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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti MND a.s. a její následné 

zhodnocení. První část se zabývá profilem společnosti a teoretickými východisky pro 

finanční analýzu. Druhá část práce je věnována aplikaci vybraných metod finanční analýzy 

na společnost MND a.s. v letech 2010 – 2012. Závěrečná část práce je věnována návrhům a 

doporučením, jež by mohly vést ke zlepšení finančního stavu podniku.  

Klíčová slova: finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrové 

ukazatele, Du Pontův pyramidální rozklad, Altmanův model, MND a.s. 

 

Summary 

The master thesis is focused on the financial analysis of the MND a.s. company and 

subsequent evaluation of this analysis. The first part deals with company profile and 

theoretical bases of financial analysis. The second part is devoted to application of selected 

methods of financial analysis to MDN a.s. company between 2010 and 2012. The final part 

of the thesis contains suggestions and recommendations that could improve the financial 

status of the company.  

Key words: Financial Analysis, Horizontal Analysis, Vertical Analysis, Ratio Indicators, 

DuPont Analysis, the Altman´s Model, MND a.s. 
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Seznam použitých zkratek 

CF  Cash flow 

CL  Celková likvidita 

DOA  Doba obratu aktiv 

DOP  Doba obratu pohledávek 

DOZás  Doba obratu zásob 

DOZáv Doba obratu závazků 

EBIT  Earnings before Interest and Taxes 

OA  Oběžná aktiva 

OCA  Obrat celkových aktiv 

OL  Okamžitá likvidita 

PL  Pohotová likvidita 

RN  Rentabilita nákladů 

ROA  Return on Assets 

ROE  Return on Equity 

ROS  Return on Sales 

SA  Stálá aktiva 

VH  Výsledek hospodaření 

VK  Vlastní kapitál 

VZZ  Výkaz zisku a ztráty 
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1 ÚVOD 

Finanční analýza zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí 

a skutečností, a je tedy významnou součástí finančního řízení podniku. Na základě účetních 

informací, které zobrazují stav minulý a popř. stav momentální, je tedy finanční manažer 

schopen pomocí výsledků finanční analýzy odhadnout budoucí ekonomický vývoj podniku, 

odhalit jeho silné a slabé stránky, nebezpečí, trendy a celkovou kvalitu hospodaření. 

Finanční analýza je úzce spojena s finančním účetnictvím, které poskytuje data a informace 

pro finanční rozhodování, a to prostřednictvím základních výkazů. Zdrojem pro finanční 

analýzu mohou být i další prameny z oblasti vnitropodnikového účetnictví, ekonomické 

statistiky nebo i prameny peněžního a kapitálového trhu.  

Průběžné provádění finanční analýzy vede k zefektivnění budoucího ekonomického chování 

společnosti. Komparace výsledků minulých a současných vede k nalezení informací, které 

ukazují procentuální odchylku od stanovených cílů. Získané výsledky lze také porovnat 

s hodnotami doporučenými u daných ukazatelů anebo s hodnotami zjištěných u ratingových 

agentur. Pouze firma, která dokonale zná a ovládá svou obchodní a finanční situaci, je 

schopna si udržet své postavení na trhu mezi silnou konkurencí. 

Tato práce si klade za cíl provést pomocí vybraných metod finanční analýzu společnosti 

MND a.s. a vyhodnotit ekonomickou situaci v podniku za období 2010–2012. Hlavním 

důvodem pro výběr těchto konkrétních let je zjistit, jak se podnik vypořádal s fúzí, která 

právě v tomto období proběhla. V době zpracování diplomové práce nebyly ještě k dispozici 

účetní výkazy za rok 2013, a proto tento rok, nebyl do výpočtů zahrnut.  

První část práce je věnována stručné charakteristice společnosti MND a.s. a teoretickým 

východiskům pro finanční analýzu. Druhá a zároveň stěžejní část práce se věnuje aplikaci 

vybraných metod finanční analýzy na výše uvedenou společnost. Pro tento účel byla využita 

analýza stavových ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů a analýza vybraných soustav 

ukazatelů. Výsledky jsou zpracovány graficky pomocí sloupcových a spojnicových grafů. 

V poslední kapitole jsou uvedeny návrhy a doporučení, vedoucí ke zlepšení finančního stavu 

společnosti. 
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Při zpracování diplomové práce bylo čerpáno z odborných publikací, výročních zpráv 

společnosti a z údajů poskytnutých na webových stránkách společnosti MND a.s. Výpočty 

byly prováděny v programu MS Excel 2013. V diplomové práci byly použity metody 

deskriptivní, komparativní a analýzy.  
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI MND a.s. 

MND a.s. je v současnosti největší a nejvýznamnější společností na tuzemském trhu, jejíž 

hlavní činností je průzkum, vyhledávání a těžba ropy a zemního plynu a obchodování 

s plynem na území České republiky. Společnost se zabývá i budováním zásobníků zemního 

plynu a poskytováním servisních služeb v oblasti vrtů a podzemních oprav sond. Společnost 

se nezabývá aktivitami v oblasti výzkumu a vývoje. [10,11,13] 

2.1 Základní údaje o společnosti 

Společnost MND je držitelem 3 průzkumných licencí a 64 dobývacích prostorů v České 

republice. Společnost je zároveň vlastníkem licence, která ji opravňuje k obchodování s 

plynem a poskytování strukturovaných dodávek a služeb krátkodobé flexibility. Kapacita 

podzemních zásobníků zemního plynu společnosti MND je momentálně druhá největší v ČR 

(280 mil. m3). Společnost je také držitelem certifikátu environmentálního systému řízení dle 

ČSN EN ISO 14001 a certifikátu systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle 

ČSN OHSAS 18001. 

Kromě České republiky působí společnosti skupiny MND v Německu, Gruzii, na Ukrajině, 

v Polsku a v Rusku. Skupina MND provádí také průzkum a těžbu i v Africe a Asii. 

Společnost v průběhu roku 2012 aktivně vyhledávala nové investiční příležitosti v zahraničí, 

a to zejména v regionu střední a východní Evropy a v Rusku. Společnost také poskytuje 

poradenské služby dalším společnostem v rámci skupiny MND, spojené s řízením 

mezinárodních těžebně-průzkumných projektů. [10,11,13] 

2.2 Historie společnosti 

Počátky vzniku MND sahají již do dob Rakousko-Uherska. Moderní historie společnosti se 

datuje od roku 1946, kdy došlo ke sjednocení všech tehdy existujících ropných rafinérií a 

vrtů na území tehdejší české části Československa. Společnost se stala národním podnikem 

a nesla název Československé naftové závody (ČNZ) se sídlem v Hodoníně. Po vzniku 

československé federace došlo k rozdělení národního podniku a od 1. 1. 1969 vznikají 

Moravské naftové doly a Slovenské naftové doly. V roce 1990 došlo ke sloučení obou 

podniků pod společným názvem Moravské naftové doly, s. p.  
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Současný název Moravské naftové doly a.s. dostala společnost v roce 1992 schválením 

privatizační smlouvy a převedením podniku na akciovou společnost. Podílníky se staly 

společnosti Slovenský plynárenský priemysel, E.ON Rhurgas a investiční skupina KKCG. 

V roce 2010 investiční skupina KKCG odkoupila podíly ostatních akcionářů a stala se 

stoprocentním vlastníkem Moravských naftových dolů. Společnost od té chvíle začala 

vystupovat pod novou značkou MND. 

Do skupiny MND patří dceřiné společnosti MND Drilling &Services a MND Gas Storage. 

Skupina MND provozuje v Rusku ropný terminál pod značkou MND Oil Terminal Samara. 

V Gruzii vlastní podíly na těžebních a průmyslových licencích společnost MND Georgia. 

Tržní podíly má skupina MND ve společnostech VEMEX a německé MD Drilling. Obrázek 

1 znázorňuje schéma společností patřících do skupiny MND. 

 

Obrázek 1: Společnosti skupiny MND        Zdroj: [10] 

 

Společnost MND a.s. byla založena jediným zakladatelem dne 30. září 2008 pod původní 

obchodní firmou ORTOKLAS a.s., vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 3. 

listopadu 2008 a je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně.  

MND Group 
N.V.

MND a.s.

MND Drilling 
& Services 

a.s.

MND Gas 
Storage a.s.

MND Georgia 
B.V.

MND Samara 
Holding B.V.

MND Drilling 
GmbH. Vemex s.r.o.
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V rámci fúze sloučením přešlo na společnost MND a.s. jmění tří zanikajících společností 

MND a.s., Moravské naftové doly, a.s. a EUROPGAS a.s., a to s právními účinky ke dni 1. 

12. 2010.  

