12 333 31 288 13 680 

Aktiva celkem 1 113 296 1 102 823 1 046 235 1 124 857 

Vlastní kapitál 401 769 399 101 430 389 314 544 

Tržby 1 856 320 1 689 867 1 154 132 1 598 277 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rentabilita celkového kapitálu 

Měřením rentability celkového kapitálu ROA (Return On Assets) se vyjadřuje 

celková efektivnost podniku. Ukazatel ROA je považován za klíčové měřítko rentability, 

protože poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, 

z jakých zdrojů byly financovány.[7] 

 
𝑅𝑂𝐴 =  

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

 

(2.2) 

Výpočty: 

2008:  𝑅𝑂𝐴 =  
38 243

1 113 296
= 0,034 

2009:  𝑅𝑂𝐴 =  
22 004

1 102 823
= 0,020 

2010:  𝑅𝑂𝐴 =  
33 454

1 046 235
= 0,032 

2012:  𝑅𝑂𝐴 =  
16 103

1 124 857
= 0,014 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Výpočet rentability vlastního kapitálu ROE (Return On Equity) vyjadřuje 

efektivnost reprodukce kapitálu vloženého akcionáři. Vlastníci posuzují vytvořený zisk 
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jako výdělek z investovaného kapitálu. Rentabilita vlastního kapitálu je tedy klíčovým 

kritériem výnosnosti kapitálu.[7] 

Tento ukazatel slouží k testování: 

 možné účasti vlastního kapitálu na zvyšování kapitálových zdrojů; 

 udržitelné míry růstu podniku odvozené od růstu vlastního kapitálu; 

 šance na udržení reálné hodnoty vlastního kapitálu v podmínkách inflace; 

 úrovně výnosnosti vlastního kapitálu ve srovnání s náklady na cizí kapitál.[7] 

Rentabilita vlastního kapitálu je ovlivňována výší čistého zisku, dále pak vývojem 

vlastního kapitálu, který však na rozdíl od čistého zisku nepodléhá tak výrazným 

meziročním změnám.[7] 

 
𝑅𝑂𝐸 =  

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 

(2.3) 

Výpočty: 

2008:   𝑅𝑂𝐸 =  
29 849

401 769
= 0,074 

2009:   𝑅𝑂𝐸 =  
12 333

399 101
= 0,031 

2010:   𝑅𝑂𝐸 =  
31 288

430 389
= 0,073 

2012:   𝑅𝑂𝐸 =  
13 680

314 544
= 0,043  

 

Rentabilita tržeb  

Ukazatel rentability tržeb ROS (Return On Sales) vyjadřuje schopnost podniku 

dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, resp. výnosů. Přesněji nám tedy udává množství 

zisku v Kč na 1 Kč tržeb. Tento ukazatel charakterizuje úspěšnost podniku na trhu, 

přičemž záleží na cenách prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, na zisku 

zakalkulovaném do těchto cen, ale také na hospodárnosti podnikové činnosti.[7] 

 
𝑅𝑂𝑆 =  

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

 

(2.4) 
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Výpočty: 

2008:   𝑅𝑂𝑆 =  
29 849

1 856 320
= 0,016 

2009:   𝑅𝑂𝑆 =  
12 333

1 689 867
= 0,007 

2010:   𝑅𝑂𝑆 =  
31 288

1 154 132
= 0,027 

2012:   𝑅𝑂𝑆 =  
13 680

1 598 277
= 0,009  

 

3.2.2 ANALÝZA UKAZATELŮ LIKVIDITY 

Analýzou ukazatelů platební schopnosti neboli solventnosti firmy zjišťujeme, zda 

je podnik schopen včas splácet své krátkodobé závazky. Likvidita je tedy schopnost aktiv 

přeměnit se na peněžní prostředky.[6]  

Platební schopnost podniku se vyjadřuje v podobě těchto tří hlavních ukazatelů: 

 celková neboli běžná likvidita, 

 pohotová likvidita, 

 peněžní neboli okamžitá likvidita.[6] 

 

Tabulka 2: Vstupní hodnoty pro výpočet ukazatelů likvidity v tis. Kč 

Položka 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Oběžná aktiva 570 504 586 521 517 584 581 802 600 360 

Krátkodobé závazky 392 029 363 164 341 275 473 062 506 070 

Zásoby 24 992 12 755 20 793 18 226 4 337 

Pohotové platební 

prostředky 
23 248 5 278 59 925 22 811 34 949 

     Zdroj: Vlastní zpracování 
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Celková likvidita (likvidita III. stupně) 

Ukazatel celkové likvidity (Current Ratio) spočívá v tom, že poměřuje objem 

oběžných aktiv jako potencionální objem peněžních prostředků s objemem závazků 

splatných v blízké budoucnosti. Za přiměřenou výši tohoto ukazatele se považuje rozmezí 

od 1,5 do 2,5.[4] 

Ukazatel celkové likvidity je ovlivněn způsoby ocenění zásob (metoda FIFO, 

metoda průměrných nákladů, apod.). Výše ukazatele je také ovlivněna odložením 

některých nákupů. Jeho nevýhoda je v tom, že není zohledněna struktura oběžných aktiv 

z hlediska jejich likvidity, struktura krátkodobých závazků z hlediska jejich splatnosti.[6] 

 
𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =  

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (2.5) 

  

Výpočty: 

2008:   𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =  
570 504

392 029
= 1,455 

2009:   𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =  
586 521

363 164
= 1,615 

2010:   𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =  
517 584

341 275
= 1,517 

2011:   𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =  
581 802

473 062
= 1,230 

2012:   𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =  
600 360

506 070
= 1,186 

 

Pohotová likvidita (likvidita II. stupně)  

Doporučená hodnota ukazatele pohotové likvidity (Quick Ratio, Acid Test Ratio) 

by se měla pohybovat v rozmezí od 1 do 1,5.  Výše ukazatele závisí na typu činnosti 

podniku, odvětví, do něhož je zařazen, na strategii podniku v oblasti finančního 

hospodaření apod. Velký význam má hodnocení vývoje tohoto ukazatele. Jeho růst by měl 

signalizovat předpokládané zlepšení finanční a platební situace.[4] 

 
𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =  

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

(2.6) 
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Výpočty: 

2008:                𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =  
570 504−24 992

392 029
= 1,392 

2009:                𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =  
586 521−12 755

363 164
= 1,580 

2010:                𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =  
517 584−20 793

341 275
= 1,456 

2011:                𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =  
581 802−18 226

473 062
= 1,191 

2012:                𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =  
600 360−4 337

506 070
= 1,178 

 

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) 

Ukazatel okamžité likvidity (Cash Ratio) je velice významný především 

z krátkodobého hlediska. Jeho doporučené hodnoty by měly nabývat rozmezí od 0,2 do 

0,5. Základní složku pohotových platebních prostředků tvoří peníze v hotovosti, na účtech, 

šeky. Lze zde také zařadit různé formy rychle mobilizovatelných finančních rezerv, jimiž 

podnik disponuje, např. ve formě směnečných pohledávek, některých druhů cenných 

papírů apod. Tento ukazatel je poměrně nestabilní, a proto může sloužit zejména 

k dokreslení úrovně likvidity podniku.[4] 

 
𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡é 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =  

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

(2.7) 

Výpočty: 

2008:               𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡é 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =  
23 248

392 029
= 0,059 

2009:               𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡é 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =  
5 278

363 164
= 0,015 

2010:               𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡é 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =  
59 925

341 275
= 0,176 

2011:               𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡é 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =  
22 811

473 062
= 0,048 

2012:               𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡é 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =  
34 949

506 070
= 0,069 
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3.2.3 ANALÝZA UKAZATELŮ AKTIVITY 

Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti využívat investované finanční 

prostředky a měří vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a 

pasiv. Tyto ukazatele nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů nebo 

aktiv nebo dobu obratu, což je opačná hodnota k počtu obrátek. Jejich rozbor slouží 

především k hledání odpovědi na otázku, jak podnik hospodaří s aktivy, jejich jednotlivými 

složkami anebo, jaké má toto hospodaření vliv na výnosnost a likviditu.[3] 

Mezi nejčastěji používané poměrové ukazatele patří: 

 obrat aktiv, 

 doba obratu aktiv, 

 obrat zásob, 

 doba obratu zásob, 

 doba obratu pohledávek, 

 doba obratu závazků.[1] 

Tabulka 3: Vstupní hodnoty pro výpočet ukazatelů aktivity v tis. Kč 

Položka 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Celková aktiva 1 113 296 1 102 823 1 046 235 1 074 327 1 124 857 

Zásoby 24 992 12 755 20 793 18 226 4 337 

Pohledávky 
522 264 568 488 436 866 540 765 561 074 

Závazky 
429 408 396 928 381 787 522 548 603 250 

Tržby 1 856 320 1 689 867 1 154 132 1 496 701 1 598 277 

    Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrat aktiv 

Ukazatel obratovosti celkových aktiv bývá označován jako vázanost celkového 

vloženého kapitálu a je součástí pyramidového rozkladu ukazatele rentability vlastního 
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kapitálu. Ukazatel je vyjádřen v počtu obrátek za dané účetní období a jeho úkolem je 

vyjádřit rychlost obratu majetku v dané společnosti.[3] 

 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.8) 

Výpočty: 

2008:   𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
1 856 320

1 113 296
= 1,67 

2009:   𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
1 689 867

1 102 823
= 1,53 

2010:   𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
1 154 132

1 046 235
= 1,10 

2011:   𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
1 496 701

1 074 327
= 1,39 

2012:   𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
1 598 277

1 124 857
= 1,42 

 

Doba obratu aktiv 

Ukazatel doby obratu aktiv nám znázorňuje, za jak dlouhou dobu ve dnech dojde 

k obratu celkových aktiv vzhledem k tržbám.[3] 

