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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou zvoleného podniku. Vybrala jsem 

si pobočku společnosti Donaldson Company, Inc., což je světový dodavatel filtračních 

systémů a jejich náhradních dílů. Teoretická část obsahuje definice základních 

používaných pojmů a dále stanovení používaných metod finanční analýzy. Praktická část 

obsahuje aplikaci metod finanční analýzy ve společnosti Donaldson Czech Republic s.r.o. 

V závěru práce je shrnutí zjištěných výsledků a formulace doporučení. 
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finanční analýzy, Du Pont. 

 

 

Summary 

This thesis deals with financial analysis of chosen company. I have chosen one 

subsidiary of Donaldson Company, Inc., which is a leading worldwide provider of 

filtration systems and replacement parts. The theoretical part of my thesis contains the 

definitions of basic terms used and determines the methods used in the financial analysis. 

The practical part contains application of financial analysis methods in Donaldson Czech 

Republic Ltd. The thesis concludes with a summary of ascertained results and 

a formulation of recommendations. 
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Seznam zkratek 

apod. a podobně 

a.s. akciová společnost 

cca circa 

CF  cash flow 

ČPK čistý pracovní kapitál 

DCI Donaldson Company, Inc. 

DCR DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

EAT earnings after taxes (zisk po zdanění) 

EBIT earnings before interest and taxes (zisk před úhradou všech úroků a daně 

z příjmů) 

EBT earnings before taxes (zisk před zdaněním) 

např. například 

ROA return on assets (rentabilita aktiv) 

ROCE return on capital employed (rentabilita dlouhodobých zdrojů) 

ROE return on common equity (rentabilita vlastního kapitálu) 

ROI return on investment (rentabilita vloženého kapitálu) 

ROS return on sales (rentabilita tržeb) 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

tj.  to jest 

tzn. to znamená 

tzv.  takzvaný  

USA Spojené státy americké 

VZZ výkaz zisku a ztráty 
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1 Úvod 

Cílem mé diplomové práce bude zhodnocení hospodaření společnosti DONALDSON 

CZECH REPUBLIC s.r.o. v hospodářských letech 2008 až 2012 pomocí finanční analýzy. 

Pokusím se odhalit některé nedostatky v hospodaření a navrhnout možná řešení pro 

zlepšení.  

Zmíněnou společnost jsem si vybrala proto, že pro skupinu Donaldson pracuji od roku 

2007, nejprve v závodě v Kadani a následně v Klášterci nad Ohří.  

První kapitola se bude týkat finanční analýzy. Přiblížím, k čemu slouží a jaký má 

význam pro hospodaření podniku. Vysvětlím některé základní metody, které se ve finanční 

analýze používají, jako například vertikální a horizontální analýza, analýza poměrových 

ukazatelů a jejich soustav. 

Další kapitola bude věnována zkoumané společnosti. Uvedu, kdy společnost začala 

působit v České republice, čím se zabývá a jak se vyvíjela od svého vzniku až do konce 

analyzovaného období. 

Následující kapitola bude stěžejní pro mou práci. Zaměřím se v ní na analýzu 

hospodaření společnosti. Ve své práci budu vycházet z účetních výkazů za jednotlivá 

období. Provedu rozbor rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Dále spočítám některé vybrané 

poměrové ukazatele jako je například likvidita, rentabilita či zadluženost. Ukazatel 

rentability vlastního kapitálu rozložím pomocí Du Pontova pyramidálního rozkladu. Ten 

mi pomůže zjistit, co v daném období rentabilitu nejvíce ovlivňovalo, ať už pozitivně, či 

negativně.  

Na konci práce shrnu a zhodnotím celkové zjištěné výsledky. V případě, že 

v hospodaření společnosti najdu nějaké slabiny a možnosti pro zlepšení, tak se pokusím 

navrhnout, co by podle mého názoru bylo dobré změnit a vylepšit. 
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2 Teoretické aspekty finanční analýzy 

Zde v krátkosti popíši co je finanční analýza a jakými způsoby jí můžeme provádět.  

2.1 Definice finanční analýzy 

Finanční analýza slouží k hodnocení finanční situace podniku. Měla by nám pomoci 

odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, jestli má odpovídající kapitálovou strukturu, zda 

svá aktiva využívá efektivně, jestli je schopen včas splácet své závazky a ještě řadu dalších 

skutečností důležitých pro jeho správný chod. Dobrá znalost finanční situace firmy by 

měla umožnit manažerům správně se rozhodovat například o optimální finanční struktuře, 

o způsobu získávání finančních zdrojů, o alokaci volných peněžních prostředků, 

o rozdělování zisku apod. Znalost finančního postavení je důležitá nejen ve vztahu 

k minulosti, ale zejména pak pro odhad a správnou prognózu budoucího vývoje.  

Finanční analýzu potřebují jako zdroj pro další rozhodování nejen samotní manažeři 

podniku, ale rovněž investoři, obchodní partneři, auditoři, státní instituce, konkurenti 

a mnoho dalších subjektů včetně odborné veřejnosti. Je důležité zvážit, pro koho je 

finanční analýza zpracovávána, protože každá jmenovaná skupina preferuje jiné informace.  

Pro vlastníky podniku bude důležitá návratnost jejich prostředků, tzn. hodnocení 

rentability vloženého kapitálu. Věřitelé se budou zajímat hlavně o likviditu svých 

obchodních partnerů a o jejich schopnost splácet závazky. Státní instituce bude zajímat 

schopnost podniků vytvářet zisk a následně odvádět daně do státního rozpočtu. Pro 

potencionální investory bude důležité finanční zdraví podniku, protože tato informace 

může ovlivnit jejich investiční záměry. U zaměstnanců můžeme předpokládat zájem o výši 

mezd a dále například informace o ziskovosti či likviditě, protože jejich dostatečná výše 

zabezpečí dlouhodobé fungování podniku.  

Základním zdrojem dat pro finanční analýzu podniku jsou účetní výkazy – rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty (VZZ), přehled o peněžních tocích (cash flow), přehled o změnách 

vlastního kapitálu a příloha k účetní závěrce. Rovněž výroční zpráva obsahuje řadu 

cenných informací. Dalším zdrojem informací mohou být zprávy vrcholového vedení 

podniku, zprávy auditorů, firemní statistiky atd. [2]  
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2.2 Horizontální analýza 

Tato analýza přejímá přímo data, která jsou získávána nejčastěji z účetních výkazů, 

případně z výročních zpráv. Vedle sledování změn absolutních hodnot vykazovaných 

v čase se zjišťují také jejich relativní (procentní) změny. Jelikož se změny jednotlivých 

položek sledují po řádcích, horizontálně, je tato metoda nazývána horizontální analýzou. 

Horizontální analýza se běžně používá k zachycení vývojových trendů ve struktuře 

majetku i kapitálu podniku. Při hodnocení situace firmy by měl finanční analytik brát 

v úvahu rovněž okolní podmínky jako např. změny v daňové soustavě, změny cen vstupů, 

změny v poptávce atd.  

 
           

                             

                
       

 

Pramen: [3] 

Horizontální analýza je nejčastěji používanou a nejjednodušší metodou při 

vypracování zpráv o hospodářské situaci podniku a o jeho minulém i budoucí vývoji. [3] 

2.3 Vertikální analýza 

Při vertikální analýze se posuzují jednotlivé složky majetku a kapitálu, tzn. struktura 

aktiv a pasiv podniku. Z toho je patrné, jaké je složení hospodářských prostředků 

potřebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku a z jakých zdrojů byly pořízeny. Na 

schopnosti vytvářet a udržovat rovnovážný stav majetku a kapitálu závisí ekonomická 

stabilita podniku.  