Společnost MND a.s. je rovněž univerzálním právním nástupcem společnosti CORBONO 

HOLDINGS LIMITED, se sídlem v Kyperské republice, společnosti MND ENTERPRISES 

LIMITED, se sídlem v Kyperské republice, společnosti EURO-GEOLOGIC, a.s., se sídlem 

v Bratislavě a společnosti MND Production a.s., se sídlem v Hodoníně, které zanikly 

v důsledku přeshraniční fúze sloučením se společností MND a.s. V rámci přeshraniční fúze 

sloučením přešlo na společnost MND a.s. jmění těchto zanikajících společností, s právními 

účinky ke dni 1. 1. 2011. 

Společnost MND a.s. je dále partikulárním právním nástupcem společnosti MND Gas 

Storage a.s., se sídlem v Hodoníně, a to v důsledku rozdělení společnosti MND Gas Storage 

a.s. odštěpením sloučením se společností MND a.s., s právními účinky ke dni 1. 1. 2011. 

Z důvodu restrukturalizace aktivit mezi společnostmi skupiny MND byly ve 2. pololetí roku 

2011 realizovány korporátní přeměny společnosti MND a.s. Jedná se o rozdělení odštěpením 

sloučením se společností GLOBULA a.s., se sídlem v Hodoníně, jako nástupnickou 

společností, v jehož rámci došlo k přechodu odštěpené části jmění společnosti MND a.s., 

představované majetkem a právy potřebnými pro projekt výstavby podzemního zásobníku 

plynu v oblasti Dambořice, na společnost GLOBULA a.s., s právními účinky přeměny k 31. 

12. 2011 a rozhodným dnem přeměny k 1. 7. 2011. Dále došlo k rozdělení odštěpením se 

vznikem nové společnosti MND E&P a.s. se sídlem v Hodoníně, jako nástupnické 

společnosti, v jehož rámci došlo k přechodu odštěpené části jmění společnosti MND a.s., 

akcií představujících 100% podíl na společnosti MND Exploration and Production Limited, 

se sídlem v Londýně, na nově vzniklou společnost MND E&P a.s., s právními účinky 

přeměny k 31. 12. 2011 a rozhodným dnem přeměny k 1. 7. 2011. [10,11,13] 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA FINANČNÍ ANALÝZY 

V následující kapitole jsou stručně popsána teoretická východiska pro praktickou část 

finanční analýzy vybraného podniku.  

3.1 Finanční analýza 

„Finanční analýza podniku je pojímána jako metoda hodnocení finančního hospodaření 

podniku, při které se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi sebou navzájem, kvantifikují 

se vztahy mezi nimi, hledají kauzální souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj. Tím se 

zvyšuje vypovídací schopnost zpracovávaných dat, zvyšuje se jejich informační hodnota.“ 

[2]  

Finanční analýza slouží k posouzení úrovně hospodářské situace podniku. Ve finanční 

analýze se promítá úroveň všech podnikových aktivit, kterými podnik působí na trhu. Podle 

výsledků můžeme vidět objem a kvalitu výroby, marketingové a obchodní činnosti, inovační 

aktivity a další podnikatelské činnosti.  

Pravidelné zkoumání finanční kondice podniku přispívá zejména ke kontrole a hodnocení 

předchozích aktivit v rámci finančního řízení podniku, k posouzení vlivu vnitřního i vnějšího 

prostředí podniku, k odhalení možných následků vlastních finančních rozhodnutí, 

k identifikaci slabých míst a problémových oblastí ještě dříve, než by mohly negativně 

zapůsobit na chod firmy, k porovnání reálných výsledků hospodaření s plánovanými a 

v neposlední řadě také k získání podkladů pro zlepšování finančního řízení podniku v 

budoucnosti. 

Výsledky finanční analýzy poskytují důležité informace pro finanční řízení podniku jednak 

samotnému vedení podniku, ale také třetím osobám jako jsou například investoři, věřitelé, 

státní orgány, banky (při žádosti o podnikatelský úvěr) a další. Finanční analýzu je také 

nutno předložit při žádostech o dotaci z fondů Evropské unie.  
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3.2 Zdroje informací finanční analýzy 

Nejdůležitější informace pro zpracování finanční analýzy jsou účetní výkazy, jako je 

rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow. 

3.2.1 Rozvaha 

V rozvaze je zachycen stav majetku podniku (aktiv) na jedné straně a zdrojů jeho krytí 

(pasiv) na straně druhé k určitému časovému okamžiku.   

Údaje v účetních výkazech jsou uváděny za běžné i minulé období. Brutto stav vyjadřuje 

majetek v ocenění dle zákona o účetnictví. Sloupec korekce zachycuje oprávky a opravné 

položky se znaménkem minus. Netto stav vyjadřuje majetek po korekci, tzn. brutto stav 

minus korekce. [6] 

Rozvaha je sestavována k určitému okamžiku a tudíž má statický charakter, což může 

znamenat jistou nevýhodu, neboť v okamžiku analýzy může být stav aktiv a pasiv podniku 

už zcela odlišný. [7] 
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3.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty slouží ke zjišťování výše a způsobu tvorby složek hospodářského 

výsledku za určité období. VZZ rovněž podává přehled o nákladech a výnosech za jednotlivé 

činnosti a slouží pro hodnocení schopnosti firmy zhodnocovat vložený kapitál. Výkaz je 

sestavován obvykle v ročních či kratších intervalech. Obsahuje tokové veličiny, které 

nemusejí být v daném intervalu rovnoměrné. Zjednodušeně lze podstatu VZZ vyjádřit 

vztahem: 

  VÝNOSY – NÁKLADY = HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

Hospodářský výsledek se člení do několika stupňů, viz obr. 2 na základě toho, jaké náklady 

a výnosy do jeho struktury vstupují. [6] 

 

Obrázek 2: Členění výsledku hospodaření      Zdroj: [7] 
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3.2.3 Výkaz cash flow 

Výkaz o peněžních tocích neboli výkaz cash flow bilanční formou srovnává zdroje tvorby 

peněžních prostředků1 a peněžních ekvivalentů2 (příjmy) s jejich užitím (výdaji) za určité 

období. Tento výkaz slouží k posouzení skutečné finanční situace podniku a říká nám, kolik 

peněžních prostředků podnik za dané účetní období vytvořil a k jakým účelům je použil.  

Výkaz lze rozdělit na tři hlavní části (viz obr. 3), z nichž nejdůležitější je část týkající se 

provozní činnosti, neboť udává, do jaké míry výsledek hospodaření za běžnou činnost 

odpovídá skutečně vydělaným penězům a jak je produkce peněz ovlivněna změnami 

pracovního kapitálu a jeho složkami. [7] 

 

Obrázek 3: Struktura výkazu cash flow       Zdroj: [7] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Peněžní prostředky – peníze v hotovosti, ceniny, peníze na účtech, peníze na cestě. 
2 Peněžní ekvivalenty – krátkodobý likvidní majetek, u kterého se nepředpokládají významné změny hodnoty 

v čase a který je možno s nízkými dodatečnými transakčními náklady přeměnit v předem známou peněžní 

částku. 

Výkaz o CF

Provozní činnost

Investiční činnost

Finanční činnost
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3.3 Metody finanční analýzy 

K základním metodám finanční analýzy patří analýza stavových (absolutních) ukazatelů, což 

je analýza majetkové a finanční struktury. Sem spadá analýza trendů, tzv. horizontální 

analýza, a procentní rozbor jednotlivých dílčích položek rozvahy, tzv. vertikální analýza. 

Dále k základním metodám řadíme analýzu tokových a rozdílových ukazatelů, analýza 

poměrových ukazatelů a analýzu soustav ukazatelů (viz obr. 4). [8] 

 

 

Obrázek 4: Základní metody finanční analýzy      Zdroj: [7] 
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3.3.1 Analýza stavových ukazatelů 

Vertikální analýza 

Díky vertikální analýze neboli analýze trendů můžeme sledovat změny ve struktuře majetku 

(Rozvaha), a změny ve výnosech a tržbách (VZZ). Výsledky, které získáme, se uvádí 

v procentech a vyjadřují podíl sledované položky. Při procentním vyjádření jednotlivých 

komponent postupujeme po jednotlivých letech odshora dolů (ve sloupcích), a proto tato 

metoda dostala název vertikální analýza. Vertikální analýza umožňuje srovnávat výsledky 

analýzy z různých let, neboť nezávisí na meziroční inflaci.   

Horizontální analýza 

Horizontální analýza, též známá jako procentní rozbor, umožňuje sledovat změny 

absolutních hodnot položek v čase. Výsledky analýzy se udávají v procentech a udává změny 

ve velikosti jen jediné položky. Změny jednotlivých položek výkazů se sledují po řádcích 

horizontálně, a proto je tato metoda nazývána horizontální analýzou absolutních dat. 