 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360
 

 

(2.9) 

Výpočty: 

2008:   𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
1 113 296

1 856 320/360
= 215, 90 𝑑𝑛í 

2009:   𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
1 102 823

1 689 867/360
= 234, 94 𝑑𝑛í  

2010:   𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
1 046 235

1 154 132/360
= 326,34 𝑑𝑛í 

2011:   𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
1 074 327

1 496 701/360
= 258,41 𝑑𝑛í 

2012:   𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
1 124 857

1 598 277/360
= 253,37 𝑑𝑛í 
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Obrat zásob 

 Obrat zásob je definován jako poměr tržeb a průměrného stavu zásob všeho druhu a 

udávají nám, kolikrát je během roku každá položka zásob prodána a poté znovu 

uskladněna.[2] 

 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

 

(2.10) 

Výpočty: 

2008:   𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
1 856 320

24 992
= 74,28 

2009:   𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
1 689 867

12 755
= 132,49 

2010:   𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
1 154 132

20 793
= 55,51 

2011:   𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
1 496 701

18 226
= 82,12 

2012:   𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
1 598 277

4 337
= 368,52 

 

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel se považuje za ukazatel intenzity využití zásob a říká nám, jak 

dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob neboli, kolik dní trvá jedna jejich 

obrátka. Doba obratu zásob je poměrem průměrného stavu zásob a průměrných denních 

tržeb.[2] 

 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360
 

 

(2.11) 

 

Výpočty: 

2008:   𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
24 992

1 856 320/360
= 4,85 𝑑𝑛í 

2009:   𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
12 755

1 689 867/360
= 2,72 𝑑𝑛í 

2010:   𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
20 793

1 154 132/360
= 6,49 𝑑𝑛í 
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2011:   𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
18 226

1 496 701/360
= 4,38 𝑑𝑛í 

2012:   𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
4 337

1 598 277/360
= 0,98 𝑑𝑛í 

 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel je jednotně vyjadřován jako poměr průměrného stavu pohledávek a 

průměrných denních tržeb.  Ukazuje, jak dlouho, kolik dní se majetek podniku vyskytuje 

ve formě pohledávek, resp. za jak dlouho jsou pohledávky v průměru spláceny.[2] 

 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  

𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360
 

 

(2.12) 

Výpočty: 

2008:   𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
522 264

1 856 320/360
= 101,28 𝑑𝑛í 

2009:   𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
568 488

1 689 867/360
= 121,11 𝑑𝑛í 

2010:   𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
436 866

1 154 132/360
= 136,27 𝑑𝑛í 

2011:   𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
540 765

1 496 701/360
= 130,07 𝑑𝑛í 

2012:   𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
561 074

1 598 277/360
= 126,38 𝑑𝑛í 

 

Doba obratu závazků 

Ukazatel určuje dobu ve dnech, která v průměru uplyne mezi nákupem zásob a 

jejich úhradou. Je z hlediska finančního řízení velmi významná, protože je spojena 

s existencí peněz, které podnik po určitou dobu zadržuje a používá je pro své potřeby. Je 

však nutné zabezpečit, aby byl podnik v době splatnosti svých závazku likvidní.[1] 

 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  

𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360
 

 

(2.13) 
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Výpočty: 

2008:   𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
429 408

1 856 320/360
= 83,28 𝑑𝑛í 

2009:   𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
396 928

1 689 867/360
= 84,56 𝑑𝑛í 

2010:   𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
381 787

1 154 132/360
= 119,09 𝑑𝑛í 

2011:   𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
522 548

1 496 701/360
= 125,69 𝑑𝑛í 

2012:   𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
603 250

1 598277 /360
= 135,88 𝑑𝑛í 

 

3.2.4 ANALÝZA UKAZATELŮ FINANČNÍ STABILITY 

Finanční stabilita neboli zadluženost nám přináší informace, které se týkají 

úvěrového zatížení společnosti.[5] 

Finanční stabilita je odolnost proti zhroucení finanční podniku v důsledku úbytku 

cizích zdrojů. Dluhy vedou k finanční labilitě při ztrátě důvěryhodnosti v očích věřitelů. 

Přisuzuje se tedy společnosti, která vykazuje dostatečné zdroje na dluhovou službu, 

vyplývající ze stávajících dlouhodobých závazků a bankovních úvěru, která má dostatek 

zpeněžitelného majetku použitelného na uspokojení věřitelů v případě úpadku.[2] 

 

Tabulka 4: Vstupní hodnoty pro výpočet ukazatelů finanční stability v tis. Kč 

Položka 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Cizí zdroje 710 049 702 755 612 188 765 795 799 178 

Celková aktiva 1 113 296 1 102 823 1 046 235 1 074 327 1 124 857 

Vlastní kapitál 401 769 399 101 430 389 300 864 314 544 

       Zdroj: Vlastní zpracování 
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Celková zadluženost 

Tento ukazatel je základním ukazatelem zadluženosti a vyjadřuje poměr celkových 

cizích zdrojů k celkovým aktivům společnosti. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota 

tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost podniku a tím vyšší je i riziko věřitelů a 

akcionářů.[11] 

 

 
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 

 

(2.14) 

 

Výpočty: 

2008:   𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
710 049

1 113 296
∗ 100 = 63,78 % 

2009:   𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
702 755

1 102 823
∗ 100 = 63,72% 

2010:   𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
612 188

1 046 235
∗ 100 = 58,51 % 

2011:   𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
765 795

1 074 327
∗ 100 = 71, 28 % 

2012:   𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
799 178

1 124 857
∗ 100 = 71,05 % 

 

Míra zadluženosti vlastního kapitálu 

Je ukazatelem, jehož hodnota je poměrně důležitá pro banku z hlediska poskytnutí 

úvěru. Cizí zdroje by neměly překročit jeden a půl násobek hodnoty vlastního jmění. 

Optimální stav je takový, když cizí zdroje mají nižší hodnotu nežli zdroje vlastní.[11] 

 
𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
∗ 100 

 

(2.15) 

Výpočty: 

2008:   𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
710 049

401 769
∗ 100 = 176,73 % 

2009:   𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
702 755

399 101
∗ 100 = 176,08 % 
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2010:   𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
612 188

430 389
∗ 100 = 142,24 % 

2011:   𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
765 795

300 864
∗ 100 = 254,53 % 

2012:   𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
799 178

314 544
∗ 100 = 254,08 % 

 

Koeficient samofinancování 

Jde o ukazatele, který vyjadřuje podíl vlastních zdrojů na celkových aktivech 

společnosti a udává, do jaké míry je firma schopna pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. 

Vyjadřuje finanční stabilitu a samostatnost firmy.[11] 

 
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 
∗ 100 

 

(2.16) 

Výpočty: 

2008:   𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
401 769

1 113 296
∗ 100 = 36,09 % 

2009:   𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
399 101

1 102 823
∗ 100 = 36,19 % 

2010:   𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
430 389

1 046 235
∗ 100 = 41,14 % 

2011:   𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
300 864

1 074327
∗ 100 = 28,00 % 

2012:   𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
314 544

1 124 857
∗ 100 = 27,96 % 

 

3.3 DU PONTŮV PYRAMIDÁLNÍ ROZKLAD 

Du-Pont diagram slouží k identifikaci dopadů změn jednotlivých položek v rozvaze 

a ve výkazu zisků a ztrát na ziskovost podniku. Jde o pyramidový rozklad ukazatele 

rentability vlastního kapitálu (ROE), který se rozpadá na součin několika ukazatelů. 

V případě, že se tento model zadá do počítače, můžeme simulovat dopady jednotlivých 

změn a sledovat přímo, jaký vliv mají na ziskovost společnosti.[3] 

V případě akciové společnosti VOKD, nelze počítat Du Pontův pyramidální 

rozklad v letech 2010-2011 a 2011-2012, byla jsem nucena přistoupit k výpočtu za období 
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2008/2012 a to z důvodu ztrátového hospodaření společnosti v roce 2011. Výpočet pro 

období 2010-2011 a 2011-2012 nemohl být proveden, protože záporné hodnoty z roku 

2011 nelze logaritmovat. 

3.3.1 OBDOBÍ 2008-2009 

V tabulce č. 5 je znázorněn rozklad vrcholového ukazatele ROE ve sledovaném 

období 2008-2009. 

 Změna vrcholového ukazatele ROE pyramidálního rozkladu byla v letech 2008-

2009 záporná a to s hodnotou -58,4 %. Tato změna vrcholového ukazatele rentability 

vlastního kapitálu není pro společnost VOKD, a. s. vůbec příznivá, protože byla způsobena 

poklesem výsledku hospodaření za sledovaná účetní období a to o 17 516 tis. Kč.  

Nejvíce negativně se na změně vrcholového ukazatele ROE podílel ukazatel 

rentability celkových aktiv ROA a to s hodnotou -58,2 %, což bylo způsobeno snížením 

zisku v roce 2009. Velice málo pak vrcholového ukazatele ovlivnil ukazatel zvaný 

multiplikátor vlastního jmění (celková aktiva/vlastní kapitál), hodnotou -0,2 %.  

Ukazatel rentability aktiv ROA byl nejvíce poznamenán změnou ziskové marže, 

která měla ve sledovaných obdobích hodnotu -52,6 %, což bylo opět způsobeno poklesem 

zisku o 17 516 tis. Kč. Ukazatel obratu aktiv pak působil na rentabilitu aktiv se svými        

-5,6 %, což znamená, že tržby i celková aktiva za sledované období klesly. 