Tato metoda rozboru je označována jako vertikální analýza proto, že se při procentním 

vyjádření jednotlivých komponent postupuje v jednotlivých letech odshora dolů (ve 

sloupcích) a nikoliv napříč jednotlivými roky. Jako základ pro procentní vyjádření se bere 

ve výkazu zisku a ztráty obvykle velikost tržeb (= 100 %) a v rozvaze hodnota celkových 

aktiv podniku. Výhodou vertikální analýzy je její nezávislost na meziroční inflaci, 

umožňuje tedy srovnávat výsledky analýzy z různých let. Tato jednoduchá analýza může 

napovědět mnohé o ekonomice sledovaného podniku.  
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Struktura aktiv informuje o tom, do čeho firma investovala kapitál. Obecně platí, že 

bývá výnosnější investovat do dlouhodobějších aktiv, protože s nimi lze dosáhnout vyšší 

výnosnosti. Nejméně výnosné jsou hotové peníze.  

Struktura pasiv ukazuje, z jakých zdrojů firma svá aktiva pořídila. Platí zásada, že pro 

firmy bývá levnější a snáze dostupnější financovat aktiva z krátkodobých cizích zdrojů, 

protože dlouhodobé bývají dražší. Na druhou stranu krátkodobé zdroje mohou být 

rizikovější, jelikož firma musí splácet úvěry v krátkých lhůtách a mohou nastat problémy 

s likviditou až po insolventnost. [3] 

2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza účetních výkazů pomocí poměrových ukazatelů je jednou z nejoblíbenějších 

metod. Umožňuje získat rychlou představu o finanční situaci v podniku. Podstatou této 

metody je, že dává do poměru různé položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty, případně cash 

flow. [2] 

Údaje zjištěné z rozvahy mají charakter stavových ekonomických veličin, zachycují 

stav k určitému datu. Naproti tomu údaje z VZZ charakterizují výsledky činnosti za určité 

období, jsou intervalovými veličinami. K přiblížení stavových ukazatelů k intervalovým se 

někdy doporučuje počítat je jako průměry (např. ze stavů k 1. 1. a k 31. 12. nebo jako 

průměry měsíčních hodnot). 

Poměrové ukazatele lze sestavovat jako podílové, které dávají do poměru část celku 

a celek (např. podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu), nebo jako vztahové, které 

dávají do poměru samostatné veličiny (např. poměr zisku k celkovým aktivům). 

Podle oblastí finanční analýzy se poměrové ukazatele obvykle člení následovně: 

1) Ukazatele rentability, 

2) Ukazatele aktivity, 

3) Ukazatele zadluženosti, 

4) Ukazatele likvidity, 

5) Ukazatele tržní hodnoty, 

6) Provozní (výrobní) ukazatele,  
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7) Ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow [3]. 

2.4.1 Ukazatele rentability 

Poměřují zisk z podnikání s výší zdrojů podniku: 

a) ROI – ukazatel rentability vloženého kapitálu (ukazatel míry zisku) 

Patří k nejdůležitějším ukazatelům, jimiž se hodnotí podnikatelská činnost firem. 

Vypočítá se vztahem: 

 
     

                                  

               
 

(1) 

Pramen: [3] 

Ukazatel vyjadřuje účinnost celkového kapitálu vloženého do podnikání bez ohledu na 

zdroj financování. Jmenovatel zlomku, tedy celkový kapitál je dán jednoznačně. Naproti 

tomu čitatel jednoznačný není. Můžeme použít: 

 EBIT (earnings before interest and taxes) = zisk před úhradou všech úroků 

a daně z příjmů 

 EBT (earnings before taxes) = zisk před zdaněním 

 EAT (earnings after taxes) = zisk po zdanění   

Konkrétní hodnoty zisků společnosti DCR budou uvedeny v kapitole 4.3.1. Výběr 

nejhodnějších ukazatelů závisí na účelu, k jakému má analýza sloužit. [3] 

b) ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ukazatel míry 

výnosu na aktiva) 

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

z jakých zdrojů jsou financována (vlastních, cizích, krátkodobých, dlouhodobých). Pokud 

do čitatele dosadíme EBIT, potom ukazatel měří hrubou produkční sílu aktiv podniku před 

odpočtem daní a nákladových úroků. ROA vypočteme podle vztahu [3]: 

 
     

    

      
 

(2) 

Pramen: [3] 
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c) ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu (ukazatel výnosnosti vlastního 

kapitálu) 

Měřením rentability vlastního kapitálu můžeme vyjádřit výnos kapitálu vloženého 

vlastníky podniku (akcionáři, společníky a dalšími investory). V čitateli se obvykle uvádí 

čistý zisk po zdanění. Výsledek ukazatele by se měl pohybovat alespoň několik procent 

nad dlouhodobým průměrem úročení vkladů. Důvodem je skutečnost, že investor nese 

poměrně vysoké riziko spojené se špatným hospodařením či dokonce bankrotem podniku, 

kdy může přijít o svůj kapitál. Kladný rozdíl mezi úročením vkladů a rentabilitou se 

nazývá prémie za riziko. Jde o odměnu vlastníkům za podstoupení rizika. Bude-li tedy 

hodnota ROE dlouhodobě nižší nebo rovna výnosnosti cenných papírů garantovaných 

státem (např. státní dluhopisy), bude se investor pravděpodobně snažit investovat své 

prostředky jinde, nějakým výnosnějším způsobem. Například výnosnost státních dluhopisů 

emitovaných 12. 12. 2013 se při variantě nákupu prémiových dluhopisů nakoupených za 

1 000,- Kč pohybovala přes 7 % za 3 roky
1
. [2], [3], [6] 

ROE můžeme vypočítat následujícím způsobem: 

 
     

          

               
 

(3) 

Pramen: [3] 

d) ROCE – ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (ukazatel výnosnosti 

dlouhodobě investovaného kapitálu) 

Tento ukazatel může sloužit ke srovnávání podniků. Z výpočtu č. 4 je patrné, že 

v čitateli jsou celkové výnosy všech investorů (čistý zisk pro akcionáře a úroky pro 

věřitele) a ve jmenovateli jsou dlouhodobé finanční prostředky, které má podnik 

k dispozici. [3] 

 
      

                

                                   
 

(4) 

Pramen: [3] 

                                                 

1
 3letý prémiový spořicí státní dluhopis (CZ0001004170) – konečná částka k datu 12. 12. 2016 bude 

1071,66 Kč. 
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e) ROS – ukazatel rentability tržeb 

Charakterizuje zisk vztažený k tržbám, tzv. zisková marže. Tržby představují tržní 

ohodnocení výkonů podniku za určité časové období (rok, měsíc, týden, den). Výkony 

měří výkonnost podniku, například množství výrobků vyprodukovaných v určité době, tj. 

jak účinně využívá všechny své prostředky (kapitál, budovy, stroje, zaměstnance) 

k vytváření hodnot, s kterými se uchází o přízeň trhu. 