Horizontální analýza se nejčastěji užívá k zachycení vývojových trendů ve struktuře majetku 

i kapitálu podniku. Je ideální pomůckou při vypracování zpráv o hospodářské situaci 

podniku a o jeho minulém i budoucím vývoji.  

3.3.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Při posuzování finanční situace podniku se v praxi nejčastěji používají poměrové ukazatele 

především z toho důvodu, že jejich analýza vychází výhradně ze základních účetních 

výkazů, a tudíž se jedná o veřejně dostupné informace, k nimž má přístup i externí finanční 

analytik. Pomocí poměrových ukazatelů zjistíme nejen aktuální finanční situaci podniku, ale 

také můžeme získat doporučení pro zlepšení dalšího vývoje podniku. [1,7] 

Poměrový ukazatel se získá vydělením kteréhokoliv účetního výkazu jinou položkou.  
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Pro účely diplomové práce byla vybrána metoda poměrové analýzy, která se skládá z níže 

uvedených poměrových ukazatelů: 

a) Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost je schopnost podniku dosáhnout zisk, a zhodnocovat tím 

vložený kapitál. Základní složkou hodnocení rentability je rentabilita vloženého kapitálu.  

Pro zjednodušení se v praxi používají modifikace ukazatelů rentability. Liší se podle toho, 

jestli se pro výpočet použije zisk před úhradou úroků a daní EBIT3, zisk po zdanění EAT4, 

nebo zisk po zdanění zvýšený o nákladové úroky (zvýšený o zdaněné úroky). 

 Rentabilita aktiv (Return on Assets) 

Znamená zhodnocení celkového kapitálu bez ohledu na jeho financování. Tato rentabilita 

udává, kolik korun zisku přenese jedna koruna použitých zdrojů. 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
            (1) 

 Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) 

Tento typ rentability zobrazuje, kolik korun zisku vytvoří jedna koruna vlastních zdrojů. 

Jinými slovy ROE vyjadřuje efektivnost reprodukce kapitálu vloženého vlastníky. 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝐾
            (2) 

 Rentabilita tržeb (Return on Sales) 

Rentabilita tržeb ukazuje, kolik korun provozního zisku podnik utvoří z jedné koruny 

provozních tržeb.  

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
            (3) 

 Rentabilita nákladů 

Rentabilita nákladů představuje efektivitu vynaložených nákladů a odpovídá na důležitou 

otázku, kolik jedna koruna vlastních nákladů vytvoří korun zisku. [5,6] 

                                                 

3 Earnings Before Interest and Tax 
4 Earnings After Tax 
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𝑅𝑁 =
𝐸𝐴𝑇

𝐶𝑁
            (4) 

b) Ukazatele likvidity 

Likvidita znamená schopnost podniku plnit své finanční závazky, získat dostatek prostředků 

na provedení potřebných plateb. Záleží na tom, jak rychle je podnik schopen inkasovat své 

pohledávky, jestli má prodejné výrobky a zda je schopen v případě potřeby prodat své 

zásoby. 

 Okamžitá likvidita (Cash Ratio) 

Okamžitá likvidita nebo též pokladní likvidita poměřuje nejlikvidnější prostředky firmy 

(její finanční majetek krátkodobé povahy) ke krátkodobým závazkům. Jedná se o 

schopnost podniku hradit právě splatné dluhy.  Po vynásobení výsledku ukazatele 100 % 

můžeme říci, z kolika procent je možné uhradit momentální finanční závazky. Optimální 

hodnota tohoto ukazatele se nachází v intervalu 0,9–1,1. 

𝑂𝐿 =
𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
         (5) 

 Pohotová likvidita (Quick Ratio – Acid Test Ratio) 

Pohotová likvidita zahrnuje v čitateli oběžná aktiva ponížená o zásoby, které jsou méně 

likvidní než ostatní oběžná aktiva. Ukazatel pohotové likvidity udává schopnost podniku 

hradit své běžné závazky. Když hodnota pohotové likvidity roste, znamená to zlepšení 

finanční a platební situace podniku a naopak. Jako ideální jsou považovány hodnoty z 

intervalu 1–1,5. 

𝑃𝐿 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
         (6) 

 Celková likvidita (Current Ratio) 

Celková neboli běžná likvidita vyjadřuje poměr oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům. 

Tento ukazatel udává, kolik korun vytvořené hotovosti připadne na jednu korunu závazků. 

Za ideální jsou považovány hodnoty z intervalu 2–2,5. [5,6] 

𝐶𝐿 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
         (7) 
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c) Ukazatele aktivity 

Charakterizují, jak efektivně podnik využívá jednotlivé složky aktiv. Jestliže vlastní podnik 

více aktiv, než je účelné, znamená to, že jeho náklady rostou. Jedná se tedy o ukazatele typu 

doby obratu nebo obratovosti, které jsou využívány pro řízení aktiv. 

 Obrat celkových aktiv (počet obratů/rok) 

Ukazuje efektivnost využití celkových aktiv, neboť měří počet obrátek celkových aktiv za 

dobu jednoho roku. Obecně platí, čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele tím lépe.  

𝑂𝐶𝐴 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
          (8) 

 Doba obratu aktiv (dny) 

Ukazatel poukazuje na to, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv ve vztahu k tržbám. 

Obecně platí, čím méně dní obratu, tím lepší je hodnota ukazatele.  

𝐷𝑂𝐴 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 ∙ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
         (9) 

 Doba obratu zásob (dny) 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, během nichž jsou zásoby vázány v podnikání 

do doby jejich spotřeby či do doby jejich prodeje. Vyjadřuje úroveň běžného provozního 

řízení. Podnik by měl udržovat dobu obratu zásob na technicky a ekonomicky zdůvodněné 

výši.  

𝐷𝑂𝑍á𝑠 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 ∙ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                  (10) 

 Doba obratu pohledávek (dny) 

Díky tomuto ukazateli si můžeme představit, jak funguje strategie řízení pohledávek a 

udává, za jak dlouho jsou průměrně placeny faktury. Tento nám pomůže při plánování 

peněžních toků, neboť vypovídá o platební morálce odběratelů. Podnik tento fakt musí vzít 

v úvahu a přizpůsobit tomu například dobu placení svých závazků. 

𝐷𝑂𝑃 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦∙360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                  (11) 
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 Doba obratu závazků (dny) 

Po výpočtu ukazatele můžeme určit počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr. 

Vyjadřuje platební disciplínu podniku vůči dodavatelům. [5,6] 

𝐷𝑂𝑍á𝑣 =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦∙360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                    (12) 

d) Finanční stabilita a zadluženost 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti podniku udávají vztah mezi cizími a vlastními 

zdroji financování podniku a také měří rozsah, v jakém podnik používá k financování dluhy. 

Tyto ukazatele lze hodnotit na základě výsledků analýzy vztahu podnikových aktiv a zdrojů 

jejich krytí. 

 Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) 

Patří mezi nejdůležitější ukazatele finanční stability podniku. Tento ukazatel udává, do jaké 

míry je podnik schopen krýt své prostředky vlastními zdroji a jak vysoká je jeho finanční 

samostatnost. Čím je ukazatel vyšší, tím je podnik stabilnější.  

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
             (13) 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti jsou doplňovány mnoha dalšími ukazateli, které 

pomohou hlouběji zhodnotit strukturu aktiv podniku. Pro příklad lze uvést tři níže uvedené 

ukazatele. 

 Podíl stálých aktiv 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                (14) 

 Podíl oběžných aktiv 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑜𝑏ěž𝑛ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
               (15) 

 Podíl zásob 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                 (16) 
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 Celková zadluženost (ukazatel věřitelského rizika) 

Celková zadluženost se vypočítá jako podíl cizího kapitálu, který představuje celkový dluh 

podniku, k celkovým aktivům. Čím vyšší je hodnota celkové zadluženosti, tím vyšší je 

riziko věřitelů, kteří se mohou zdráhat podniku půjčovat další peníze, anebo by půjčky 

poskytovali s vyšší úrokovou sazbou. Týká se to zejména dlouhodobých věřitelů. Tento 

ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 30–60 %. 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
               (17) 

Analýza zadluženosti obsahuje zadluženost dlouhodobou a běžnou. 

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
              (18) 

𝐵ěž𝑛á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
               (19) 

 Míra zadluženosti (Debt/Equity Ratio) 

Únosná zadluženost vlastního kapitálu zaleží na fázi vývoje firmy, rizik a vlastníků 

podniku. Tento ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 80–120 %. [6] 

𝑍𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑉𝐾 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
                         (20) 
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3.3.3 Analýza soustav ukazatelů 

K posouzení celkové finanční situace podniku je vhodné využít soustavy ukazatelů. Využití 

rozdílových a poměrových ukazatelů má pouze omezenou vypovídací schopnost, neboť tyto 

ukazatele charakterizují pouze určitý úsek činnosti podniku.  