Tabulka 5: Rozklad vrcholového ukazatele v letech 2008-2009 

Ukazatel 2008 (0) 2009 (1) Δ = (1)–(0) Absolutní 

změna 

log (1)/(0) Relativní 

změna 

ROE 0,0743 0,0309 -0,0434 -0,0434  -58,4058 

ROA 0,0268 0,0112 -0,0156 -0,0433 -0,3798 -58,2201 

Multiplikátor 

vlastního jmění 

2,7710 2,7633 -0,0077 -0,0001 -0,0012 -0,1857 

ROS 0,1661 0,0073 -0,0088 -0,0391 -0,3431 -52,5944 

Obrat aktiv 1,6674 1,5323 -0,1351 -0,0042 -0,0367 -5,6258 

Zdroj:  Vlastní zpracování 
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 Vliv změny jednotlivých nákladových položek je znázorněn ve struktuře nákladů, 

která představuje podíl nákladové položky na celkových nákladech. V tabulce č. 6 jsou 

provedeny výpočty změn a je zde znázorněn vliv jednotlivých nákladových položek na 

změnu vrcholového ukazatele. 

Tabulka 6: Vliv změny jednotlivých nákladových položek v letech 2008-2009 

VZaZ Ukazatel 2008 (0) 2009 (1) Δ = (1)-(0) Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 

 CN/T 0,9839 0,9927 0,0088 -0,0391 -52,5944 

A Náklady vynaložené 

na prodané zboží 

0,0000 0,0003 0,0002 -0,0010 -1,4023 

B Výkonová spotřeba 0,6728 0,6814 0,0087 -0,0385 -51,8508 

C Osobní náklady 0,1722 0,1916 0,0195 -0,0866 -116,5773 

D Daně a poplatky 0,0014 0,0020 0,0006 -0,0026 -3,5330 

E Odpisy DHM a DNM 0,0116 0,0139 0,0023 -0,0101 -13,5429 

F ZC prodaného DM a 

materiálu 

0,0214 0,0026 -0,0188 0,0836 112,5728 

G Změna stavu rezerv a 

opravných položek 

v provozní oblasti 

0,0156 0,0082 -0,0074 0,0329 44,3170 

H Ostatní provozní 

náklady 

0,0703 0,0763 0,0061 -0,0270 -36,3975 

J Prodané CP a podíly 0,0033 0,0000 -0,0033 0,0147 19,7940 

M Změna stavu rezerv a 

opravných položek ve 

finanční oblasti 

0,0004 0,0009 0,0005 -0,0022 -2,9455 

N Nákladové úroky 0,0057 0,0057 0,0000 0,0001 0,0684 

O Ost. fin. náklady 0,0047 0,0040 -0,0007 0,0030 4,0962 

Q Daň z příjmu 0,0045 0,0057 0,0012 -0,0053 -7,1936 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Celkové náklady podělené tržbami v letech 2008-2009 ukazují nepříznivý stav, 

když změna ukazatele vyšla -52,6 %.  

Nejvíce negativně se na změně vrcholového ukazatele podílely osobní náklady, které se ve 

sledovaném období zvýšily o 4 325 tis. Kč a tím ovlivnily celkovou nákladovost o   

-116,6  %. Dále pak výkonová spotřeba zápornými 51,9 % a ostatní provozní náklady s      

-36,4 %. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ovlivnily vrcholový 

ukazatel zápornou hodnotou 13,5 %, daň z příjmů pak zápornými 7,2 %.  

Nejvíce kladně na vrcholový ukazatel působila hodnota zůstatkové ceny prodaného 

dlouhodobého hmotného majetku a materiálu, která klesla o 35 332 tis. Kč a tím vrcholový 

ukazatel ovlivnila o 112,6 %. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 

také ovlivnila vrcholový ukazatel kladně a to 44,3 %. V roce 2008 činily náklady spojené 

s prodejem cenných papírů a podílů společnosti VOKD, a. s. 6 135 tis. Kč, naopak v roce 

2009 pak nebyly žádné tyto náklady zaznamenány. Celková změna těchto nákladů 

spojených s prodejem cenných papírů a podílů společnosti se kladně podílela na 

vrcholovém ukazateli 19,8 %. Ne příliš výrazně se na změně vrcholového ukazatele 

podílely ostatní finanční náklady se 4 % a nákladové úroky s necelým 1 %. 

 V poslední tabulce sledovaného období 2008-2009 jsou vypočítány položky aktiv, 

které zase vyšly v záporné hodnotě -5,6 %. Nejvíce negativně tuto hodnotu ovlivnila 

oběžná aktiva, která poklesla o 4,2 %. Tento stav nepříznivě ovlivnily především přírůstky 

krátkodobých pohledávek o 58 268 tis. Kč. Stálá aktiva tento vrcholový ukazatel ovlivnila 

méně a to svými -1,2 %. Ostatní aktiva společnosti VOKD, a. s. (časové rozlišení) nemají 

na změnu vrcholového ukazatele příliš velký vliv, protože nepřesahují hodnotu 1 %. 

Tabulka 7: Vliv změny jednotlivých položek aktiv v letech 2008-2009 

Ukazatel 2008 (0) 2009 (1) Δ = (1)-(0) Absolutní změna Relativní změna 

T/ΣA 0,5997 0,6526 0,0529 -0,0042 -5,6258 

Stálá aktiva 0,2862 0,2978 0,0117 -0,0009 -1,2398 

Oběžná aktiva 0,3073 0,3471 0,0398 -0,0031 -4,2292 

Ostatní aktiva 0,0062 0,0077 0,0015 -0,0001 -0,1568 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.3.2 OBDOBÍ 2009-2010 

V tabulce č. 8 je znázorněn rozklad vrcholového ukazatele ROE ve sledovaném 

období 2009-2010.  

Změna vrcholového ukazatele v letech 2009-2010 byla 135,3 %, což bylo 

způsobeno růstem zisku i vlastního kapitálu společnosti. Nejvíce pozitivně se na této 

změně podílel ukazatel rentability celkových aktiv ROA se svými 155,5 %. Negativně pak 

ukazatele ROE ovlivnil multiplikátor vlastního jmění -20,3 %, z čehož můžeme vyčíst, že 

společnost VOKD, a. s. využívá více cizího kapitálu nežli vlastního. 

Rentabilita celkových aktiv ROA ve sledovaném období nabyla hodnoty 155,5 %, 

kde se nám nejvíce kladně projevila zisková marže s hodnotou 207,5 % a negativně pak 

obrat aktiv, který klesl skoro na -52 %. Na negativním výsledku obratu aktiv se z velké 

části podílel úbytek celkových aktiv o 56 588 tis. Kč a také velký pokles tržeb, který za 

sledované období činil 535 735 tis. Kč.  

Tabulka 8: Rozklad vrcholového ukazatele v letech 2009-2010 

Ukazatel 2009 (0) 2010 (1) Δ = (1)–(0) Absolutní 

změna 

log (1)/(0) Relativní 

změna 

ROE 0,0309 0,0727 0,0418 0,0418  135,2506 

ROA 0,0112 0,0299 0,0187 0,0481 0,4272 155,5110 

Multiplikátor 

vlastního jmění 

2,7633 2,4309 -0,3324 -0,0063 -0,0557 -20,2604 

ROS 0,0073 0,0271 0,0198 0,0641 0,5699 207,4664 

Obrat aktiv 1,5323 1,1031 -0,4292 -0,0161 -0,1427 -51,9554 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Vliv změny nákladových položek ve sledovaném období 2009-2010 je znázorněn 

v tabulce č. 9, ze které také můžeme vyčíst, které nákladové položky měly pozitivní a které 

negativní vliv na změnu vrcholového ukazatele celkové nákladovosti. 
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Tabulka 9: Vliv změny jednotlivých nákladových položek v letech 2009-2010 

VZaZ Ukazatel 2009 (0) 2010 (1) Δ = (1)-(0) Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 

 CN/T 0,9927 0,9729 -0,0198 0,0641 207,4664 

A Náklady vynaložené 

na prodané zboží 

0,0003 0,0001 -0,0002 0,0005 1,6837 

B Výkonová spotřeba 0,6814 0,6621 -0,0193 0,0625 202,2490 

C Osobní náklady 0,1916 0,2906 0,0990 -0,3203 -1036,4942 

D Daně a poplatky 0,0020 0,0012 -0,0009 0,0028 8,9023 

E Odpisy DHM a DNM 0,0139 0,0123 -0,0016 0,0052 16,8055 

F ZC prodaného DM a 

materiálu 

0,0026 0,0001 0,0025 0,0082 26,3829 

G Změna stavu rezerv a 

opravných položek 

v provozní oblasti 

0,0082 -0,0236 -0,0318 0,1028 332,5617 

H Ostatní provozní 

náklady 

0,0763 0,0174 -0,0589 0,1906 616,9212 

J Prodané CP a podíly 0,0000 0,0003 0,0003 -0,0011 -3,4389 

M Změna stavu rezerv a 

opravných položek ve 

finanční oblasti 

0,0009 0,0001 -0,0008 0,0026 8,5714 

N Nákladové úroky 0,0057 0,0069 0,0012 -0,0039 -12,7130 

O Ostatní finanční 

náklady 

0,0040 0,0035 -0,0005 0,0018 5,7570 

Q Daň z příjmu 0,0057 0,0019 -0,0038 0,0124 40,2778 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Celková nákladovost ve sledovaném období 2009-2010 vyšla pro společnost VOKD, a. s. 

velmi pozitivně a to ve výši 207,5 %.  
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Nejpozitivněji se na změně celkové nákladovosti podílely ostatní provozní náklady, jejichž 

hodnota se vyšplhala do výše skoro 617 % a dále změna stavu rezerv a opravných položek 

v provozní oblasti ve výši 332,6 %, a také výkonová spotřeba společnosti, která nabyla hodnoty 

202,2 %. Dále se pozitivně na změně celkové nákladovosti podílela daň z příjmu se svými 40,3 %, 

zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku a materiálu s 26,4 % a odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku s 16,8 %. Menší mírou, pod 10 % se pozitivně na 

vrcholovém ukazateli podílely také náklady spojené s daněmi a poplatky, náklady související se 

změnou stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti společnosti a ostatní finanční náklady 

se svými 5,8 %. Náklady vynaložené na prodané zboží se podílely kladně na změně celkové 

nákladovosti pouze necelými 2 %.  