Zisk v čitateli zlomku může mít podobu zisku po zdanění, zisku před zdaněním nebo 

EBIT. Pro srovnání ziskové marže mezi podniky lze doporučit využití EBIT, aby výsledek 

nebyl ovlivněn různou kapitálovou strukturou, případně různou mírou zdanění pokud 

srovnáváme podniky z odlišných zemí. [2], [3] 

 
     

    

     
 

(5) 

Pramen: [3] 

2.4.2 Ukazatele aktivity 

Měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Pokud jich má více, než je 

účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Pokud jich má naopak nedostatek, 

pak se musí vzdát mnoha potenciálně výhodných podnikatelských příležitostí a přichází 

o výnosy, které by mu z nich mohly plynout. [3] 

Ukazatele aktivity lze vyjádřit v podobě obratu jednotlivých položek aktiv případně 

pasiv, nebo v podobě doby obratu jednotlivých aktiv případně pasiv. [2] 

a) Obrat aktiv 

 
             

     

      
 

(6) 

Pramen: [2] 

Udává počet obrátek (tj. kolikrát se aktiva obrátí) za daný časový interval, za rok. 

Obecně platí, že čím větší je hodnota ukazatele, tím lépe. Minimální doporučovaná 

hodnota ukazatele je 1, ale měli bychom rovněž přihlédnout k průměrným hodnotám 

v oboru. Pokud bude hodnota ukazatele příliš nízká, měly by být zvýšeny tržby nebo 

odprodána některá aktiva. Hodnota aktiv se dosazuje v netto hodnotě. [2], [3] 
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b) Obrat dlouhodobého majetku 

 
                            

     

                  
 

(7) 

Pramen: [2] 

Měří efektivnost využívání dlouhodobého majetku, tedy budov, strojů a ostatního 

zařízení. Ukazatel obratu dlouhodobého majetku má podobnou vypovídací schopnost jako 

předešlý ukazatel. Oba ukazatele jsou ovlivněny mírou odepsanosti majetku. Výsledky 

budou při stejné výši tržeb lepší v případě větší odepsanosti majetku. [2] 

c) Obrat zásob 

 
             

     

      
 

 (8) 

Pramen: [3] 

Ukazatel udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob podniku prodána 

a znovu naskladněna. Pokud je výsledek lepší než oborový průměr, znamená to, že podnik 

nemá zbytečné nelikvidní zásoby. Přebytečné zásoby jsou neproduktivní, protože zvyšují 

náklady na skladování, jsou v nich umrtveny finanční prostředky a představují investici 

s nízkým nebo nulovým výnosem. [2] 

d) Doba obratu zásob 

 
                   

                   

     
       

 (9) 

Pramen: [2] 

Udává, jak dlouho trvá jeden obrat zásob, tedy jak dlouhou dobu jsou zásoby vázány 

v podnikání do doby jejich spotřeby (pokud jde o suroviny a materiál) nebo do doby jejich 

prodeje (pokud jde o výrobky). U zásob výrobků a zboží je ukazatel rovněž indikátorem 

likvidity, protože udává počet dnů, za něž se zásoba promění v hotovost nebo pohledávku. 

[3] 

e) Doba obratu pohledávek 

 
                        

                        

     
       

(10) 

Pramen: [2] 
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Ukazatel udává, jak dlouhou dobu je kapitál vázán ve formě pohledávek, počítá se 

podílem průměrného stavu pohledávek a průměrných denních tržeb. Vyjadřuje období od 

okamžiku prodeje na obchodní úvěr do obdržení platby od odběratelů. Výsledná hodnota 

se srovnává s dobou splatnosti faktur. Delší průměrná doba inkasa pohledávek znamená 

větší potřebu úvěrů, tzn. rovněž zvýšení nákladů. [2] 

f) Doba obratu závazků 

 
                     

                  

     
       

(11) 

Pramen: [2] 

Doba obratu závazků vyjadřuje dobu od vzniku závazku do doby jeho úhrady. 

Hodnota by měla dosáhnout alespoň hodnoty doby obratu pohledávek. 

Poslední dva ukazatele jsou důležité pro posuzování časového nesouladu od vzniku 

pohledávky do doby jejího inkasa a od vzniku závazku do doby jeho úhrady. Zmíněný 

nesoulad má vliv na likviditu podniku. V případě, že doba obratu závazků bude větší než 

součet doby obratu zásob a pohledávek, potom budou dodavatelské úvěry financovat 

pohledávky i zásoby. [2] 

2.4.3 Ukazatele zadluženosti 

Udávají poměr mezi vlastními a cizími zdroji financování podniku. Měří rozsah, 

v jakém podnik používá pro financování svého chodu dluhy. Ukazatele zadluženosti slouží 

jako indikátory výše rizika, které podnik při dané struktuře finančních zdrojů nese. Čím 

vyšší je jeho zadluženost, tím vyšší je i zmíněné riziko, protože musí být schopen své 

závazky splácet bez ohledu na to, jak se mu právě daří. [2], [3] 

Určitá míra zadlužení je obvykle pro firmu užitečná. Důvodem je, že cizí kapitál je 

levnější než vlastní. To je způsobeno skutečností, že úroky z cizího kapitálu snižují daňové 

zatížení podniku, neboť úrok je součást nákladů a snižuje zisk, ze kterého se platí daně 

(tzv. daňový štít). Naproti tomu výplaty podílů na zisku nejsou daňově uznatelnou 

položkou. Cena kapitálu je ovlivněna rovněž mírou rizika, které investor podstupuje. Čím 

vyšší toto riziko bude, tím vyšší bude cena, kterou za svůj kapitál bude požadovat. [2] 
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Dalším faktorem ovlivňujícím cenu kapitálu je doba splatnosti. S rostoucí délkou 

splatnosti rostou i náklady na získání kapitálu. Z tohoto pohledu vychází nejlevněji 

krátkodobý cizí kapitál (př. obchodní úvěr) a nejdražší je pak vlastní kapitál, protože jeho 

splatnost je neomezená (vlastníkovi se nevrací). [2] 

Pokud budeme jednotlivé druhy kapitálu posuzovat z hlediska jejich riskantnosti, 

potom platí, že vlastní kapitál je nejméně riskantním, nejbezpečnějším zdrojem 

financování, protože nevyžaduje splacení a nevyžaduje stálé úrokové platby bez ohledu na 

dosahovaný zisk. [2] 

Každá firma by měla usilovat o optimální poměr vlastního a cizího kapitálu, protože 

ten ovlivňuje výši nákladů na kapitál. Růst zadluženosti může přispět k celkové rentabilitě 

a tím i zvýšit tržní hodnotu podniku, ale současně zvyšuje riziko finanční nestability. 