Při vytváření soustav ukazatelů se rozlišují: 

a) Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, jejichž typickým příkladem jsou 

pyramidové soustavy, které slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb 

mezi ukazateli jejich rozkladem. 

b) Účelové výběry ukazatelů, sestavované na bázi komparativně-analytických nebo 

matematicko-statistických metod. Cílem je sestavit takové výběry ukazatelů, které 

by dokázaly kvalitně diagnostikovat finanční situaci podniku, resp. predikovat jeho 

krizový vývoj. Podle účelu jejich použití se výběry člení na: 

 Bonitní (diagnostické) modely, snaží se pomocí jednoho syntetického 

ukazatele (výběru několika málo ukazatelů), který nahrazuje jednotlivé 

analytické ukazatele různých vypovídacích schopností, vyjádřit finanční 

situaci, resp. Pozici podniku (mezipodnikové srovnávání). 

 Bankrotní (predikční) modely, které představují jakési systémy včasného 

varování, neboť podle chování vybraných ukazatelů indikují případné 

ohrožení finančního zdraví podniku. [2] 

Pyramidové soustavy ukazatelů 

Pyramidové soustavy ukazatelů postihují souvislosti mezi ukazateli, mohou sloužit také pro 

odhalení slabých stránek ve finančním hospodaření firmy a vytipování oblastí, kterým je 

třeba věnovat v následných rozhodnutích prioritní pozornost. Nejznámějším příkladem je 

Du Pontův pyramidální rozklad, který označuje rozklad ukazatele ROA nebo ROE.  

Du Pontův diagram (viz obr. 5) znázorňuje, jak je rentabilita vlastního kapitálu určována 

rentabilitou tržeb, obratem aktiv a poměrem celkových aktiv k vlastnímu kapitálu. Na levé 

straně diagramu je odvozena rentabilita tržeb, kde zisk je vyjádřen jako rozdíl tržeb a 

celkových nákladů. Celkové náklady jsou vyjádřeny součtem jednotlivých nákladových 

položek. Pravá strana diagramu vymezuje stálá a oběžná aktiva a vyjadřuje obrat celkových 



Bc. et Bc. Jolana Baďurová: Finanční analýza vybraného podniku 

 

2014 18 

 

aktiv jako poměr tržeb a celkových aktiv. Rentabilita celkového kapitálu je vyjádřena 

součinem tržeb a obratu celkových aktiv. [6, 12] 

 

Obrázek 5: Du Pontův diagram                  Zdroj: [6, 12] 
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Altmanova formule bankrotu (Z-skóre) 

Altmanova formule bankrotu vychází z diskriminační analýzy uskutečněné koncem 60. let 

a v 80. letech u několika desítek zbankrotovaných a nezbankrotovaných firem. Z–skóre 

vyjadřuje finanční situaci firmy a je určitým doplňujícím faktorem finanční analýzy. 

V tabulce 3 jsou znázorněny meze hodnot, podle nichž lze na základě níže vypočteného 

vzorce odhadnout finanční situaci podniku. [2] 

Z-skóre pro firmy s veřejně obchodovatelnými akciemi: 

𝑍𝑖 = 1,2 ∙ 𝐴 + 1,4 ∙ 𝐵 + 3,3 ∙ 𝐶 + 0,6 ∙ 𝐷 + 1,0 ∙ 𝐸             (21) 

kde A = čistý provozní kapitál/ celková aktiva 

 B = nerozdělený zisk/ celková aktiva 

 C = zisk před zdaněním a úroky/ celková aktiva 

 D = tržní hodnota vlastního kapitálu/ celkové dluhy 

 E = celkový obrat/ celková aktiva 

Tabulka 1: Hranice pro předvídání finanční situace podle Altmanova Z-skóre 

s veřejně obch. akciemi hodnocení 

Z > 2,99 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

1,81 < Z ≤ 2,99 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

Z ≤ 1,81 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

Zdroj: [2] 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ FIRMY 

Finanční analýza společnosti MND byla provedena pomocí analýzy stavových ukazatelů, 

analýzy poměrových ukazatelů a analýzy vybraných soustav ukazatelů, za 3 zkoumaná 

období v letech 2010 – 2012. Vstupní údaje, tj. rozvaha, VZZ a výkaz o CF jsou uvedeny 

v přílohách 1, 2 a 3. 

4.1 Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových neboli absolutních ukazatelů bude provedena pomocí horizontální a 

vertikální analýzy, které jsou celé uvedeny v přílohách 3 a 4. Změny v jednotlivých 

položkách účetních výkazů budou vyjádřeny procentuálně. 

4.1.1 Horizontální analýza 

Během sledovaného období 2010–2012 docházelo k nárůstu celkových aktiv, průměrně o 

5,27 % (viz tabulka 2). 

Tabulka 2: Zkrácená horizontální analýza rozvahy [%] 

Označení Text 2011 2012 

  AKTIVA CELKEM -7,59 18,13 

B. Dlouhodobý majetek -12,30 -4,73 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 948,27 -16,44 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 118,59 3,46 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek -43,72 -10,72 

C. Oběžná aktiva 10,19 91,71 

C.I. Zásoby 389,65 70,51 

C.II. Dlouhodobé pohledávky -68,90 35,45 

C.III. Krátkodobé pohledávky -27,13 151,57 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek -2,19 81,24 

D.I. Časové rozlišení 321,82 19,04 

  PASIVA CELKEM -7,59 18,13 

A. Vlastní kapitál -6,44 11,34 

A.I. Základní kapitál 0,00 49 900,00 

A.II. Kapitálové fondy -1 338,24 -76,74 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy za zisku 23,00 -3,10 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 92,71 -27,20 

A.V. Výsledek hospodaření běžného úč. obd. +/- -87,03 264,00 

B. Cizí zdroje -9,99 33,26 

B.II. Dlouhodobé závazky 1 530,51 -21,50 

B.III. Krátkodobé závazky 44,45 125,57 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci -25,00 18,58 

C.I. Časové rozlišení -69,66 -66,15 

Zdroj: [13, vlastní výpočty] 
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Celková aktiva v roce 2011 klesla o 7,59 %, na tomto poklesu se významně podílela položka 

Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv, která se snížila o 100 %. Ve 

stejném roce nejvíce vzrostla rozvahová položka Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

o 19 957,20 %. Obě tyto změny způsobila fúze, díky níž společnost MND převzala jmění 

zanikajících společností. V rámci oběžných aktiv největší pokles zaznamenaly jiné 

krátkodobé pohledávky o 99,17 %. K největšímu nárůstu došlo u zásob, a sice o 389,65 %. 

Hlavním důvodem tohoto výrazného navýšení je nárůst zboží ve výši 497 746 tis. Kč. Jedná 

se o zboží převzaté ze zanikajících firem. Ostatní položky jako je Materiál, nedokončená 

výroba a polotovary a výrobky naopak klesají, protože nebylo nutné je nakupovat, jestliže 

podnik získal již hotové zboží. 

Celková aktiva v roce 2012 vzrostla o 18,13 %. Největší pokles je patrný v Pohledávkách 

za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení. V roce 2010 narostly pohledávky za 

společníky a v průběhu následujících let se tyto pohledávky postupně snižují až do roku 

2012, kdy jsou vyřízeny, a podnik se jimi nadále nemusí zabývat. S převzetím jmění 

společnost MND zároveň převzala pohledávky zanikajících firem, se kterými se musela 

vypořádat, a proto se méně soustředila na pohledávky vlastní. Největší nárůst oproti 

předchozímu roku zaznamenaly jiné krátkodobé pohledávky – o 17 611,76 %. Změny v 

aktivech jsou znázorněny v grafu 1. 

Graf 1: Změna aktiv vzhledem k horizontální analýze 

 

Zdroj: [13, vlastní zpracování] 
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Stejně jako u aktiv došlo během sledovaných let i k nárůstu pasiv. Pasiva zaznamenala 

největší nárůst v roce 2011 s položkou jiné krátkodobé závazky 51 794,97 %.  

V roce 2012 došlo k jejich poklesu o 61,88 %, z čehož je patrné, že je společnost splácí. 

K největšímu poklesu v roce 2011 došlo u rozvahové položky Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků a to o 1 338,24 %. Tato položka se o 76,74 % snižuje i v roce 2012. 