Negativní vliv na změnu celkové nákladovosti společnosti VOKD, a. s. ve sledovaných 

obdobích 2009 a 2010, měli jen tři ukazatelé. První, za to s nejhorším výsledkem pro společnost, 

byly osobní náklady s hodnotou -1 036,5 %. Na druhé pozici se umístily nákladové úroky se svými 

-12, 7 % a třetí místo obsadily náklady spojené s prodanými cennými papíry a podíly společnosti s 

-3,4 %.   

V tabulce č. 10 sledovaných období 2009 a 2010 jsou vypočítány položky 

celkových aktiv, které vyšly skoro -52 %. Nejvíce negativně tuto hodnotu ovlivnila stálá 

aktiva, která poklesla o 29,7 %. Oběžná aktiva vrcholový ukazatel ovlivnila o něco méně 

negativně a to -20,7 %. Časové rozlišení společnosti VOKD, a. s. ve sledovaných obdobích 

dosáhlo taktéž záporné hodnoty -1,5 %. 

Tabulka 10: Vliv změny jednotlivých položek aktiv v letech 2009-2010 

Ukazatel 2009 (0) 2010 (1) Δ = (1)-(0) Absolutní změna Relativní změna 

T/ΣA 0,6526 0,9065 0,2539 -0,0161 -51,9554 

Stálá aktiva 0,2978 0,4430 0,1452 -0,0092 -29,7162 

Oběžná aktiva 0,3471 0,4485 0,1014 -0,0064 -20,7452 

Ostatní aktiva 0,0077 0,0150 0,0073 -0,0005 -1,4941 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.3.3 OBDOBÍ 2008-2012 

V tabulce č. 11 je znázorněn rozklad vrcholového ukazatele ROE ve sledovaném 

období 2008-2012, ke kterému jsem musela přistoupit z důvodu ztrátového hospodaření 

spolčenosti VOKD, a. s. v roce 2011. 

Změna vrcholového ukazatele ROE ve sledovaném období 2008-2012 nabyla opět 

záporné hodnoty a to -41,5 %, což bylo způsobeno velkým poklesem zisku těchto dvou 

sledovaných období a to o 16 169 tis. Kč a poklesem vlastního kapitálu o 87 225 tis. Kč. 

Nejvíce negativně se na tomto výsledku podílel ukazatel rentability celkových aktiv ROA 

se svým negativním výsledkem -61,2 %. Naopak pozitivně se na změně vrcholového 

ukazatele ROE podílel multiplikátor vlastního jmění s hodnotou 19,8 % a to i přesto, že 

společnost stále využívá více cizí zdroje, jak zdroje vlastní. 

Ve sledovaných letech 2008 a 2012 nabyla hodnota rentability celkových aktiv 

ROA záporné výše -61,2 %. Negativně se na tomto výsledku podílí zisková marže s           

-48,8 % a také obrat aktiv s -12,4 %. Na tak hlubokém poklesu ziskové marže -48,8 % se 

podílel pokles zisku o 16 169 tis. Kč a taktéž pokles tržeb o 258 043 tis. Kč. 

 

Tabulka 11: Rozklad vrcholového ukazatele v letech 2008-2012 

Ukazatel 2008 (0) 2012 (1) Δ = (1)–(0) Absolutní 

změna 

log (1)/(0) Relativní 

změna 

ROE 0,0743 0,0435 -0,0308 -0,0308  -41,4602 

ROA 0,0286 0,0122 -0,0146 -0,0455 -0,3433 -61,2110 

Multiplikátor 

vlastního jmění 

2,7710 3,5762 0,8052 0,0147 0,1108 19,7508 

ROS 0,0161 0,0086 -0,0075 -0,0363 -0,2738 -48,8224 

Obrat aktiv 1,6674 1,4209 -0,2465 -0,0092 -0,0695 -12,3886 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 12: Vliv změny jednotlivých nákladových položek v letech 2008-2012 

VZaZ Ukazatel 2008 (0) 2012 (1) Δ = (1)-(0) Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 

 CN/T 0,9839 0,9914 0,0075 -0,0363 -48,8224 

A Náklady vynaložené 

na prodané zboží 

0,0000 0,0098 0,0097 -0,0469 -63,1707 

B Výkonová spotřeba 0,6728 0,6814 0,0086 -0,0416 -55,9929 

C Osobní náklady 0,1722 0,2201 0,0480 -0,2313 -311,3598 

D Daně a poplatky 0,0014 0,0024 0,0010 -0,0049 -6,6007 

E Odpisy DHM a DNM 0,0116 0,0138 0,0022 -0,0104 -14,0152 

F ZC prodaného DM a 

materiálu 

0,0214 0,0033 -0,0181 0,0875 117,7376 

G Změna stavu rezerv a 

opravných položek 

v provozní oblasti 

0,0156 0,0126 -0,0030 0,0144 19,3915 

H Ostatní provozní 

náklady 

0,0703 0,0391 -0,0312 0,1505 202,5219 

J Prodané CP a podíly 0,0033 0,0000 -0,0033 0,0159 21,4554 

L Náklady z přecenění 

CP a derivátů 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0975 

M Změna stavu rezerv a 

opravných položek ve 

finanční oblasti 

0,0004 0,0000 -0,0004 0,0019 2,5997 

N Nákladové úroky 0,0057 0,0057 0,0000 -0,0002 -0,2363 

O Ostatní finanční 

náklady 

0,0047 0,0017 -0,0030 0,0143 19,2359 

Q Daň z příjmu  0,0045 0,0015 -0,0030 0,0145 19,5138 

Zdroj: Vlastní zpracování 



Bc. Tereza Kšonžková: Finanční analýza společnosti VOKD, a. s. 

 

2014  29 

 

Celková nákladovost ve sledovaných dvou obdobích 2008 a 2012 vyšla 

s negativním výsledkem -48,8 %.  

Nejhorší vliv na tento výsledek měly osobní náklady ve společnosti, které dosáhly 

výše -311,4 %, dále náklady vynaložené na prodané zboží s hodnotou -63,2 % a výkonová 

spotřeba, která vyšla -56 %. Negativně na změnu celkové nákladovosti společnosti VOKD, 

a. s. působily také odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku s hodnotou        

-14 %, a dále pak daně a poplatky s negativním výsledkem -6,6 %. Velmi malý negativní 

vliv na celkovou nákladovost měly nákladové úroky, které nedosáhly ani hodnoty -1 %. 

Pozitivní vliv na změnu celkové nákladovosti měly ostatní provozní náklady, 

které dosahovaly výše 202,5 % a zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného 

majetku a materiálu, jejíž hodnota se vyšplhala k 117,7 %. Kladný vliv měly na vrcholový 

ukazatel také náklady spojené s prodejem cenných papírů a podílů společnosti, dále daň 

z příjmů, změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a ostatní finanční 

náklady. Všechny tyto čtyři položky se pohybovaly svým výsledkem okolo 20 %. Naopak 

změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti měla na změnu vrcholového 

ukazatele poměrně menší vliv, jak změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti, a to pouze 2,6 %. Náklady spojené s přeceněním cenných papírů a derivátů měly 

velmi zanedbatelný kladný vliv na změnu celkové nákladovosti a to pouhých 0,1 %. 

 V tabulce č. 13 jsou uvedeny vázanosti stálých, oběžných a ostatních aktiv ve 

sledovaných obdobích 2008 a 2012. Vrcholový ukazatel (tržby/celková aktiva) vyšel 

záporně -12,4 %. Nejvíce negativně se na tomto výsledku podílela oběžná aktiva 

s hodnotou -8,1 %, dále pak aktiva fixní s -3,3 % a s -1 % ostatní aktiva. 

Tabulka 13: Vliv změny jednotlivých položek aktiv v letech 2008-2012 

Ukazatel 2008 (0) 2012 (1) Δ = (1)-(0) Absolutní změna Relativní změna 

T/ΣA 0,5997 0,7038 0,1041 -0,0092 -12,3886 

Stálá aktiva 0,2862 0,3135 0,0273 -0,0024 -3,2505 

Oběžná aktiva 0,3073 0,3756 0,0683 -0,0060 -8,1311 

Ostatní aktiva 0,0062 0,0147 0,0085 -0,0007 -1,0071 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.4 BANKROTNÍ MODELY 

Bankrotní modely předpovídají finanční stav společnosti a její ohrožení 

případným bankrotem. Pomocí vzorců se předvídá, jestli se společnost blíží spíše 

k bankrotu či prosperuje. Předpovědět bankrot lze již několik let před skutečným 

zbankrotováním. Bankrotní modely jsou velmi důležité a užitečné pro investory, kteří 

zvažují koupi akcií či dluhopisů dané společnosti.[6]  

V této kapitole budu posuzovat společnost VOKD, a. s. podle Altmanova Z-skóre, 

dále pomocí indexu důvěryhodnosti IN99 a v poslední řadě dle Tafflerova bankrotního 

modelu. 

 

3.4.1 ALTMANOVO Z-SCÓRE  

 Altmanův bankrotní model je vypočítáván na základě poměrových ukazatelů. 