K analýze zadluženosti slouží například [3]: 

a) Celková zadluženost 

 
                     

            

             
 

(12) 

Pramen: [2] 

Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti. Doporučovaná hodnota se 

pohybuje mezi 30-60 %. Při posuzování zadluženosti je nutné rovněž respektovat 

příslušnost k odvětví a také schopnost splácet úroky z úvěru. Tabulka č. 1 ukazuje 

zadluženost v různých odvětvích ekonomiky v roce 2010. [2] 

Tabulka č. 1: Zadluženost v průmyslu, stavebnictví a službách v roce 2010 

 Průmysl Stavebnictví Služby 

Celková zadluženost 49,5 % 62,7 % 47,6 % 

Pramen: [2] 

Věřitelé většinou preferují nízký ukazatel zadluženosti, protože znamená větší podíl 

vlastního kapitálu a tedy větší bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů v případě 

likvidace. Pokud bude ukazatel vyšší než oborový průměr, bude pro společnost obtížnější 

získat dodatečné zdroje. Věřitelé se mohou zdráhat půjčovat další peníze, případně budou 

požadovat vyšší úrokovou sazbu. [3] 
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b) Míra zadluženosti 

 
                   

            

               
 

(13) 

Pramen: [2] 

Ukazatel míry zadluženosti poměřuje cizí a vlastní kapitál. Jeho hodnota může být 

významná například pro banku při rozhodování, zda firmě poskytne úvěr či nikoliv. Pro 

toto posuzování je důležitý vývoj ukazatele v čase, zda se podíl cizích zdrojů snižuje, či 

zvyšuje. [2] 

c) Úrokové krytí 

 
               

     

               
 

(14) 

Pramen: [2] 

Ukazatel informuje, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Jeho hodnota je významná 

v případě financování cizími úročenými zdroji. Pokud je výsledek roven 1, znamená to, že 

celý zisk je potřeba na zaplacení úroků a na akcionáře nezbude nic. Odborná literatura 

obvykle doporučuje hodnotu tohoto ukazatele vyšší než 5. [2], [3] 

2.4.4 Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Můžeme jí rovněž 

definovat jako souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, které má podnik k dispozici 

pro úhradu svých splatných závazků. Likvidita je podmínkou solventnosti podniku. 

Solventnost můžeme chápat jako připravenost hradit své dluhy, když nastala jejich 

splatnost. [3] 

Ukazatele likvidity poměřují to, čím můžeme platit (čitatel), s tím, co je nutno zaplatit 

(jmenovatel). Zpravidla hodnotíme následující druhy likvidity: 

a) Běžná likvidita 

 
                 

              

                  
 

(15) 

Pramen: [3] 



Bc. Markéta Zetková: Finanční analýza společnosti DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. 

 2014 12 

Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Při výpočtu by měla 

být zvážena struktura zásob a jejich správné (reálné) oceňování vzhledem k jejich 

prodejnosti. U zásob může trvat velmi dlouho, než se přemění na peníze, neboť nejprve 

musí být spotřebovány, přeměněny ve výrobky, prodány (nejčastěji na obchodní úvěr) 

a nakonec se čeká na úhradu od odběratele. [3] 

Rovněž by měla být zvážena struktura pohledávek, zejména z hlediska pohledávek po 

lhůtě splatnosti a nedobytných pohledávek. Podnik s nevhodnou strukturou oběžných aktiv 

(nadměrné zásoby, nedobytné pohledávky, nedostatek peněžních prostředků) se může 

lehko ocitnout v obtížné finanční situaci. [3] 

Doporučovaná hodnota ukazatele se uvádí v rozmezí 1,5-2,5. Pokud je hodnota 

ukazatele rovna 1, pak je podniková likvidita značně riziková, protože oběžný majetek 

a krátkodobé závazky si budou rovny. [2] 

b) Pohotová likvidita 

 
                    

                     

                  
 

(16) 

Pramen: [3] 

Ukazatel vylučuje z oběžných aktiv zásoby a ponechává v čitateli jen peněžní 

prostředky (v hotovosti a na bankovních účtech), krátkodobé cenné papíry a krátkodobé 

pohledávky. Doporučovaná hodnota ukazatele se uvádí v rozmezí 1-1,5. Pro zachování 

likvidity by neměla klesnout pod 1. [2], [3] 

c) Okamžitá likvidita 

 
                    

                               

                        
 

(17) 

Pramen: [3] 

Měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Do čitatele se dosazují peníze 

(v hotovosti a na běžných účtech) a jejich ekvivalenty (volně obchodovatelné krátkodobé 

cenné papíry, splatné pohledávky, směnečné dluhy a šeky). Ukazatel by měl nabývat 

hodnot v rozmezí 0,2-0,5. Vysoké hodnoty ukazatele svědčí o neefektivním využití 

finančních prostředků. [2], [3] 



Bc. Markéta Zetková: Finanční analýza společnosti DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. 

 2014 13 

2.4.5 Ukazatele tržní hodnoty 

Investoři, kteří vložili své prostředky do základního kapitálu podniku, zajímá 

návratnost jejich investice. Té lze dosáhnout prostřednictvím dividend nebo růstem ceny 

akcií. Mezi ukazatele tržní hodnoty patří například: 

a) Čistý zisk na akcii 

 
                     

           

                     
 

(18) 

Pramen: [3] 

Výnos na akcii je klíčovým údajem o finanční situaci podniku. Čistý zisk znamená 

celkový zisk po zdanění a výplatě dividend. Zisk ovšem může být ovlivněn účetní 

politikou podniku (př. metodami oceňování aktiv, tvorbou opravných položek a rezerv, 

způsoby odepisování atd.). Platí, že čím vyšší hodnoty ukazatel dosahuje, tím lépe. [3] 

b) Účetní hodnota akcie 

 
                      

               

                     
 

(19) 

Pramen: [3] 

Účetní hodnota akcie vyjadřuje hodnotu vlastního kapitálu, která připadá na jednu 

akcii. Výsledek je vhodné srovnávat s tržní hodnotou podniku stanovenou na kapitálovém 

trhu. [3] 

2.4.6 Provozní (výrobní) ukazatele 

Uplatňují se ve vnitřním řízení podniku. Slouží managementu ke sledování a analýze 

vývoje podniku. Provozní ukazatele se opírají o tokové veličiny, především o náklady. 

Často se setkáváme s následujícími ukazateli: 

a) Mzdová produktivita 

 
                     

       

    
      

               

    
   

(20) 

Pramen: [3] 
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Udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. Do čitatele bychom měli 

dosazovat výnosy bez mimořádných, případně pokud budeme chtít vyloučit vliv nákladů 

na materiál, energie a služby, tak dosadíme přidanou hodnotu. Ukazatel by měl v čase 

vykazovat rostoucí tendenci. [3] 

b) Produktivita dlouhodobého hmotného majetku (DHM) 

 
                  

                        

                         
  

(21) 

Pramen: [3] 

Vyjadřuje množství výnosů vyprodukovaných jednou korunou vloženou do DHM 

v pořizovacích cenách. Hodnota ukazatele by měla být co nejvyšší. [3] 

c) Nákladovost výnosů (tržeb) 

 
                    

       

                        
  

(22) 

Pramen: [3] 

Ukazuje zatížení výnosů celkovými náklady podniku. Ideální je, pokud hodnota 

ukazatele v čase klesá. [3] 

2.4.7 Ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow 

Ukazatele založené na fondech finančních prostředků se používají k hlubší analýze 

finanční situace podniku. Jejich cílem je vyjádřit a poměřit vnitřní finanční potenciál 

podniku. K tomu obvykle slouží čistý pracovní kapitál (ČPK)
2
 a ukazatele konstruované na 

jeho bázi. Příkladem ukazatele na bázi finančních fondů je mimo jiné rentabilita čistého 

pracovního kapitálu nebo jeho doba obratu. [3] 

a) Rentabilita čistého pracovního kapitálu 

 
                 

    

   
  

(23) 

Pramen: [3] 

                                                 

2
 ČPK představuje přebytek oběžných aktiv nad krátkodobými pasivy, tedy celkové volné prostředky, 

které zůstanou společnosti po úhradě všech krátkodobých splatných závazků. [3] 
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b) Doba obratu čistého pracovního kapitálu 