Pravděpodobnou příčinou je vyčerpání těchto kapitálových fondů, protože společnost tyto 

peněžní prostředky potřebovala investovat do podnikání. Největší nárůst v roce 2012 pak 

zaznamenal vlastní kapitál o 11,34 % oproti roku předchozímu. Všechny tyto výkyvy lze 

připsat již výše zmiňované fúzi. Změny v pasivech znázorňuje graf 2. 

Graf 2: Změna pasiv vzhledem k horizontální analýze 

 

Zdroj: [13, vlastní zpracování] 

 U horizontální analýzy VZZ je nutné obrátit pozornost ke změně stavu zásob vlastní 

činnosti, která v roce 2011 zaznamenala nejvýraznější pokles. Tento pokles opět souvisí se 

získáním zboží zaniklých společností. Všechny položky kvůli hektickému období v roce 

2011 vzhledem předchozímu roku poklesly. Zejména došlo k poklesu veškerých tržeb o 

53,12 %, což mělo za následek zhoršení hospodářského výsledku, který v roce 2011 klesl o 

87,03 %. V roce 2012 došlo ke zlepšení situace, kdy tržby narostly o 331,33 %, a 

hospodářský výsledek se zvýšil o 264 %. Jedním z důvodů tohoto zlepšení mohlo být i 

získání nových klientů. Tabulka 3 pro lepší přehlednost znázorňuje zkrácenou verzi 

horizontální analýzy. 
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Tabulka 3: Zkrácená horizontální analýza VZZ  [%] 

Označení Text 2011 2012 

I. Tržby za prodej zboží -87,61 3 512,93 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží -86,97 3 563,38 

+ OBCHODNÍ MARŽE -92,83 2 756,96 

II. Výkony -42,32 144,35 

B. Výkonová spotřeba -47,12 172,42 

+ PŘIDANÁ HODNOTA -41,66 143,26 

C. Osobní náklady -41,16 96,13 

D. Daně a poplatky -18,90 100,61 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -10,68 102,91 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu -51,78 16,68 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu -62,77 53,80 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období -97,20 1 357,52 

IV. Ostatní provozní výnosy -7,80 20,33 

H. Ostatní provozní náklady 0,39 27,12 

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -49,42 184,17 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů -100,00   

J. Prodané cenné papíry a podíly -99,99 76,61 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,00   

X. Výnosové úroky -89,99 108,93 

N. Nákladové úroky -66,63 85,71 

XI. Ostatní finanční výnosy 69,08 -40,65 

O. Ostatní finanční náklady -97,41 214,33 

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -97,49 699,86 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -46,86 174,05 

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST -87,03 264,00 

*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/-) -87,03 264,00 

**** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM -85,12 248,73 

Zdroj: [13, vlastní výpočty] 
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4.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza rozvahy a VZZ se nachází v příloze 6. V tabulce 4 je uvedena zkrácená 

verze vertikální analýzy rozvahy. 

Tabulka 4: Zkrácená vertikální analýza rozvahy [%] 

Označení Text 2010 2011 2012 

  AKTIVA CELKEM 9 810 432 9 065 638 10 709 193 

B. Dlouhodobý majetek 80,12 76,03 61,32 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,24 2,73 1,93 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 14,04 33,21 29,09 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 65,84 40,09 30,30 

C. Oběžná aktiva 19,81 23,62 38,33 

C.I. Zásoby 1,15 6,09 8,80 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,88 0,30 0,34 

C.III. Krátkodobé pohledávky 5,88 4,64 9,88 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 11,89 12,59 19,31 

D.I. Časové rozlišení 0,08 0,35 0,35 

  PASIVA CELKEM 9 810 432 9 065 638 10 709 193 

A. Vlastní kapitál 68,15 68,99 65,03 

A.I. Základní kapitál 0,02 0,02 9,34 

A.II. Kapitálové fondy 0,06 -0,81 -0,16 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy za zisku 0,03 0,05 0,04 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 30,94 64,52 39,77 

A.V. Výsledek hospodaření běžného úč. obd. +/- 37,09 5,21 16,04 

B. Cizí zdroje 31,83 31,00 34,97 

B.II. Dlouhodobé závazky 0,01 0,10 0,07 

B.III. Krátkodobé závazky 3,28 5,13 9,80 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 20,66 16,77 16,83 

C.I. Časové rozlišení 0 0 0 

Zdroj: [13, vlastní výpočty] 

Největší podíl aktiv tvoří dlouhodobý majetek, který činí za sledované období 2010–2012 

průměrně 72,49 %. Nejvýraznější položkou jsou zde podíly ovládaných osob, jejichž průměr 

za sledované období je 44,64 %. Jedná se o nákup akcií jako podílových cenných papírů ve 

společnostech, v nichž má společnost MND rozhodující vliv. Průměr oběžných aktiv ve 

sledovaném období je 27,25 %, na čemž se nejvýrazněji podílí krátkodobé cenné papíry, s 

průměrem 13,12 %. 
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 V grafu 3 je znázorněna struktura aktiv, vyjma aktiv ostatních, neboť ta se výraznou měrou 

nepodílejí na struktuře aktiv celkových. Během sledovaných let dochází k postupnému 

zvyšování podílu oběžných aktiv na aktivech celkových, zejména jde o procentuální nárůst 

zboží a s tím spojených pohledávek z obchodních vztahů.  

Graf 3: Struktura aktiv vzhledem k vertikální analýze 

 

Zdroj: [13, vlastní zpracování] 

Největší položkou pasiv je vlastní kapitál, jehož průměr během sledovaných let je 67,39 %. 

Převažující vlastní kapitál nad cizími zdroji je pro podnik pozitivním jevem, protože 

vypovídá o nízké zadluženosti podniku. Vlastní kapitál je tvořen především nerozděleným 

ziskem z minulých let, jehož roční průměr je 45,08 % a výsledkem hospodaření běžného 

účetního období, který průměrně činí 19,45 %. V rámci cizích zdrojů, které mají roční 

průměr 32,60 %, jsou největší položkou bankovní úvěry a výpomoci s ročním průměrem 

18,09 %.  

V příloze 6 je patrný procentuální pokles dlouhodobých bankovních úvěrů a naopak nárůst 

bankovních úvěrů krátkodobých. Společnost není vůči bankovním institucím příliš 

zadlužená, v budoucnu by jí problém mohlo dělat spíše zvládání převzatých krátkodobých 

závazků, jejichž roční průměr zatím není příliš vysoký (6,07 %). V rámci jednotlivých let 

má rostoucí tendenci. Přehlednou strukturu pasiv, vyjma pasiv ostatních, které se v tomto 

případě opět nijak významněji nepodílejí na struktuře celkových pasiv, znázorňuje graf 4. 
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Graf 4: Struktura pasiv vzhledem k vertikální analýze 

 

Zdroj: [13, vlastní zpracování] 

Ve vertikální analýze VZZ je zobrazena struktura nákladů a výnosů (viz tabulka 5).  

Tabulka 5: Zkrácená vertikální analýza VZZ  [%] 

Označení Výnosová položka 2010 2011 2013 

I. Tržby za prodej zboží 6,07 5,02 41,68 

II. Výkony 22,65 87,13 48,94 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0,13 0,42 0,11 

IV. Ostatní provozní výnosy 0,07 0,43 0,12 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 69,83 0,00 0,01 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,00 0,00 8,04 

X. Výnosové úroky 0,67 0,44 0,21 

XI. Ostatní finanční výnosy 0,58 6,56 0,90 

  SUMA VÝNOSŮ 11 645 933 1 746 488 7 598 043 

  Nákladová položka       

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 7,88 6,45 51,19 

B. Výkonová spotřeba 12,96 43,05 25,42 

C. Osobní náklady 3,35 12,39 5,27 

D. Daně a poplatky 1,25 6,38 2,77 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2,98 16,72 7,35 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0,15 0,34 0,11 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 0,76 0,13 0,42 

H. Ostatní provozní náklady 0,47 2,96 0,81 

J. Prodané cenné papíry a podíly 55,28 0,02 0,01 

N. Nákladové úroky 1,00 2,09 0,84 

O. Ostatní finanční náklady 11,66 1,90 1,29 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 2,27 7,58 4,50 

  SUMA NÁKLADŮ 8 007 267 1 274 440 5 879 775 

Zdroj: [13, vlastní zpracování] 
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Největší položku výnosů tvoří výkony s ročním průměrem 52,91 %. Největší podíl na tom 

konkrétně mají tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, které činí průměrně 49,24 %. To, 

že největší položkou jsou tržby, je pro podnik pozitivní skutečnost, neboť to vypovídá o tom, 

že společnost je schopna dosahovat zisku. Za zmínku stojí rok 2010, v němž mají největší 

podíl tržby z prodeje cenných papírů a podílů (69,83 %).  