Cílem tohoto modelu je vyjádřit finanční stav firmy pomocí jediné hodnoty, která hodnotí, 

s jakou pravděpodobností se ve střednědobém horizontu dostane firma do bankrotního 

stavu. Tím se tato hodnota stává indexem důvěryhodnosti zdraví firmy.[4] 

 Altmanův bankrotní model pro akciovou společnost VOKD jsem vypočetla dle 

vztahu: 

 𝑍 𝑎. 𝑠.  = 1,2𝑋1 +  1,4 𝑋2 +  3,3𝑋3 +  0,6𝑋4 + 1,0 𝑋5 

 

(2.17) 

Vysvětlivky: 

X1 ….. (oběžná aktiva – krátkodobé závazky)/celková aktiva 

X2 ….. nerozdělený zisk/celková aktiva 

X3 ….. EBIT/celková aktiva 

X4 ….. vlastní kapitál/cizí zdroje 

X5 ….. tržby/celková aktiva 
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Tabulka 14: Hodnoty Altmanova Z-Scóre v letech 2008 až 2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

X1 0,492 0,527 0,437 0,520 0,503 

X2 0,037 0,050 0,063 0,089 0,000 

X3 0,034 0,020 0,032 -0,108 0,014 

X4 0,566 0,568 0,703 0,393 0,394 

X5 1,667 1,532 1,103 1,393 1,421 

Altmanovo Z-Scóre 2,762 2,641 2,244 2,023 2,307 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 Pokud by byla společnost VOKD, a. s. v uspokojivé finanční situaci, výsledné 

hodnoty Altmanova Z-Scóre by se měly přehoupnout přes hodnotu 2,99. Výsledné hodnoty 

se však pohybují v intervalu od 1,81 do 2,99, což znamená, že se společnost ve všech 

sledovaných letech nachází v šedé zóně s neurčitými výsledky. Pokud by se výsledné 

hodnoty Altmanova Z-Scóre snížily pod hodnotu 1,81, společnost by byla přímým 

kandidátem bankrotu. 

3.4.2 INDEXY IN 

Autoři této množiny diskriminačních funkci jsou manželé Neumaierovi, kteří 

vytvořili s ohledem na specifika ČR obdobu Z-funkce, nazvanou index důvěryhodnosti 

(IN) v několika variantách. Indexů existuje několik druhů, ovšem mezi nejznámější patří 

index IN95, který je považován za věřitelský model a index IN99, který je považován za 

vlastnický model. Vztah indexu IN99 má následující podobu.[4] 

 𝐼𝑁99 = 0,017𝐴 + 4,573𝐵 + 0,481𝐶 + 0,15𝐷 

 

(2.18) 

Vysvětlivky: 

A ….. cizí zdroje/celková aktiva 

B ….. EBIT/celková aktiva 

C ….. výnosy/celková aktiva 

D ….. oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 
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       Tabulka 15: Index důvěryhodnosti IN99 

IN99 2008 2009 2010 2011 2012 

A 0,638 0,637 0,585 0,713 0,710 

B 0,034 0,020 0,032 -0,108 0,014 

C 1,667 1,532 1,103 1,393 1,421 

D 1,129 1,109 1,038 0,943 0,975 

Celkem 1,139 1,005 0,843 0,331 0,907 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Pokud by byla společnost v uspokojivé finanční situaci, tak by výsledná hodnota 

indexu důvěryhodnosti IN99 měla přesahovat hodnotu 2,07. Ani v jednom ze sledovaných 

let, však hodnota indexu IN99 hranici 2,07 nepřesahuje. Společnost se nachází v intervalu 

od 0,684 do 2,07, který se nazývá šedá zóna s neurčitými výsledky, a to ve všech 

sledovaných letech, ovšem kromě roku 2011. V tomto roce výsledná hodnota indexu 

důvěryhodnosti IN99 klesla na 0,331, což znamená, že společnost byla ohrožena finančním 

bankrotem. 

3.4.3 TAFFLERŮV MODEL 

 Tafflerův bankrotní model je znám již od roku 1977 a definují jej 4 poměrové 

ukazatele, které jsou spojeny do diskriminační funkce podle následujícího výrazu.[4] 

 𝑍 = 0,53 ∗ 𝑅1 +  0,13 ∗  𝑅2 +  0,18 ∗  𝑅3 +  0,16 ∗  𝑅4 

 

(2.19) 

Vysvětlivky: 

R1 ….. EBIT/krátkodobé závazky 

R2 ….. oběžná aktiva/cizí kapitál 

R3 ….. krátkodobé závazky/celková aktiva 

R4 ….. tržby/celková aktiva 
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Tabulka 16: Tafflerův model v letech 2008 – 2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

R4 0,098 0,061 0,098 -0,245 0,032 

R2 0,803 0,835 0,845 0,760 0,751 

R3 0,352 0,329 0,326 0,440 0,450 

R4 1,667 1,532 1,103 1,393 1,421 

Tafflerův model 0,486 0,445 0,397 0,271 0,423 

    Zdroj: Vlastní zpracování 

 Ve sledovaných letech, opět mimo rok 2011, jsou vypočítané hodnoty Tafflerova 

modelu vyšší jak 0,3. Pohybují se od 0,397 do 0,486, což nám říká, že společnost VOKD, 

a. s. má v těchto letech malé riziko bankrotu. V roce 2011 se výsledná hodnota Tafflerova 

modelu snížila na 0,271, z čehož můžeme usoudit, se společnost oproti ostatním 

sledovaným létům ocitla v situaci s vyšší pravděpodobností bankrotu. 
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4. VYHODNOCENÍ 

V následující kapitole se budu věnovat výsledkům poměrové analýzy. Výsledky 

zhodnotím a následně jejich vývoj okomentuji. 

4.1 UKAZATELÉ RENTABILITY 

Z následujícího grafu č. 1 lze na první pohled vyčíst, že v roce 2011 společnost 

VOKD, a. s. hospodařila se záporným výsledkem hospodaření (ztrátou). 

Graf 1: Vývoj ROE, ROA a ROS v letech 2008-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ukazatel rentability celkového kapitálu ROA měl pro společnost nejpříznivější 

hodnotu v roce 2008 a to 3,4 % a v roce 2010 s výsledkem 3,2 %. V roce 2010 se hodnota 

rentability vlastního kapitálu pohybovala těsně pod hranicí 2 %. V posledním 

analyzovaném roce 2012 nabývala ROA hodnoty 1,4 %, což bylo zapříčiněno poklesem 

zisku. Rentabilitu vlastního kapitálu v roce 2011 nemůžeme vůbec hodnotit, protože 

společnost VOKD, a. s. byla v tomto roce ztrátová.  

Rentabilita vlastního kapitálu ROE nabývala taktéž nejvyšších hodnot v letech 

2008 a to 7,4 % a v roce 2010 s 7,3 %. V roce 2009 nabývala ROE výše 3,1 % a v roce 

2012 to bylo 4,3 %. Pokles rentability vlastního kapitálu v letech 2009 a 2012 způsobil 

rapidní pokles čistého zisku společnosti. Kladným jevem je však to, že hodnoty rentability 

vlastního kapitálu překračují hodnoty rentability celkového kapitálu, protože rentabilita 
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vlastního kapitálu poměřuje čistý zisk připadající vlastníkům společnosti k výši kapitálu, 

který do společnosti investovali. 

Je patrné, že hodnota rentability tržeb ROS byla pro společnost VOKD, a. s. 

nejpříznivější v roce 2010, a to když dosahovala hodnoty 2,7 %, což znamená, že na 1 Kč 

tržeb v tomto roce připadlo přibližně 0,027 Kč čistého zisku. V roce 2008 ještě dosahovala 

hodnoty kolem 1,6 %. V dalších letech se rentabilita tržeb již nepřehoupla přes hranici 1 % 

a v roce 2011 rentabilita tržeb nemohla být počítána pro ztrátové hospodaření společnosti. 

4.2 UKAZATELÉ LIKVIDITY 

V grafu č. 2 můžeme sledovat vývoj celkové, pohotové a okamžité likvidity 

společnosti VOKD, a. s. v letech 2008-2012. 

Graf 2: Vývoj celkové, pohotové a okamžité likvidity v letech 2008-2012 

 

        Zdroj: Vlastní zpracování 

Doporučená hodnota celkové likvidity by se měla pohybovat v intervalu od 1,5 do 2,5. 

Z grafu č. 2 tedy můžeme vyčíst, že v doporučeném intervalu se celková likvidita pohybovala 

pouze v roce 2009 a 2010. V dalších třech sledovaných letech se hodnota celkové aktivity nachází 

pod spodní hranicí doporučených hodnot, což není pro společnost ideální. Hlavním důvodem 

tohoto stavu je především vysoký nárůst krátkodobých závazků společnosti. 

Doporučená hodnota ukazatele pohotové likvidity by se měla nacházet v intervalu od 1 do 
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likvidity přesáhla horní hranici doporučeného intervalu, a to do výše 1,58. Jedna z hlavních příčin 

překročení vhodného intervalu pohotové likvidity může souviset se snížením zásob společnosti, 

jejichž výše se od roku 2008 snížila o více než polovinu, z 24 992 tis. Kč na 12 755 tis. Kč. 

Optimální míra ukazatele okamžité likvidity by měla nabývat hodnot od 0,2 do 0,5. 

Z grafu č. 3 můžeme vidět, že ani jeden ze sledovaných roků se v tomto doporučeném optimu 

nenachází. Hlavním důvodem je každoroční kolísavá změna pohotových finančních prostředků 

společnosti. V roce 2009 společnost VOKD, a. s. vlastnila pohotové platební prostředky ve výši 

5 278 tis. Kč a v roce 2010 vzrostly na 59 925 tis. Kč. Společnost je schopna hradit své krátkodobé 

závazky, ale se stále zvyšující se dobou splatnosti. 