 
                 

   

           
  

(24) 

Pramen: [3] 

Pokud je naším cílem analyzovat postavení finančních toků ve finanční situaci 

podniku, zaměříme se na ukazatele na bázi cash flow (CF). Důležité je předem vymezit, co 

je obsahem použitého CF. Cash flow bývá nejčastěji stanoveno jako rozdíl příjmů a výdajů 

souvisejících s běžnou hospodářskou činností podniku. Takto pojaté CF může nahrazovat 

ve finanční analýze u poměrových ukazatelů zisk (po zdanění). Z mnoha ukazatelů 

konstruovaných na bázi CF se ve finanční analýze setkáváme mimo jiné například 

s rentabilitou tržeb nebo obratu. [3] 

c) Rentabilita tržeb 

 
                   

                      

           
  

(25) 

Pramen: [3] 

d) Rentabilita obratu 

 
                    

                      

     
  

(26) 

Pramen: [3] 

2.5 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Dříve zmíněné poměrové ukazatele hodnotí stav podniku či jeho vývoj jediným 

číslem. Ekonomický proces se ale často vyznačuje složitými vnitřními vztahy a zásah do 

něj vyvolá nejen požadovaný účinek, ale i řadu dalších důsledků. Proto se pro analýzu 

a hodnocení ekonomické reality používá soustav ukazatelů, které v jedné tabulce zachycují 

souvislost mezi výnosností a finanční stabilitou podniku. Oblíbené jsou pyramidové 

soustavy ukazatelů, které rozkládají ukazatel na vrcholu pyramidy do dalších dílčích 

ukazatelů. Příkladem pyramidové soustavy ukazatelů je rozklad ukazatele ROE, který byl 

poprvé použit v nadnárodní chemické společnosti Du Pont de Nomeurs. Zkrácená verze 

pyramidálního rozkladu je znázorněna níže (). Levá strana pyramidy odvozuje ziskovou 
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marži, která se vypočítá jako zisk dělený tržbami. Pravá strana pyramidy pracuje 

s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových 

aktiv. [3] 

 

Obrázek č. 1: Du Pontův pyramidální rozklad 

Pramen: [3] vlastní zpracování 

Vrcholový ukazatel (ROE) se nazývá syntetický a na jeho změně se podílí analytičtí 

ukazatelé. Jejich vliv na změnu vrcholového ukazatele lze zjistit různými matematickými 

metodami. K nejvhodnějším z těchto metod patří metoda rozkladu podle logaritmů indexů 

analytických ukazatelů, tzv. logaritmická metoda. [3] 

Tato metoda vychází z indexů změn jednotlivých analytických ukazatelů. Můžeme ji 

použít, pokud mezi dílčími ukazateli existují multiplikační vazby, ale žádný z ukazatelů 

nesmí mít zápornou či nulovou hodnotu. Máme například následující multiplikativní 

vazbu: 

V roce 0 platí:  

            (27) 

V roce 1 platí:  

            (28) 
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Meziroční změna: 

            (29) 

Potom platí:  

 
   (

  

  
)      (

  

  
)      (

  

  
) 

(30) 

Dalšími úpravami se dostaneme k výpočtu vlivu změny ukazatele a a b na změnu 

ukazatele X: 

              (31) 

Po úpravě můžeme počítat pomocí následujících vztahů: 

 

          
   (

  

  
)

   (
  

  
)      (

  

  
) 

 

 

(32) 

 

          
   (

  

  
)

   (
  

  
)      (

  

  
) 

 

 

(33) 

Další metodou, kterou je možné použít pro analýzu změny syntetického ukazatele je 

postupná metoda a funkcionální metoda. Těmi se ale nadále nebudu zabývat, neboť pro své 

výpočty budu používat metodu logaritmickou. [3] 
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3 Charakteristika společnosti 

V této kapitole ve stručnosti přiblížím podnik, jehož analýzou se má diplomová práce 

zabývá. 

3.1 Obecně o firmě Donaldson 

Společnost DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. je jednou z mnoha dceřiných 

společností mateřské firmy Donaldson Company, Inc. (DCI), která byla založena již v roce 

1915 v Minnesotě v USA. Její zakladatel, Frank Donaldson starší, vyvinul jednoduchý 

čistič vzduchu pro traktory a tak vznikla původně rodinná firma, která začínala jako 

obchod o třech zaměstnancích, se specializací na prodej jednoduchých vzduchových filtrů 

pro zemědělské stoje. Úspěchy a inovace v oblasti zemědělských zařízení otevřely 

možnosti také ve sféře stavebnictví a důlním průmyslu. V současné době má Donaldson 

zastoupení ve 44 státech, zaměstnává více než 13 600 zaměstnanců a zabývá se výrobou 

filtrů nejen pro zemědělské a lesnické stroje, ale i výrobou filtrů pro osobní a nákladní 

automobily, letadla a výrobou velikých filtračních jednotek pro průmyslovou filtraci 

vzduchu ve výrobních halách. 

V České republice má v současnosti společnost Donaldson tři dceřiné firmy: 

 Donaldson Industrial CR - koncern s.r.o. se sídlem v Kadani - je výrobním 

závodem založeným v roce 2005. Zaměřuje se na výrobu stacionárních 

filtračních jednotek. Tyto celky se užívají pro kontrolu vnitřní atmosféry 

a emisí ve výrobních závodech všeobecného strojírenství, lakovnách 

a obrobnách. Účelem instalace uvedených zařízení je odloučení nečistot 

a vytvoření hygienicky nezávadné atmosféry v prostoru výrobních hal. 

Vyráběné jednotky jsou rovněž určeny pro kontrolu vypouštěných emisí 

z jednotlivých objektů.  

 Donaldson Filtration CR - koncern s.r.o. se sídlem v Klášterci nad Ohří - je 

obchodní společností věnující se koupi a prodeji zboží a zprostředkovatelské 

činnosti v oblasti obchodu a služeb. Zastupuje obchodní zájmy skupiny 

v segmentu filtrace a čištění stlačeného vzduchu. 
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 DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. se sídlem v Klášterci nad Ohří - 

zaměřuje se na výrobu filtračních vložek. [4]  

3.2 Vývoj společnosti v čase 

Společnost DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. (DCR) vznikla 29. 4. 2002 

s úmyslem stát se prvním výrobním závodem skupiny Donaldson v ČR zaměřeným na 

sektor vzduchové filtrace – výrobu filtračních vložek. Tyto filtry se užívají ve vozidlech 

poháněných dieselovými vznětovými motory pro vyčištění spalovaného vzduchu. 

Smyslem filtrace spalovaného vzduchu přiváděného k motoru je vyloučení poklesu 

výkonnosti a účinnosti hnací jednotky. Filtrační vložky jsou tvořeny speciálně tvarovaným 

filtračním médiem, jež zachycuje minimálně 99,9 % všech nečistot, jako jsou prach, špína 

a saze. Hlavní oblastí využití těchto dílů jsou silniční i mimosilniční vozidla, stavební 

stroje a zemědělská pohyblivá zařízení. Převažující výrobní činností jsou mechanické 

a chemicko-tepelné procesy, při kterých dochází ke spojování jednotlivých vstupních 

komponent do konečného výrobku, tj. vložky filtru.  