V rámci nákladů má největší roční průměr položka výkonová spotřeba 27,14 %, jedná se 

především o nakoupené externí služby (opravy, udržování a revize zastaralých zařízení, 

cestovné, přepravné, nájemné apod.). V roce 2010 jsou největší nákladovou položkou 

prodané cenné papíry a podíly s hodnotou 55,28 %. V roce 2011 jsou největší nákladovou 

položkou opět nakoupené externí služby s 38,31 %. V roce 2012 jsou největší nákladovou 

položkou náklady vynaložené na prodané zboží, což má souvislost s reklamou pro 

zviditelnění společnosti na trhu, především pomocí mediální reklamy.  

4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

V rámci analýzy poměrových ukazatelů, která byla provedena za období v letech 2010–2012 

byly hodnoceny ukazatele likvidity, rentability, aktivity a finanční stability a zadluženosti.  

4.2.1 Vyhodnocení ukazatele rentability 

Výsledky ukazatelů rentability jsou pro firmu významné z hlediska vyjádření efektivity 

firmy vzhledem k její výnosnosti. Zvyšování hodnoty ukazatele značí pro firmu pozitivní 

výsledky analýzy.  

V tabulce 4 se nachází procentuální vyjádření vybraných ukazatelů rentability v jednotlivých 

letech. Výpočty hodnot byly provedeny pomocí vzorců (1), (2), (3), (4), které jsou popsány 

a vysvětleny ve třetí kapitole. 

Tabulka 6: Procentuální vyjádření vybraných ukazatelů rentability 

Ukazatele rentability [%] 2010 2011 2012 

Rentabilita aktiv (ROA) 36,2749 4,9127 15,5822 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 54,4276 7,5474 24,6745 

Rentabilita tržeb (ROS) 112,5998 31,1585 26,2950 

Rentabilita nákladů (RN) 45,4420 37,0396 29,2234 

Zdroj: [13, vlastní výpočty] 
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Z této tabulky je patrné, že všechny ukazatele rentability mají kolísavý charakter, zejména 

rok 2011 zaznamenal výrazný propad. Rentabilita celkových aktiv klesla v tomto roce na 

4,91 %, rentabilita vlastního kapitálu na 7,55 %, rentabilita nákladů na 37,04 % a největší 

snížení bylo u rentability tržeb o 72,72 % proti roku 2010. Důvodem takového propadu je 

fúze, která proběhla v roce 2011. Podnik se musel soustředit na záležitosti ohledně převzetí 

a začlenění zaniklých firem. Získávání nových a udržení stávajících klientů a s tím spojený 

vznik tržeb z prodeje ustoupily do pozadí.  

Nicméně rok 2012 již zase značí postupný růst hodnot ukazatelů rentability, konkrétně 

rentabilita celkových aktiv vzrostla na 15,58 % a rentabilita vlastního kapitálu na 24,67 %. 

Rentabilita tržeb (26,30 %) i rentabilita nákladů (29,22 %) v roce 2012 stále klesá, ovšem 

propad již není tak obrovský, jako v předchozím roce. Pokud tendence růstu hodnot přetrvá, 

bude firma schopna během pár let produkovat minimálně stejný zisk jako před fúzí. 

Vynecháme-li extrémní výkyv z roku 2011, v němž došlo k poklesu o 86,46 % oproti roku 

předchozímu, je průměrná rentabilita aktiv 25,93 %. Z toho plyne, že na 1 korunu celkových 

aktiv vytvoří podnik průměrně 0,26 Kč čistého zisku.  

Srovnání hodnot vybraných ukazatelů dosahované podnikem MND zobrazuje graf 5. Z něj 

je patrné, že ve všech sledovaných letech rentabilita vlastního kapitálu převyšuje rentabilitu 

kapitálu celkového. Tato situace je příznivá pro akcionáře, neboť se jim vyplatí mít 

v podniku investovaný vlastní kapitál. 
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Graf 5: Vývoj vybraných ukazatelů rentability  

 

Zdroj: [13, vlastní zpracování] 

 

4.2.2 Vyhodnocení ukazatele likvidity 

Likvidita společnosti MND byla vypočtena v tabulce 5 pomocí vzorců (5), (6), (7) a její 

vývoj v čase je zachycen v grafu 6.  

Finanční situace společnosti MND s ohledem na likviditu byla v uplynulých letech poměrně 

nepříznivá. Hodnoty všech sledovaných ukazatelů v průběhu let klesají a přibližují se 

doporučeným hodnotám.  

Tabulka 7: Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2010 2011 2012 Doporučené hodnoty 

Celková likvidita (CL) 6,0316 4,6007 3,9101 1,5 – 2,5  

Pohotová likvidita (PL) 5,6813 3,4135 3,0127 1,0 – 1,5  

Okamžitá likvidita (OL) 3,6213 2,4521 1,9702 0,9 – 1,1   

Zdroj: [13, vlastní výpočty] 
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pohledávek, zásob a také závazků od zaniklých společností. V roce 2012 na 1 korunu 

závazků připadne 3,91 korun vytvořené hotovosti. 

Ukazatel pohotové likvidity se v průběhu jednotlivých let postupně snižoval až na hodnotu 

3,01, které dosáhl v roce 2012. Zvýšená hodnota pohotové likvidity značí dobrou platební 

schopnost podniku. V tomto konkrétním případě je však potřeba snížit hodnotu pohotové 

likvidity na optimum, tj. max. na hodnotu 1,5.  

I v případě ukazatele okamžité likvidity došlo v roce 2012 ke snížení na hodnotu 1,97. V roce 

2012 je podnik schopen ze 197 % uhradit momentální finanční závazky. 

Po proběhlé fúzi z roku 2011 se zboží společnosti v roce 2012 navýšilo o 77 %. Společnost 

má nyní přebytečný majetek vázaný v zásobách, který by měla co nejdříve odprodat, jinak 

nebude schopna hradit své krátkodobé závazky. Vyšší hodnoty likvidity totiž mohou značit, 

že společnost není schopna správně plnit své finanční závazky. Pokles těchto hodnot je v 

případě hodnocení ukazatelů likvidity žádoucí. 

Graf 6: Vývoj vybraných ukazatelů likvidity  

 

Zdroj: [13, vlastní zpracování] 
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4.2.3 Vyhodnocení ukazatele aktivity 

Na základě uvedených vzorců (8), (9), (10), (11), (12) byly vypočteny vybrané ukazatele 

aktivity. Jedná se o obrat aktiv a doby obratu aktiv i pasiv, které jsou podílem 365 dní a 

ukazatelů obratu. 

Tabulka 8: Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv (OCA)  

[počet obratů/rok] 0,3294 0,1671 0,6102 

Doba obratu aktiv (DOA) [dny] 1 092,9139 2 154,2252 589,9864 

Doba obratu zásob (DOZás) [dny] 12,5698 131,2840 51,8985 

Doba obratu pohledávek (DOP) [dny] 73,9320 106,3231 60,2899 

Doba obratu závazků (DOZáv) [dny] 35,9513 112,7299 58,2228 

Zdroj: [13, vlastní výpočty] 

U obratu aktiv platí, že čím vyšší je jeho hodnota, tím je situace pro podnik příznivější. 

Ačkoliv hodnoty tohoto ukazatele ve sledovaném období ještě nedosahují 1, této hodnotě se 

postupně přibližují. V roce 2012 obrat aktiv vzrostl na hodnotu 0,61 díky vysokým tržbám 

za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb v celkové částce 6 534 574 000 Kč. Tudíž lze 

říci, že podnik začíná efektivněji využívat svá celková aktiva. Vývoj obratu celkových aktiv 

v čase znázorňuje graf 7. 

Graf 7: Vývoj obratu celkových aktiv  

 

Zdroj: [13, vlastní zpracování] 
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Doba obratu celkových aktiv vyjadřuje, za jak dlouho dojde k jejich obrátce vzhledem 

k tržbám. Z uvedených výpočtů vyplývá, že tato doba potřebná k navrácení aktiv je nejvyšší 

v roce 2011 (2 155 dní, což je 5 let a téměř 11 měsíců) a následující rok se snížila více než 

tři a půl krát na 590 dní. Opět zde hraje hlavní roli fúze, kterou si podnik prošel v roce 2011.  

Počet dní, za které dojde k obratu celkových aktiv, je však stále ještě příliš vysoký a 

doporučuje se jeho postupné snižování například odprodejem nevyužitých aktiv anebo 

zvýšením tržeb. Za ideální se považuje obrat, který je menší než jeden rok. Vývoj doby 

obratu celkových aktiv v čase společně s trendovou křivkou je znázorněn v grafu 8. 