4.3 UKAZATELÉ AKTIVITY 

V grafu č. 3 můžeme sledovat vývoj obratu celkových aktiv, nebo vývoj 

vázanosti celkového vloženého kapitálu v letech 2008-2012. Tento ukazatel je měřítkem 

celkového využití majetku a má od roku 2008 do roku 2010 klesající tendenci, což je 

způsobeno jak poklesem tržeb, tak i poklesem celkových aktiv. Od roku 2010 se hodnota 

obratu aktiv zvyšuje, což je zapříčiněno mírným nárůstem tržeb i celkových aktiv. 

Z celkových aktiv pak především nejvíce vzrostla oběžná aktiva, která se od roku 2010 do 

roku 2012 zvýšila z hodnoty 517 584 tis. Kč na 600 360 tis. Kč. Celková aktiva se tedy za 

účetní období roku 2008 ve společnosti obrátila 1,67 krát, což bylo za sledovaných 5 let 

nejvíce a za účetní období roku 2010 se celková aktiva ve společnosti obrátila 1,1 krát, což 

bylo naopak za sledovaných 5 let nejméně. 

Graf 3: Vývoj obratu aktiv v letech 2008-2012 

 

   Zdroj: Vlastní zpracování 
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V grafu č. 4 můžeme sledovat jak se v průběhu 5ti let měnila doba obratu aktiv 

společnosti VOKD, a. s. Vidíme, že v roce 2008 se celková aktiva proměnila vzhledem 

k tržbám za 216 dní, naopak v roce 2010 to bylo 326 dní.  

 

Graf 4: Vývoj doby obratu aktiv v letech 2008-2012 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 Vývoj obratu zásob v letech 2008-2012 vidíme v grafu č. 5.  Obrat zásob udává, 

kolikrát je během roku každá položka zásob prodána a poté znovu uskladněna. V roce 

2010 byla každá položka zásob v průměru 55 krát prodána a poté znova uskladněna. 

V roce 2012 počet obrátek rapidně vzrostl, a tudíž byla každá položka zásob prodána a 

znova uskladněna celkem 368 krát. 

Graf 5: Vývoj obratu zásob v letech 2008-2012 

 

         Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Graf č. 6 naznačuje, jak dlouho jsou oběžná aktiva společnosti VOKD, a. s. vázána 

ve formě zásob. Nejdéle, a to 6,5 dne jsou oběžná aktiva vázána v zásobách v roce 2010. 

Naopak nejkratší dobu jsou oběžná aktiva společnosti vázána ve formě zásob v roce 2012 a 

to necelý 1 den.  

Graf 6: Vývoj doby obratu zásob v letech 2008-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Z grafu č. 7 můžeme vyčíst, že platební morálka odběratelů společnosti VOKD, a. 

s. je velmi špatná. V každém ze sledovaných 5ti let platí odběratelé společnosti po 100 

dnech. V roce 2010 dokonce po 136 dnech, což je velmi nepříznivé. Společnost VOKD, a. 

s. by se měla zaměřit na své odběratele, protože doba obratu pohledávek je příliš vysoká. 

Graf 7: Vývoj doby obratu pohledávek v letech 2008-2012 

 

  Zdroj: Vlastní zpracování 
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V posledním grafu č. 8 z oblasti aktivity můžeme sledovat, jak se měnila doba 

obratu závazků společnosti VOKD, a. s. v letech 2008-2012. Vývoj doby obratu závazků 

má stoupající tendenci. Zatímco v roce 2008 hradila společnost VOKD, a. s. své závazky 

v průměru po 83 dnech, v roce 2012 své závazky hradila průměrně po 135 dnech. Tento 

nárůst souvisí především s dobou obratu pohledávek, kdy společnost VOKD, a. s. musí 

příliš dlouho čekat na úhradu od svých odběratelů a tudíž není schopna včas platit závazky.  

Graf 8: Vývoj doby obratu závazků v letech 2008-2012 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4 UKAZATELÉ FINANČNÍ STABILITY 

V grafu č. 9 můžeme vidět, jak se měnila celková zadluženost společnosti 
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společnost nedostala do finančních problémů. 
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Graf 9: Vývoj celkové zadluženosti v letech 2008-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 10 znázorňuje vývoj míry zadluženosti společnosti VOKD, a. s. v letech 

2008-2012. Tento ukazatel je velice významný pro banky, které by společnosti chtěly 

poskytnout úvěr. Je jasné, že společnost využívá více cizích zdrojů, jak vlastních. Z grafu 

je vidět, že se míra zadluženosti od roku 2010 rapidně zvýšila. Zatímco v roce 2010 byla 

společnost zadlužena ze 142 %, v roce 2012 už to bylo z 254 %. Tento jev způsobil nárůst 

jak dlouhodobých, tak i krátkodobých závazků společnosti, především krátkodobých 

závazků z obchodních vztahů, které se zvýšily o 187 249 tis. Kč. 

Graf 10: Vývoj míry zadluženosti v letech 2008-2012 

 

   Zdroj: Vlastní zpracování 
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V posledním grafu č. 11 sledujeme vývoj koeficientu samofinancování v letech 

2008-2012. Koeficient samofinancování slouží jako doplňkový ukazatel a říká nám, 

z kolika procent je společnost schopna pokrýt svá aktiva vlastními zdroji. Z grafu je jasné, 

že společnost svá aktiva z velké části financuje z cizích zdrojů. Nejnižší finanční 

samostatnost společnosti byla v roce 2011, kdy společnost svá aktiva financovala 

z vlastních zdrojů jen ve 28 %. V roce 2010 byl koeficient samofinancování nejvyšší, což 

znamená, že společnost VOKD, a. s. byla schopna pokrýt svá aktiva vlastními zdroji ve 

výši 41 %. 

Graf 11: Vývoj koef. samofinancování v letech 2008-2012 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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5. ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo provedení rozboru finančního zdraví akciové 

společnosti VOKD. Finanční analýza byla provedena za účetní období 2008 až 2012, za 

použití údajů, které jsem získala z interních účetních výkazů společnosti VOKD, a. s. 

Má diplomová práce se skládá z pěti částí.  

První, úvodní část slouží pro vymezení cílů celé práce.  

V druhé části se věnuji charakteristice společnosti, přesněji jejímu historickému 

vývoji a současnému profilu jejího podnikání.  

Třetí část mé práce se věnuje vymezením pojmů finanční analýzy, kde jsem se 

zabývala především zdroji pro finanční analýzu, volbou poměrových ukazatelů a jejich 

představení. Následují výpočty hodnot ukazatelů rentability, likvidity, aktivity a finanční 

stability společnosti VOKD, a. s. Po poměrové analýze vybraných ukazatelů jsem se 

věnovala Du-Pont pyramidálnímu rozkladu, kdy jsem mezi sebou porovnávala vždy dvě 

období. Výsledky daných období jsem okomentovala a zhodnotila. Z důvodu ztrátového 

hospodaření společnosti v roce 2011, jsem byla nucena mezi sebou porovnávat období 

2008 a 2009, 2009 a 2010, a v poslední řadě rok 2008 s rokem 2012. Následovaly výpočty 

a interpretace výsledků bankrotních modelů, přesněji Altmanova Z-Scóre, Tafflerova 

modelu a Indexu IN99.  

Ve čtvrté části mé práce se již věnuji samotnému vyhodnocení výsledků 

výpočtové části poměrové analýzy, přesněji vyhodnocení ukazatelů rentability, likvidity, 

aktivity a finanční stability (zadluženosti) akciové společnosti VOKD. 

Český stavební průmysl prochází krizí již 6 let, a to od roku 2008, kdy na českém 

trhu působilo 767 stavebních firem, které zaměstnávaly přes 110 000 lidí. V roce 2012 

počet stavebních firem klesl a na trhu se jich udrželo už jen 603. Za toto období přišlo o 

práci více jak 50 000 lidí. Mezi stavebními společnostmi dochází k ostrému 

konkurenčnímu boji, a proto si většina těchto společností musí některé své zakázky 

dotovat, což má za důsledek snižování marže, v některých případech marže klesá až do 

záporných hodnot. Tyto zakázky společnosti financují především ze zakázek, které jsou 

pro ně ziskové, anebo za pomocí bankovních úvěrů, což je případ akciové společnosti 

VOKD. Důlní divize společnosti VOKD, a. s. zaznamenala taktéž pokles počtu zakázek, a 
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to z důvodu útlumu těžby v Moravskoslezském kraji. Za dobu krize VOKD, a. s. propustila 

cca 250 zaměstnanců, především ty zaměstnance, kterým končila pracovní smlouva na 

dobu určitou. Po letošní mírné zimě se předpokládá, že se české stavebnictví dostane do 

období stabilizace, kde by mělo setrvat i příští rok. Prognózy ukazují, že teprve v roce 

2016 by mohl nastat první mírný nárůst českého stavebnictví. 
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Přílohy: 

Příloha 1: Rozvaha společnosti VOKD, a. s. - aktiva 

  AKTIVA 2008 2009 2010 2011 2012 

  AKTIVA CELKEM 1 113 296 1 102 823 1 046 235 1 074 327 1 124 857 

A. 
Pohledávky za upsaný 

základní kapitál 
          

B. Dlouhodobý majetek 531 204 503 263 511 319 473 021 501 000 

B.I. 
Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
1 192 2 492 1 146 8 131 4 264 

B.I.1. Zřizovací výdaje           

B.I.2. 
Nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje 
          

B.I.3. Software 1 192 200 0 8 131 4 264 

B.I.4. Ocenitelná práva           

B.I.5. Goodwill           

B.I.6. 
Jiný dlouhodobý nehmotný 

majetek 
          

B.I.7. 
Nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek 
0 2 292 1 146 0 0 

B.I.8. 
Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý nehmotný 

majetek 
          

B.II. 
Dlouhodobý hmotný 

majetek 
182 531 162 201 145 685 137 081 127 338 

B.II.1. Pozemky 28 878 27 847 28 455 37 848 38 868 

B.II.2. Stavby 92 367 89 596 76 552 58 998 56 336 

B.II.3. 
Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 
54 695 36 492 32 968 31 692 29 822 

B.II.4. 
Pěstitelské celky trvalých 

porostů 
          

B.II.5. 
Základní stádo a tažná 

zvířata 
          

B.II.6. 
Jiný dlouhodobý hmotný 

majetek 
197 197 197 197 197 

B.II.7. 
Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 
3 766 1 241 1 313 8 346 2 115 

B.II.8. 
Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný 

majetek 
2 628 6 828 6 200 0 0 

B.II.9. 
Oceňovací rozdíl k 

nabytému majetku 
          

 



 

 

 

 

B.III. 
Dlouhodobý finanční 

majetek 
347 481 338 570 364 488 327 809 369 398 

B.III.1. 
Podíly v ovládaných a 

řízených osobách 
273 371 274 171 274 380 317 975 343 939 

B.III.2. 
Podíly v účetních 

jednotkách s podstatným 

vlivem 
40 000 40 000 40 000 0 0 

B.III.3. 
Ostatní dlouhodobé cenné 

papíry a podíly 
19 252 17 741 43 752 97 185 

B.III.4. 