Výstavba závodu v průmyslové zóně Verne v Klášterci nad Ohří trvala do poloviny 

roku 2003. Výroba byla zahájena v červenci 2003 na první lince v jednosměnném provozu. 

Během roku 2004 byly uvedeny do provozu další dvě výrobní linky a jejich využití bylo 

rozšířeno na 2 až 3 směny. V roce 2005 byla zavedena další aktivita – výroba filtračních 

vaků sloužících pro zařízení stacionární filtrace. Následně od roku 2006 bylo portfolio 

výrobků rozšířeno o další segment výroby – panelové filtry a díly pro filtraci na výfukové 

cestě. Panelové filtry slouží pro kabinovou filtraci, tedy pro komfort osádky vozových 

jednotek. Výrobou dílů pro výfukovou cestu vstoupila společnost na trh filtrů odolávajících 

zvýšeným teplotám. 

V roce 2008 společnost uskutečnila zásadní krok pro svůj budoucí rozvoj. Výrobní 

budova včetně administrativní a skladové části byla zvětšena na cca dvojnásobek své 

původní rozlohy. Získané prostory byly využity pro rozvoj stávajícího sortimentu a rovněž 

pro zavedení nových, dosud nevyráběných produktových řad. Jedním směrem rozvoje bylo 

zavedení výroby dílů pro odvětrávání a separaci olejových částic z klikové skříně, dalším 

pak rozšíření oboru stacionární filtrace pro odlučovače prachu. Tímto rozšířením 

společnost vhodně doplnila své stávající zaměření a obohatila odběratelské spektrum 
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o další komodity trhu průmyslové filtrace. Počet zaměstnanců v květnu 2008 dosahoval 

313 osob. 

Hospodářský rok 2009 byl pro společnost nezvykle obtížný kvůli celosvětovému 

útlumu hospodářství doprovázenému rapidním snížení potřeb odběratelů. Dařilo se jí sice 

vyrovnávat své kapacity úměrně měnící se poptávce na trhu, ale přesto muselo dojít ke 

snížení počtu zaměstnanců a byly využívány alternativní způsoby řízení fondu pracovní 

doby. Mimo jiné byly zavedeny dny, kdy se zastavila výroba, zaměstnanci zůstávali doma 

a byla jim vyplácena náhrada mzdy ve výši 60 %. Tímto způsobem se spolu s ostatními 

úspornými opatřeními dařilo DCR udržet svou rentabilitu i konkurenceschopnost. Počet 

zaměstnanců v květnu 2009 byl 233 pracovníků. 

Špatná hospodářská situace přetrvávala i v hospodářském roce 2010. I když v závěru 

tohoto období došlo k pozitivnímu obratu a prodejní výsledky byly lepší než v předchozím 

roce, stále byl znatelný pokles tržeb oproti předchozím rokům. Počet zaměstnanců 

v květnu 2010 stoupl na 256. 

V hospodářském roce 2011 došlo oproti předchozím obdobím k pozitivnímu obratu na 

trzích společnosti i u jejích zákazníků. Podařilo se navýšit výrobní kapacity úměrně 

rostoucí poptávce. Počet zaměstnanců meziročně stoupl o cca 25 % a na konci období 

dosahoval počtu 323 pracovníků. 

 Pozitivní trend nadále pokračoval i v následujícím účetním období. Opětovně došlo 

k růstu výrobních kapacit a v květnu 2012 společnost zaměstnávala rekordních 359 

pracovníků. 

Novým vývojovým stupněm, zejména v oblasti technologického rozvoje bude do 

budoucna rozšíření výrobkového portfolia o program plastových výlisků sloužících 

k montáži kompletního vzduchového filtru. Tím chce společnost oslovit některé nové 

odběratele. 

Společnost DCR přispívá svým zaměstnancům na důchodové pojištění. Jde o jeden 

z motivačních prvků v sociální oblasti. Společnost rovněž podporuje a spolufinancuje 

kulturní a sportovní aktivity svých zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Jednou 

z jejích hlavních priorit je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany 

životního prostředí. [5] 
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4 Finanční analýza společnosti 

Cílem finanční analýzy společnosti DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. je 

posouzení finanční situace za hospodářské roky 2008 až 2012. Hospodářský rok 

společnosti začínal vždy 1. 6. a ukončen byl následující rok 31. 5. Vstupní data vychází 

z účetních výkazů – rozvahy a výkazu zisku a ztráty (příloha č. 1 až č. 3). 

4.1 Analýza rozvahy 

Prvním analyzovaným výkazem byla rozvaha. 

4.1.1 Vertikální analýza aktiv 

Pomocí vertikální analýzy jsem určila procentuální strukturu jednotlivých položek 

aktiv (Tabulka č. 2). Základnou byla celková hodnota aktiv. 

Tabulka č. 2: Vertikální analýza aktiv 

AKTIVA 
Vertikální analýza aktiv [%] 

2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 65,97 73,23 64,84 56,53 54,35 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,03 0,20 0,15 0,09 0,07 

Software 0,03 0,20 0,15 0,09 0,07 

Dlouhodobý hmotný majetek 65,94 73,03 64,68 56,45 54,28 

Pozemky 0,39 0,41 0,39 0,31 0,30 

Stavby 18,51 51,52 47,42 38,34 36,28 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 12,89 20,36 16,42 14,82 16,38 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 7,40 0,73 0,45 2,74 0,27 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný maj. 26,75 0,00 0,00 0,22 1,05 

Oběžná aktiva 33,96 26,37 34,98 43,41 45,51 

Zásoby 9,38 9,12 7,28 6,32 7,08 

Materiál 7,51 8,27 6,08 5,12 6,06 

Nedokončená výroba a polotovary 0,32 0,13 0,12 0,15 0,15 

Výrobky 1,55 0,72 1,09 1,04 0,87 

Krátkodobé pohledávky 24,41 16,92 27,01 36,90 38,25 

Pohledávky z obchodních vztahů 10,12 6,49 9,61 11,03 10,84 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 14,04 9,68 16,38 24,84 26,54 

Stát - daňové pohledávky 0,00 0,48 0,80 0,84 0,75 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,24 0,27 0,16 0,16 0,11 

Dohadné účty aktivní 0,00 0,00 0,04 0,02 0,01 
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AKTIVA 
Vertikální analýza aktiv [%] 

2008 2009 2010 2011 2012 

Jiné pohledávky 0,01 0,00 0,03 0,02 0,01 

Krátkodobý finanční majetek 0,17 0,33 0,69 0,19 0,18 

Peníze 0,05 0,06 0,01 0,00 0,00 

Účty v bankách  0,12 0,27 0,67 0,18 0,18 

Časové rozlišení 0,08 0,40 0,18 0,06 0,14 

Náklady příštích období 0,08 0,40 0,18 0,06 0,14 

Příjmy příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Procentuální podíly tří hlavních položek aktiv na celkových aktivech v jednotlivých 

hospodářských obdobích jsou zobrazeny v grafu (Graf č. 1) níže. 

Graf č. 1: Vertikální analýza celkových aktiv 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Největší podíl aktiv v roce 2008 byl tvořen dlouhodobým majetkem (65,97 %), což je 

logické vzhledem k tomu, že jde o výrobní závod, který pro svou ekonomickou činnost 

potřebuje výrobní halu a velké množství strojního zařízení. V roce 2009 tvořil dlouhodobý 

majetek dokonce téměř ¾ objemu majetku společnosti. Vzhledem k probíhající 

ekonomické krizi společnost snížila objem svých oběžných aktiv (26,37 %). V dalším roce 

se podíl oběžných aktiv mírně zvýšil (34,98 %). V roce 2011 došlo k dalšímu nárůstu 
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podílu oběžných aktiv (43,41 %) a to hlavně vinou zvýšení objemu krátkodobých 

pohledávek, které proti předešlému roku vzrostly o 69,87 % (dle rozvahy).  