Graf 8: Vývoj doby obratu celkových aktiv  

 

Zdroj: [13, vlastní zpracování] 
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Graf 9: Vývoj vybraných ukazatelů aktivity 

 

Zdroj: [13, vlastní zpracování] 
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Společnost MND je průměrně schopna splácet své závazky do 48 dnů. Z tohoto průměru je 

vynechán rok 2011, který by mohl výsledek zkreslit, neboť hodnota doby obratu závazků 

v tomto roce byla 133 dnů. Příčinou tohoto zkreslení je fúze, díky níž došlo k poklesu tržeb 

za prodej zboží o téměř 88 % a tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb o téměř 44 %.  

I když je platební disciplína podniku MND vůči jeho dodavatelům dobrá, podnik by si měl 

hlídat, aby doba obratu závazků nebyla kratší, než doba obratu pohledávek. Mohlo by totiž 

dojít k druhotné platební neschopnosti podniku, jestliže by neměl dostatek financí na úhradu 

právě splatných pohledávek. 

4.2.4 Vyhodnocení ukazatelů finanční stability a zadluženosti 

Vývoj jednotlivých ukazatelů finanční stability je znázorněn v tabulce 7 a v grafu 10, 

výpočty byly provedeny podle vzorců (13), (14), (15), (16), (17). 

Tabulka 9: Procentuální vyjádření ukazatelů finanční stability 

Ukazatele finanční stability [%] 2010 2011 2012 

Podíl VK 68,1452 68,9910 65,0257 

Podíl SA 80,1166 76,0324 61,3192 

Podíl OA 19,8067 23,6171 38,3275 

Podíl zásob 1,1501 6,0943 8,7966 

Zdroj: [13, vlastní zpracování] 

Po celé sledované období jsou celková aktiva kryta z větší části vlastním kapitálem, 

v průměru z 67,39 %. Lze říci, že v tomto ohledu je podnik stabilní. Z ukazatelů stálých a 

oběžných aktiv je patrné, kolik procent z celkových aktiv jednotlivá aktiva tvoří. V období 

2011–2012 došlo k postupnému navýšení podílu oběžných aktiv na 38,33 % z důvodu 

navýšení zboží a krátkodobých pohledávek získaných od zaniklých společností. Ze stejného 

důvodu se v roce 2011 zvýšil i podíl zásob na 6,09 % a v roce 2012 na 8,80 %. 
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Graf 10: Vývoj ukazatelů zadluženosti 

 

Zdroj: [13, vlastní zpracování] 
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Graf 11: Vývoj ukazatelů zadluženosti 

 

Zdroj: [13, vlastní zpracování] 
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Zdroj: [13, vlastní zpracování] 
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Z tabulky 9 je patrné, že největší vliv na ukazatel rentability vlastního kapitálu ve 

sledovaném období měl ukazatel vyjadřující poměr celkových aktiv a vlastního kapitálu, tj. 

ukazatel vyjadřující finanční páku společnosti. Nejmenší vliv na ukazatel ROE má ve všech 

letech ukazatel ziskové marže a hodnota tohoto ukazatele má navíc klesající tendenci. Pokud 

tento trend přetrvá, nebude podnik při dané úrovni tržeb schopen dosahovat zisku.  

V příloze 7 se nachází vstupní hodnoty a výpočty Du Pontova rozkladu. V období 2010–

2011 došlo k poklesu vrcholového ukazatele ROE o 86 %. Jak již bylo zmíněno 

v předchozích kapitolách, příčinou je fúze z roku 2011. V následujícím období došlo 

k výraznému zlepšení situace a vrcholový ukazatel se zvýšil o 227 %.  

Podobně jako vrcholový ukazatel i hodnota ukazatele ROA zaznamenala v období 2010–

2011 pokles o 85,6 % a v období 2011–2012 došlo k navýšení tohoto ukazatele o 215,6 %, 

když se v roce 2012 znovu zvedl čistý zisk o 264 %. 

Hodnota multiplikátoru vlastního kapitálu nezaznamenala během tří let příliš velké výkyvy. 

V prvním sledovaném období poklesla o 0,5 % a v období následujícím došlo opět 

k navýšení této hodnoty o 11,3 %. Tuto skutečnost způsobilo navýšení celkových aktiv 

v roce 2012 o 18,13 %. 

Ukazatel rentability tržeb (zisková marže) v období 2010–2011 pokles o 6,3 %, kdy se 

společnost soustředila na začlenění zaniklých společností, v důsledku čehož došlo ke snížení 

tržeb. V období 2011–2012 došlo k ještě většímu propadu hodnoty ukazatele o 34,1 %. 

Stejnou situací je ovlivněn i obrat aktiv, který v prvním období poklesl o 79,3 % a v období 

druhém naopak vzrostl o 250 %. 

Poměr celkových nákladů a tržeb je znázorněný ve III. součtové vazbě. V období 2010–2011 

celková suma klesla o 6,3 %, Nejvyšší růst o 57 % zaznamenal v tomto období poměr 

prodaných cenných papírů a podílů vzhledem k tržbám. Naopak k největšímu poklesu o 33,7 

% v tomto období došlo u poměru výkonové spotřeby k celkovým tržbám. V období 2011–

2012 klesla suma o 34 %. Nejvyšší růst o 91 % byl opět u poměru výkonové spotřeby 

k celkovým tržbám. A největší pokles hodnoty v období 2011–2012 je u ukazatele poměru 

nákladů vynaložených na prodej zboží a tržeb o 270 %. Pro společnost je pozitivní, když 

suma těchto položek klesá, protože to znamená, že klesají náklady vynaložené na tržby. 
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4.3.2 Vyhodnocení Altmanovy formule bankrotu 

Z výsledků znázorněných v grafu 12 lze říci, že společnost MND má dobrou finanční úroveň. 

Ve všech hodnocených letech se hodnota Altmanova modelu dostala přes hranici 2,99, která 

značí uspokojivou finanční situaci. Vliv fúze zapříčinil pokles hodnoty v roce 2011 

z původní 4,08 na 2,92, což již odpovídá „šedé zóně“ nevyhraněných výsledků. V roce 2012 

už ale hodnota opět vzrostla na 3,48. Společnost v současnosti není bezprostředně ohrožena 

bankrotem, nicméně by se měla snažit minimálně o udržení svých výsledků, jelikož tento 

bankrotní model často využívají pro své rozhodování o poskytnutí úvěru bankovní instituce 

a jiní potenciální věřitelé. Výsledné hodnoty Altmanovy formule bankrotu vypovídají o 

důvěryhodnosti společnosti jako dlužníka. Příloha 8 znázorňuje hodnoty Altmanova modelu, 

které byly vypočteny podle vzorce (21). 

Graf 12: Výsledné hodnoty Altmanovy formule bankrotu  

 

Zdroj: [13, vlastní zpracování] 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Tato kapitola na základě provedené finanční analýzy shrnuje a hodnotí zjištěné informace a 

přináší návrhy a doporučení, které by mohly společnosti MND v budoucnu pomoci 

dosáhnout lepších výsledků a zlepšit tak její finanční situaci. 

Na začátek je nutné zdůraznit významnou okolnost, která podstatně ovlivnila výsledky 

provedené finanční analýzy. Od 1. 1. 2011 společnost MND převzala jmění několika 

zaniklých společností v rámci fúze sloučením. Rok 2011 byl z tohoto hlediska pro společnost 

MND poměrně hektický a vedení se muselo soustředit na co nejhladší průběh zmiňované 

fúze a tvorba zisku se stala úkolem druhořadým. 

V analýze stavových ukazatelů je sice pravdou, že průměr celkových aktiv má po celou dobu 

rostoucí tendenci, rok 2011 však z tohoto průměru vybočuje. Převzetím jmění zanikajících 

firem se totiž společnosti MND podstatně navýšil nedokončený dlouhodobý majetek, zboží 

a s tím spojené krátkodobé závazky. Naopak stav zásob vlastní činnosti poklesl, protože měl 

podnik k dispozici již hotové zboží. I když fúze přinesla zvýšené množství pohledávek, nejen 

krátkodobých a těch za společníky, podařilo se podniku do roku 2012 tyto převzaté 

pohledávky postupně eliminovat. V následujících letech by se měl podnik opět začít 

soustředit na vyřízení vlastních pohledávek. Stejně tak se společnost snaží splácet převzaté 

závazky. Díky fúzi se také navýšil základní kapitál společnosti. V období fúze došlo 

pochopitelně ke zhoršení hospodářského výsledku, především kvůli poklesu veškerých 

tržeb. V roce 2012 společnost získala nové klienty a podařilo se jí hospodářský výsledek 

opět navýšit. Rozhodně by se společnost MND měla i nadále zaměřovat na získávání nových 

klientů, např. pomocí mediální reklamy a upevnit si svou pozici na trhu i v rámci konkurence.  