Půjčky a úvěry ovládaným 

a řízeným osobám a 

účetním jednotkám pod 

podstatným vlivem 

          

B.III.5. 
Jiný dlouhodobý finanční 

majetek 
14 858 6 180 6 356 9 737 20 274 

B.III.6. 
Pořizovaný dlouhodobý 

finanční majetek 
0 478 0 0 0 

B.III.7. 
Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý finanční 

majetek 
0 0 0 0 5 000 

C. Oběžná aktiva 570 504 586 521 517 584 581 802 600 360 

C.I. Zásoby 24 992 12 755 20 793 18 226 4 337 

C.I.1. Materiál 16 876 6 791 10 194 6 244 3 162 

C.I.2. 
Nedokončená výroba a 

polotovary 
927 915 3 356 8 170 0 

C.I.3. Výrobky 7 143 4 885 7 201 3 754 1 175 

C.I.4. Zvířata           

C.I.5. Zboží 33 38 42 21 0 

C.I.6. 
Poskytnuté zálohy na 

zásoby 
13 126 0 37 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 46 237 34 193 65 532 43 154 55 947 

C.II.1. 
Pohledávky z obchodních 

vztahů 
45 879 31 785 15 996 27 564 35 200 

C.II.2. 
Pohledávky za ovládanými 

a řízenými osobami 
0 0 0 0 2 050 

C.II.3. 
Pohledávky za úč. 

jednotkami pod podstatným 

vlivem 
0 0 0 6 450 0 

C.II.4. 
Pohledávky za společníky, 

členy družstva a za 

účastníky sdružení 
0 2 050 32 450 0 0 

C.II.5. 
Dlouhodobé poskytnuté 

zálohy 
358 358 358 358 358 

C.II.6. Dohadné účty aktivní           



 

 

 

 

C.II.7. Jiné pohledávky 0 0 9 500 0 0 

C.II.8. 
Odložená daňová 

pohledávka 
0 0 7 228 8 782 18 339 

C.III. Krátkodobé pohledávky 476 027 534 295 371 334 497 611 505 127 

C.III.1. 
Pohledávky z obchodních 

vztahů 
314 770 329 467 227 517 319 927 246 688 

C.III.2. 
Pohledávky - ovládající a 

řídící osoba 
0 0 0 0 5 510 

C.III.3. 
Pohledávky za úč. 

jednotkami pod podstatným 

vlivem 
0 0 0 0 19 813 

C.III.4. 
Pohledávky za společníky, 

členy družstva a za 

účastníky sdružení 
61 571 70 089 28 472 72 320 8 931 

C.III.5. 
Sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
          

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 4 433 5 927 12 499 22 139 15 810 

C.III.7. 
Krátkodobé poskytnuté 

zálohy 
1 111 3 198 1 087 2 980 482 

C.III.8. Dohadné účty aktivní 894 182 124 675 1 050 

C.III.9. Jiné pohledávky 93 248 125 432 101 635 79 570 206 843 

C.IV. 
Krátkodobý finanční 

majetek 
23 248 5 278 59 925 22 811 34 949 

C.IV.1. Peníze 210 369 452 1 700 10 504 

C.IV.2. Účty v bankách 23 038 4 909 59 473 21 111 24 445 

C.IV.3. 
Krátkodobé cenné papíry a 

podíly 
          

C.IV.4. 
Pořizovaný krátkodobý 

finanční majetek 
          

D.I. Časové rozlišení 11 588 13 039 17 332 19 504 23 497 

D.I.1. Náklady příštích období 4 818 2 414 2 591 2 223 1 758 

D.I.2. 
Komplexní náklady příštích 

období 
          

D.I.3. Příjmy příštích období 6 770 10 625 14 741 17 281 21 739 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 2: Rozvaha společnosti VOKD, a. s. – pasiva 

  PASIVA 2008 2009 2010 2011 2012 

  PASIVA CELKEM 1 113 296 1 102 823 1 046 235 1 074 327 1 124 857 

A. Vlastní kapitál 401 769 399 101 430 389 300 864 314 544 

A.I. Základní kapitál 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 

A.I.1. Základní kapitál 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 

A.I.2. 
Vlastní akcie a vlastní 

obchodní podíly (-)           

A.I.3. Změny základního kapitálu           

A.II. Kapitálové fondy           

A.II.1. Emisní ážio           

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy           

A.II.3. 
Oceňovací rozdíly z 

přecenění majetku a záv.           

A.II.4. 
Oceňovací rozdíly z 

přecenění při přeměnách           

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze 

zisku 10 567 12 059 12 676 14 240 14 240 

A.III.1. 
Zákonný rezervní fond, 

nedělitelný fond 10 567 12 059 12 676 14 240 14 240 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy           

A.IV. 
Výsledek hospodaření 

minulých let 41 353 54 709 66 425 96 148 -33 376 

A.IV.1. 
Nerozdělený zisk minulých 

let 41 353 54 709 66 425 96 148 0 

A.IV.2. 
Neuhrazená ztráta 

minulých let         -33 376 

A.V. 
Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 

(+/-) 29 849 12 333 31 288 -129 524 13 680 

B. Cizí zdroje 710 049 702 755 612 188 765 795 799 178 

B.I. Rezervy 107 848 109 860 66 486 98 233 86 400 

B.I.1. 
Rezervy podle zvláštních 

právních předpisů 62 265 77 615 0 0 0 

B.I.2. 
Rezerva na důchody a 

podobné závazky           

 

 

 



 

 

 

B.II.3. 
Závazky k účetním 

jednotkám pod 

podstatným vlivem           

B.II.4. 
Závazky ke společníkům, 

členům družstva a k 

účastníkům sdružení           

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy           

B.II.6. Vydané dluhopisy           

B.II.7. 
Dlouhodobé směnky k 

úhradě           

B.II.8. Dohadné účty pasivní           

B.II.9. Jiné závazky 0 0 4 954 11 823 62 858 

B.II.10. Odložený daňový závazek 4 367 3 740 0 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky 392 029 363 164 341 275 473 062 506 070 

B.III.1. 
Závazky z obchodních 

vztahů 284 924 285 810 258 971 371 725 446 220 

B.III.2. 
Závazky ovládající a řídící 

osoba 0 0 0 0 230 

B.III.3. 
Závazky k účetním 

jednotkám pod 

podstatným vlivem           

B.III.4. 
Závazky ke společníkům, 

členům družstva a k 

účastníkům sdružení 1 900 4 032 12 633 11 089 201 

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 20 424 21 873 19 633 19 614 21 044 

B.III.6. Soc. zab. a zdrav. poj. 9 152 9 240 11 607 11 172 11 322 

B.III.7. 
Stát - daňové závazky a 

dotace 2 622 3 030 3 683 3 652 3 907 

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 205   5 639 1 213 164 

B.III.9. Vydané dluhopisy           

B.III.10. Dohadné účty pasivní 27 802 31 466 23 155 30 493 10 287 

B.III.11. Jiné závazky 45 000 7 713 7 924 24 104 12 695 

B.IV. 
Bankovní úvěry a 

výpomoci 172 793 195 967 163 915 145 014 109 528 

B.IV.1. 
Bankovní úvěry 

dlouhodobé 59 284 30 278 6 750 1 099 0 

B.IV.2. 
Krátkodobé bankovní 

úvěry 113 509 165 689 157 165 143 915 109 528 

B.IV.3. 
Krátkodobé finanční 

výpomoci           

C.I. Časové rozlišení 1 478 967 3 658 7 668 11 135 

C.I.1. Výdaje příštích období 1 478 179 170 58 41 

C.I.2. Výnosy příštích období 0 788 3 488 4 610 11 094 
 



 

 

 

Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty společnosti VOKD, a. s. 