V následujícím grafu (Graf č. 2) je zobrazeno složení dlouhodobého majetku 

společnosti. Je z něj patrné, že její dlouhodobý majetek byl tvořen téměř výlučně hmotným 

majetkem. Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku byla zanedbatelná a hodnota 

dlouhodobého finančního majetku byla ve sledovaném období dokonce nulová. Pokud se 

podíváme do rozvahy (příloha č. 1), uvidíme, že dlouhodobý hmotný majetek byl složen 

převážně ze staveb a samostatných movitých věcí a jejich souborů. Šlo o výrobní halu 

a strojní vybavení, jak již bylo zmiňováno dříve. 

Graf č. 2: Struktura dlouhodobého majetku 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Pokud budeme podrobněji analyzovat oběžná aktiva (Graf č. 3), uvidíme, že byla 

z největší části tvořena krátkodobými pohledávkami. Z grafu je patrné, že jejich objem 

vykazoval ve sledovaném období rostoucí trend. 

Při pohledu do rozvahy (příloha č. 1) zjistíme, že zmíněné krátkodobé pohledávky 

byly tvořeny z největší části položkou: Pohledávky - ovládající a řídící osoba a dále 

položkou: Pohledávky z obchodních vztahů. Pohledávky vůči ovládající a řídící osobě 
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tvořily půjčky vůči sesterským společnostem skupiny Donaldson. Například v účetním 

období od 1.6.2011 do 31.5.2012 poskytla společnost DCR půjčky společnosti Donaldson 

Filtration CR – koncern s.r.o., se sídlem v Klášterci nad Ohří a společnosti Donaldson 

Europe B.V.B.A., se sídlem v Leuven, v Belgii.  Jejich celková výše byla více než 253 

milionů Kč. 

Graf č. 3: Struktura oběžných aktiv 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

4.1.2 Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza sleduje změny vykazovaných hodnot v čase a to nejen v absolutní 

výši, ale i v procentech. Objem aktiv respektive pasiv ve sledovaném období nejprve klesl 

v roce 2009 a následně postupně rostl, až k nejvyšším hodnotám v roce 2012. Vývoj 

objemu aktiv je znázorněn níže (Graf č. 4). 
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Graf č. 4: Vývoj objemu aktiv (pasiv) ve sledovaném období 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

V následující tabulce (Tabulka č. 3) je znázorněn vývoj hlavních nenulových položek 

aktiv ve sledovaném období v absolutních hodnotách. Hodnota celkových aktiv v roce 

2009 meziročně klesla o 31 300 tisíc Kč (4,24 %) a v dalších obdobích jejich hodnota již 

pouze rostla. K největšímu nárůstu došlo v roce 2011 o 180 367 tisíc Kč (24,36 %). 

Tabulka č. 3: Horizontální analýza aktiv v absolutních hodnotách 
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2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 
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AKTIVA 
Horizontální analýza aktiv [tis. Kč] 

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

Pohledávky - ovládající a řídící osoba -35 284 52 832 107 436 24 535 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 171 -719 296 -481 

Dohadné účty aktivní 20 290 -149 -87 

Jiné pohledávky -51 187 39 -94 

Krátkodobý finanční majetek 1 091 2 718 -3 358 -18 

Peníze 21 -324 -66 -15 

Účty v bankách  1 070 3 042 -3 292 -3 

Časové rozlišení 2 292 -1 530 -764 764 

Náklady příštích období 2 292 -1 530 -766 766 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Další tabulka (Tabulka č. 4) zobrazuje vývoj aktiv v procentním vyjádření. 

Tabulka č. 4: Horizontální analýza aktiv v procentech 

AKTIVA 
Horizontální analýza aktiv [%] 

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

AKTIVA CELKEM -4,24 4,68 24,36 3,64 

Dlouhodobý majetek 6,31 -7,32 8,43 -0,37 

Dlouhodobý nehmotný majetek 550,92 -20,30 -29,62 -14,70 

Software 550,92 -20,30 -29,62 -14,70 

Dlouhodobý hmotný majetek 6,06 -7,28 8,52 -0,35 

Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stavby 166,61 -3,65 0,55 -1,95 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 51,28 -15,61 12,28 14,50 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -90,54 -35,30 654,74 -89,82 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný maj. -100,00 - - 386,37 

Oběžná aktiva -25,64 38,88 54,29 8,67 

Zásoby -6,90 -16,37 7,86 16,13 

Materiál 5,47 -23,08 4,82 22,70 

Nedokončená výroba a polotovary -60,60 -9,13 62,85 1,43 

Výrobky -55,71 59,81 18,97 -13,93 

Krátkodobé pohledávky -33,63 67,17 69,87 7,44 

Pohledávky z obchodních vztahů -38,63 55,08 42,65 1,93 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba -34,02 77,19 88,59 10,73 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 9,77 -37,41 24,61 -32,09 

Dohadné účty aktivní - - -51,38 -61,70 

Jiné pohledávky - - 20,86 -41,59 

Krátkodobý finanční majetek 85,43 114,78 -66,02 -1,04 

Peníze 5,21 -76,42 -66,00 -44,12 

Účty v bankách  122,43 156,48 -66,02 -0,18 

Časové rozlišení 403,52 -53,50 -57,44 134,98 
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AKTIVA 
Horizontální analýza aktiv [%] 

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

Náklady příštích období 403,52 -53,50 -57,59 135,82 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Na výše zmíněném růstu aktiv v roce 2011 se největší měrou podílel nárůst oběžných 

aktiv, konkrétně zvýšení krátkodobých pohledávek o 69,87 %.  

Při pohledu do tabulek vidíme, že v hospodářském roce 2010 a 2012 došlo k  poklesu 

objemu dlouhodobého majetku. Vzhledem k tomu, že společnost v tomto období neměla 

žádné tržby z prodeje dlouhodobého majetku, tak předpokládám, že ke zmíněným 

snížením hodnoty dlouhodobého majetku došlo vlivem odpisů. 

Oběžná aktiva meziročně rostla kromě roku 2009. 

4.1.3 Vertikální analýza pasiv 

Pomocí vertikální analýzy jsem určila poměr jednotlivých nenulových položek pasiv 

vůči jejich celkovému objemu (Tabulka č. 5). Z tabulky je patrné, že převážnou část pasiv 

tvořil vlastní kapitál, jenž se skládal z největší části z výsledků hospodaření a dále ze 

základního kapitálu.   