Analýza výnosů ukazuje, že společnost MND je produktivní a po celou dobu je schopna 

dosahovat zisku. A to i přesto, že v roce 2011 došlo k poklesu tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb. Odkoupením akcií jako podílových cenných papírů ve společnostech, v 

nichž má MND rozhodující vliv, došlo k navýšení dlouhodobého majetku. 

Analýza nákladů prokazuje, že po celé hodnocené období se podnik snaží investovat 

především do oprav, udržování a revizí zastaralých zařízení a do ostatních nakoupených 

externích služeb. 
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Po celé sledované období převažuje vlastní kapitál s průměrem 67,39 % nad cizími zdroji, 

což značí nízkou zadluženost podniku. Z cizích zdrojů pak převažují bankovní úvěry s 

ročním průměrem 18,09 %, přičemž se společnost dlouhodobé úvěry snaží postupně nahradit 

těmi krátkodobými. Společnost by si měla pohlídat, aby procento krátkodobých závazků 

dokázala udržet na splatitelné míře, neboť dochází k jejich meziročnímu růstu. 

Fúze se nejvíce projevila na výsledcích rentability, která hlavně v roce 2011 zaznamenala 

prudký propad, především u rentability celkových aktiv a rentability vlastního kapitálu. 

Přesto je podnik rentabilní, a pokud si udrží stoupající tendenci hodnot z roku 2012, dostane 

se během pár let na hodnoty z roku 2010, kdy byla rentabilita nejvyšší, a podnik bude 

schopen produkovat opět minimálně stejný zisk jako před fúzí. Pro akcionáře je také příznivý 

fakt, že převyšuje rentabilita vlastního kapitálu nad rentabilitou kapitálu celkového, tudíž se 

jim vyplatí mít v podniku investovaný vlastní kapitál. 

I když se hodnoty likvidity stále pohybují nad doporučenými mezemi, v průběhu let se 

neustále snižují a doporučeným mezím se přibližují. Společnost MND je likvidní a její 

platební schopnost je dobrá. Podnik se stane likvidnějším odprodejem přebytečného majetku 

vázaného v zásobách. 

Proběhlá fúze napomohla společnosti MND ke zvýšení obratu aktiv v roce 2012 díky vyšším 

tržbám za prodej zboží, vlastních výroků a služeb převzatých od zaniklých společností. 

Otázkou je, zda se nejedná o navýšení jednorázové anebo tento trend si dokáže společnost 

udržet a podaří se jí efektivně zhodnocovat svá aktiva. Fúze byla prospěšná i z hlediska 

markantního snížení doby obratu celkových aktiv společnosti z téměř 6 let v roce 2010 na 

cca 1 rok a 8 měsíců. Odprodej nevyužitých aktiv anebo zvýšení tržeb může společnosti 

pomoci snížit dobu obratu ideálně pod jeden rok. Společnost má velmi dobře ošetřené řízení 

zásob, jejichž obrat se před fúzí držel na 13 dnech. Fúze v roce 2011 tento obrat navýšila na 

132 dní, přesto si s touto skutečností dokázal podnik poradit a již následující rok snížil dobu 

obratu zásob na 52 dní. Je zde dobrá šance, že během jednoho až dvou let dokáže podnik 

dobu obratu zásob opět snížit na hodnotu blízké 13 dnům. Průměrně je společnost schopna 

své pohledávky vymoct během 81 dní. Nicméně z hlediska jednotlivých let je nutno říci, že 

se doba obratu pohledávek postupně snížila až na 61 dnů. Vzhledem k dodavatelům je 

platební morálka společnosti dobrá, podnik dokáže své závazky hradit průměrně do 48 dnů. 

Podnik by si však během následujících let měl dát pozor, aby doba obratu pohledávek 
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nepřevyšovala dobu obratu závazků, neboť by nemusel mít dostatečnou hotovost na úhradu 

právě splatných pohledávek. Proto by se měl podnik zaměřit buď na rychlejší získání svých 

pohledávek, anebo pozdější splacení svých závazků. Druhá varianta je ale delikátnější, 

neboť si podnik musí najít únosnou dobu, jak dlouho jsou dodavatelé ochotni na zaplacení 

ještě vyčkat, aby nedošlo k poškození dobrých obchodních vztahů. 

Podnik je stabilní a ani fúze z roku 2011 jeho stabilitu výrazněji neohrozila. Po celou dobu 

jsou celková aktiva z větší části kryta vlastním kapitálem. Věřitelské riziko společnosti je 

32,60 %, a tudíž společnost MND nepředstavuje pro věřitele vysoké riziko. 

Podle výsledků Altmanova modelu je finanční situace společnosti MND uspokojivá, a i když 

zmiňovaná fúze přivedla podnik v roce 2011 s hodnotou 2,92 do tzv. „šedé zóny“ 

nevyhraněných výsledků, dokázala se společnost s touto hrozbu rychle vypořádat. V roce 

2012 se společnosti podařilo dostat hodnotu Altmanova modelu opět nad hranici 2,99. 

Společnost MND nemá problém pokrýt své dluhy vlastními zdroji a je důvěryhodným 

dlužníkem a neměla by mít problém v budoucnu získat úvěr. 



Bc. et Bc. Jolana Baďurová: Finanční analýza vybraného podniku 

 

2014 42 

 

 6 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti MND a.s. v letech 

2010–2012. V zásadě lze práci rozdělit na dvě části. První je část teoretická, v níž je stručně 

charakterizována společnost MND a.s. a popsána historie jejího vzniku. Součástí teoretické 

části je podrobný popis finanční analýzy, jejího účelu, zdrojů a vybraných metod, které jsou 

podkladem pro druhou, tzv. praktickou část. Jako podklady pro provedení finanční analýzy 

posloužily veřejně dostupné účetní výkazy společnosti. Účetní výkazy za rok 2013 nebyly v 

době zpracování diplomové práce k dispozici, a proto nebyl tento rok do finanční analýzy 

zahrnut. 

V samotné praktické části je hodnocen hospodářský vývoj společnosti MND a.s. v průběhu 

jednotlivých hodnocených let. Finanční analýza společnosti byla provedena pomocí 

horizontální a vertikální analýzy účetních výkazů, vybraných poměrových ukazatelů, Du 

Pontova pyramidálního rozkladu vrcholového ukazatele ROE a Altmanova modelu. V 

poslední části práce jsou dosažené poznatky shrnuty a jsou zde uvedena doporučení, kterým 

směrem by se společnost měla v následujících letech ubírat, aby dosahovala co nejlepších 

výsledků na poli hospodářském. 

Společnost MND a.s. je součástí skupiny společností MND, které působí i ve světě. Pod 

názvem MND a.s. vznikla roku 2008, nicméně samotná společnost má dlouholetou tradici a 

v minulosti byla společnost známa již jako Moravské naftové doly. Hlavním úkolem 

diplomové práce je zhodnotit, jak společnost zvládala náročný rok 2011, v němž proběhla 

fúze sloučením s několika dalšími společnostmi, které touto fúzí zanikly. Dále diplomová 

práce hodnotí, jaký měla tato fúze vliv na finanční zdraví společnosti MND a.s. 

Finanční analýza ukázala, že podnik fúzi v roce 2011 poměrně dobře zvládnul, neboť má 

stabilní ekonomickou základnu. Společnost MND a.s. si dokázala poradit s navýšením zásob 

ve formě zboží, krátkodobých pohledávek i závazků převzatých od zaniklých společností. 

Podniku se v následujícím roce dařilo postupně odprodávat zboží a snižovat tak stav zásob 

na skladě.  

V roce 2012 také došlo k navýšení základního kapitálu společnosti z původních 2 mil. Kč 

na 1 mld. Kč. Po celé tři roky se společnosti daří dosahovat zisku, i přesto, že v roce 2011 

došlo k jeho výraznějšímu poklesu na 472 048 000 Kč. Následující rok už společnost 
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vykazuje vyšší zisk, a sice 1 718 268 000 Kč. Tržby v tomto roce narostly o 331,33 %, a 

hospodářský výsledek se zvýšil o 264 %.  

Pozitivní je také fakt, že společnost je málo zadlužená, jelikož vlastní kapitál s ročním 

průměrem 67,39 % převažuje nad kapitálem cizím. Vůči svým věřitelům je tudíž společnost 

MND a.s. spolehlivým partnerem.  

Pokud nenastane žádná nepředvídatelná situace, je společnost MND a.s. schopna udržet se 

bez větších potíží na trhu. V následujících letech by se společnost měla zaměřit na odprodej 

nevyužitých aktiv anebo zvýšení tržeb. Dále se doporučuje investovat zejména do mediální 

reklamy a získat co nejvíce nových klientů. 
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