  
Výkaz zisku a ztráty v 

tisících Kč 
2008 2009 2010 2011 2012 

I. Tržby za prodej zboží 62 473 127 35 712 16 728 

A. 
Náklady vynaložené na 

prodané zboží 
52 443 117 34 658 15 597 

+ Obchodní marže 10 30 10 1 054 1 131 

II. Výkony 1 554 088 1 537 614 1 106 426 1 295 280 1 512 830 

II.1. 
Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
1 541 509 1 520 758 1 088 324 1 282 772 1 512 216 

II.2. 
Změna stavu zásob vlastní 

činnosti 
5 451 8 199 5 140 37 -10 819 

II.3. Aktivace 7 128 8 657 12 962 12 471 11 433 

B. Výkonová spotřeba 1 248 844 1 151 492 764 147 900 948 1 089 030 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 210 403 185 364 159 740 254 609 277 769 

B.2. Služby 1 038 441 966 128 604 407 646 339 811 261 

+ Přidaná hodnota 305 254 386 152 342 289 395 386 424 931 

C. Osobní náklady 319 592 323 827 335 397 362 246 351 821 

C.1. Mzdové náklady 220 498 226 313 237 392 254 948 246 886 

C.2. 
Odměny členům orgánů 

společnosti a družstva 
2 506 2 881 2 616 2 576 2 436 

C.3. 
Náklady na sociální 

zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
78 678 75 881 78 785 88 269 87 469 

C.4.  Sociální náklady 17 910 18 752 16 604 16 453 15 030 

D. Daně a poplatky 2 619 3 381 1 328 1 516 3 880 

E. 
Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 
21 592 23 477 14 182 20 950 22 041 

III. 
Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a 

materiálu 
123 733 29 172 1 310 95 543 7 826 

III.1. 
Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku 
120 250 28 783 416 94 286 1 225 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 3 483 389 894 1 257 6 601 

F. 
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a 

materiálu 
39 809 4 477 150 37 568 5 289 

 

 



 

 

 

F.1. 
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 
38 130 4 409 86 37 487 1 813 

F.2. Prodaný materiál 1 679 68 64 81 3 476 

G. 

Změna staru rezerv a 

opravných položek v 

provozní oblasti a 

komplexních nákladů 

příštích období 

28 962 13 861 -27 185 20 853 20 162 

IV. Ostatní provozní výnosy 135 615 113 108 18 322 47 067 40 621 

H.  Ostatní provozní náklady 130 420 128 995 20 109 60 143 62 431 

V. Převod provozních výnosů           

I. Převod provozních nákladů           

* 
Provozní výsledek 

hospodaření 
21 608 30 414 17 940 34 720 7 754 

VI. 
Tržby z prodeje cenných 

papírů a podílů 
30 002   22 500 18 088   

J. 
Prodané cenné papíry a 

podíly 
6 135   379 20 002   

VII. 
Výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku 
          

VII.2. 
Výnosy z ostatních 

dlouhodobých cenných 

papírů a podílů 
          

VII.3. 
Výnosy z ostatního 

dlouhodobého finančního 

majetku 
          

VIII. 
Výnosy z krátkodobého 

finančního majetku 
          

K. 
Náklady z finančního 

majetku 
          

IX. 
Výnosy z přecenění cenných 

papírů a derivátů 
          

L. 
Náklady z přecenění 

cenných papírů a derivátů 
      24 -24 

M. 
Změna stavu rezerv a 

opravných položek ve 

finanční oblasti 
748 1 512 88 144 937 4 

X. Výnosové úroky 5 033 4 627 4 147 4 946 5 254 

N. Nákladové úroky 10 569 9 602 7 959 7 101 9 158 

XI. Ostatní finanční výnosy 7 787 4 873 1 300 65 15 018 

O.  Ostatní finanční náklady 8 735 6 796 4 007 1 590 2 785 

 

 

 



 

 

 

XII. Převod finančních výnosů           

P. Převod finančních nákladů           

* 
Finanční výsledek 

hospodaření 
16 635 -8 410 15 514 -150 555 8 349 

Q. 
Daň z příjmů za běžnou 

činnost 
8 394 9 671 2 166 13 689 2 423 

Q.1. splatná 14 202 10 298 13 134 15 243 11 980 

Q.2. odložená -5 808 -627 -10 968 -1 554 -9 557 

** 
Výsledek hospodaření za 

běžou činnost 
29 849 12 333 31 288 -129 524 13 680 

XIII. Mimořádné výnosy           

R. Mimořádné náklady           

S. 
Daň z příjmů z mimořádné 

činnosti 
          

S.1. splatná           

S.2. odložená           

* 
Mimořádný výsledek 

hospodaření 
          

T. 
Převod podílu na výsledku 

hospodaření společníkům (+/-

) 
          

*** 
Výsledek hospodaření za 

účetní období (+/-) 
29 849 12 333 31 288 -129 524 13 680 

**** 
Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
38 243 22 004 33 454 -115 835 16 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 4: Výkaz o peněžních tocích společnosti VOKD, a. s. 

  
CASH FLOW V TIS. KČ 2008 2009 2010 2011 2012 

P. 
Stav peněžních prostředků 

a peněžních ekvivalentů na 

začátku účetního období 
35 060 23 248 5 278 59 925 22 811 

  
Peněžní toky z hlavní 

výdělečné činnosti 
          

Z. 
Účetní zisk nebo ztráta z 

běžné činnosti před 

zdaněním 
38 243 22 004 33 454 -115 835 16 103 

A.1. 
Úpravy o nepeněžní 

operace 
-49 150 19 449 -5 970 134 290 31 973 

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 21 592 23 477 14 182 20 950 22 041 

A.1.2. Změna stavu: 29 709 15 371 -23 634 166 070 5 440 

A.1.2.1. 
goodwillu a oceňovacího 

rozdílu k nabytému 

majetku 
          

A.1.2.2. 
rezerv a opravných 

položek 
29 709 15 371 -23 634 166 070 5 440 

A.1.3. 
Zisk (-) ztráta (+) z prodeje 

stálých aktiv 
-82 120 -24 374 -330 -56 799 588 

A.1.4. 
Zisk (-) ztráta (+) z prodeje 

cenných papírů 
-23 867     1 914   

A.1.5. 
Výnosy z dividend a 

podílu na zisku 
          

A.1.6. 
Vyúčtované nákladové a 

výnosové úroky 
5 536 4 975 3 812 2 155 3 904 

A.1.7. 
Případné úpravy o ostatní 

nepeněžní operace 
          

A. * 

Čistý peněžní tok z 

provozní činnosti před 

zdaněním, změnami 

pracovního kapitálu, 

finančními a mimořádnými 

položkami 

10 907 41 453 27 484 18 455 48 076 

A.2. 
Změna potřeby pracovního 

kapitálu 
90 540 -68 004 93 718 57 480 8 793 

A.2.1. 

Změna stavu pohledávek z 

provozní činnosti a 

aktivních účtů časového 

rozlišení 

57 286 -41 726 121 334 -81 667 -41 641 

A.2.2. 

Změna stavu krátkodobých 

závazků z provozní 

činnosti a pasivních účtů 

časového rozlišení 

38 153 -29 376 -19 198 135 797 36 475 

A.2.3. Změna stavu zásob -4 899 3 098 -8 420 3 350 13 959 

A.2.4. 
Změna stavu finančního 

majetku, který není zahrnut 

do peněžních prostředků 
          



 

 

 

 

A. ** 

Čistý peněžní tok z 

provozní činnosti před 

zdaněním, finančními a 

mimořádnými položkami 

79 633 -26 551 121 200 75 935 56 869 

A.3. 
Zaplacené úroky s 

výjimkou kapitalizovaných 

úroků 
-10 569 -9 602 -7 959 -7 101 -9 158 

A.4. Přijaté úroky 5 033 4 627 4 147 4 946 5 254 

A.5. 
Zaplacená daň z příjmů za 

běžnou činnost a doměrky 

daně za minulá období 
-5 496 -16 906 -13 134 -15 243 -11 980 

A.6. 
Příjmy a výdaje spojené s 

mimořádnými účetními 

případy 
          

A.7. 
Přijaté dividendy a podíly 

na zisku 
          

A. *** 
Čistý peněžní tok z 

provozní činnosti  
68 601 -48 432 104 254 58 537 40 985 

  
Peněžní toky z investiční 

činnosti 
          

B.1. Nabytí stálých aktiv -223 008 -1 457 -44 912 -199 652 -51 837 

B.1.1. 
Nabytí dlouhodobého 

hmotného majetku 
-35 693 -6 565 -18 703 -199 652 -51 837 

B.1.2. 
Nabytí dlouhodobého 

nehmotného majetku 
  -2 292       

B1.3. 
Nabytí dlouhodobého 

finančního majetku 
-187 315 7 400 -26 209     

B.2. 
Příjmy z prodeje stálých 

aktiv 
150 252 28 783 22 916 112 374 1 225 

B.2.1. 
Příjmy z prodeje 

dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku 
120 250 28 783 416 112 374 12 225 

B.2.2. 
Příjmy z prodeje 

dlouhodobého finančního 

majetku 
30 002   22 500     

B.3. 
Půjčky a úvěry spřízněným 

osobám 
  -2 050 -6 047     

B. *** 
Čistý peněžní tok 

vztahující se k investiční 

činnosti 
-72 756 25 276 -28 043 -87 278 -50 612 

  
Peněžní toky z finanční 

činnosti 
          

C.1. 

Změna stavu 

dlouhodobých, popř. 

krátkodobých závazků z 

finanční oblasti 

-7 657 20 186 -21 584 -8 373 21 765 

C.2. 
Dopady změn vlastního 

kapitálu na peněžní 

prostředky 
  -15 000       



 

 

 

 

C.2.1. 
Zvýšení základního 

kapitálu, emisního ážia 

event. rezervního fondu 
          

C.2.2. 
Vyplacení podílu na 

vlastním kapitálu 

společníkům 
          

C.2.3. 
Další vklady peněžních 

prostředků společníků a 

akcionářů 
          

C.2.4. Úhrada ztráty společníky           

C.2.5. 
Platby z fondů tvořených 

ze zisku 
          

C.2.6. 
Vyplacené dividendy nebo 

podíly na zisku včetně 

zaplacené srážkové daně 
  -15 000       

C. *** 
Čistý peněžní tok 

vztahující se k finanční 

činnosti 
-7 657 5 186 -21 564 -8 373 21 765 

F. 
Čisté zvýšení nebo snížení 

peněžních prostředků 
-11 812 -17 970 54 647 -37 114 12 138 

R. 
Stav peněžních prostředků 

a peněžních ekvivalentů na 

konci účetního období 
23 248 5 278 59 925 22 811 34 949 

 

 

 