Tabulka č. 5: Vertikální analýza pasiv 

PASIVA 
Vertikální analýza pasiv [%] 

2008 2009 2010 2011 2012 

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 84,88 94,06 87,28 87,41 88,23 

Základní kapitál 16,79 17,53 16,75 13,47 12,99 

Základní kapitál 16,79 17,53 16,75 13,47 12,99 

Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 2,57 3,62 1,67 1,35 6,54 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 2,57 3,62 1,67 1,35 1,30 

Statutární a ostatní fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 5,24 

Výsledek hospodaření minulých let 45,84 67,48 52,53 55,37 51,81 

Nerozdělený zisk minulých let 45,84 67,48 52,53 55,37 51,81 

Výsledek hospodaření běžného účetního období /+-/ 19,68 5,43 16,33 17,22 16,88 

Cizí zdroje 15,13 5,92 12,72 12,59 11,77 

Dlouhodobé závazky 0,12 0,23 0,45 0,70 0,95 

Odložený daňový závazek 0,12 0,23 0,45 0,70 0,95 

Krátkodobé závazky 15,01 5,69 12,27 11,89 10,82 

Závazky z obchodních vztahů 2,47 2,36 4,68 3,49 4,47 



Bc. Markéta Zetková: Finanční analýza společnosti DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. 

 2014 28 

PASIVA 
Vertikální analýza pasiv [%] 

2008 2009 2010 2011 2012 

Závazky - ovládající a řídící osoba 0,58 0,40 0,63 0,57 0,66 

Závazky k zaměstnancům 0,68 0,58 0,65 0,65 0,74 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 0,38 0,33 0,35 0,35 0,43 

Stát - daňové závazky a dotace 5,91 0,23 3,81 2,42 0,35 

Krátkodobé přijaté zálohy 0,56 0,00 0,00 0,37 1,05 

Dohadné účty pasivní 4,43 1,79 2,15 4,03 3,12 

Časové rozlišení 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 

Výdaje příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy příštích období 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Poměr vlastního a cizího kapitálu je dobře viditelný v grafu (Graf č. 5) níže a bude 

dále v práci analyzován pomocí ukazatele míry zadluženosti v kapitole o poměrových 

ukazatelích. 

Graf č. 5: Vertikální analýza celkových pasiv 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
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Vlastní kapitál společnosti byl ve sledovaném období tvořen převážně výsledkem 

hospodaření minulých let, konkrétně položkou nerozděleného zisku minulých let. Základní 

kapitál společnosti zůstal po celé období neměnný. Položka kapitálových fondů byla po 

celé období nulová. Vývoj struktury vlastního kapitálu je patrný z grafu (Graf č. 6). 

Graf č. 6: Struktura vlastního kapitálu 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Pokud se podrobněji podíváme na výsledek hospodaření za běžné účetní období (Graf 

č. 7) uvidíme, že v ekonomicky nejslabším roce 2009 došlo k jeho dramatickému propadu. 

Tento propad se dal očekávat vzhledem ke snížení objemu zakázek, tedy i tržeb 

a v konečném důsledku se projevil právě poklesem zisku. S oživením ekonomiky 

v následujících obdobích jeho výše opět rostla, až v hospodářském roce 2012 překonala 

rok 2008. 
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Graf č. 7: Vývoj výsledku hospodaření v čase 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Cizí zdroje společnosti byly tvořeny převážně z krátkodobých závazků. Až v letech 

2011 a 2012 mírně vzrostla hodnota dlouhodobých závazků (Graf č. 8). Rezervy 

a bankovní úvěry byly ve sledovaném období nulové. 

Graf č. 8: Struktura cizích zdrojů 
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4.1.4 Horizontální analýza pasiv 

V následující tabulce (Tabulka č. 6) je znázorněn vývoj hlavních položek pasiv ve 

sledovaném období v absolutních hodnotách a v další tabulce pak v procentech (Tabulka č. 

7). 

Tabulka č. 6: Horizontální analýza pasiv v absolutních hodnotách 

PASIVA 
Horizontální analýza pasiv [tis. Kč] 

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

PASIVA CELKEM -31 300 33 087 180 367 33 478 

Vlastní kapitál 38 416 -19 078 158 575 37 105 

Základní kapitál 0 0 0 0 

Základní kapitál 0 0 0 0 

Rezervní fond, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 6 593 -13 186 0 50 000 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný 
fond 6 593 -13 186 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let 138 750 -88 399 120 921 -15 423 

Nerozdělený zisk minulých let 138 750 -88 399 120 921 -15 423 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období /+-/ -106 927 82 507 37 654 2 528 

Cizí zdroje -69 873 52 317 21 792 -3 627 

Dlouhodobé závazky 749 1 733 3 131 2 607 

Odložený daňový závazek 749 1 733 3 131 2 607 

Krátkodobé závazky -70 622 50 584 18 661 -6 234 

Závazky z obchodních vztahů -1 562 17 923 -2 462 10 521 

Závazky - ovládající a řídící osoba -1 409 1 802 606 1 021 

Závazky k zaměstnancům -893 682 1 163 1 106 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění -484 301 634 808 

Stát - daňové závazky a dotace -42 096 26 641 -5 955 -18 895 

Krátkodobé přijaté zálohy -4 140 0 3 436 6 585 

Dohadné účty pasivní -20 038 3 235 21 239 -7 380 

Časové rozlišení 157 -152 0 0 

Výdaje příštích období 5 0 0 0 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Celková pasiva mají v daném období logicky stejný průběh jako aktiva. Jejich hodnota 

se v roce 2009 snížila o 31 300 tisíc Kč (4,24 %), a to hlavně díky propadu hospodářského 

výsledku běžného účetního období a snížení objemu krátkodobých závazků.  
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Cizí zdroje poklesly v hospodářském roce 2009 o 69 873 tisíc Kč (62,54 %) a v roce 

2012 o 3 627 tisíc Kč (3,13 %). Naopak vlastní kapitál se v roce 2009 zvýšil díky vkladu 

do rezervního fondu a zvýšení nerozděleného zisku minulých let. Společnost totiž celý zisk 

z roku 2008 rozdělila mezi dva zmíněné účty, neboť předpokládala, že v dalších obdobích 

pravděpodobně dojde k propadu zakázek a snížení tržeb.  

Tabulka č. 7: Horizontální analýza pasiv v procentech 

PASIVA 
Horizontální analýza pasiv [%] 

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

PASIVA CELKEM -4,24 4,68 24,36 3,64 

Vlastní kapitál 6,13 -2,87 24,54 4,61 

Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 

Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervní fond, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 34,71 -51,54 0,00 403,23 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný 
fond 34,71 -51,54 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření minulých let 40,97 -18,52 31,09 -3,02 

Nerozdělený zisk minulých let 40,97 -18,52 31,09 -3,02 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období /+-/ -73,57 214,78 31,14 1,59 

Cizí zdroje -62,54 125,00 23,14 -3,13 

Dlouhodobé závazky 87,91 108,24 93,91 40,32 

Odložený daňový závazek 87,91 108,24 93,91 40,32 

Krátkodobé závazky -63,70 125,67 20,54 -5,69 

Závazky z obchodních vztahů -8,55 107,34 -7,11 32,72 

Závazky - ovládající a řídící osoba -33,08 63,21 13,02 19,41 

Závazky k zaměstnancům -17,77 16,50 24,15 18,50 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění -17,22 12,94 24,12 24,77 

Stát - daňové závazky a dotace -96,35 1671,33 -21,09 -84,81 

Krátkodobé přijaté zálohy -100,00 - - 191,65 

Dohadné účty pasivní -61,30 25,57 133,70 -19,88 

Časové rozlišení -3140,00 -100,00 - - 

Výdaje příštích období -100,00 - - - 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
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4.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Dalším analyzovaným výkazem byl výkaz zisku a ztráty. Při vertikální analýze VZZ 

jsem se zaměřila zvlášť na náklady a zvlášť na výnosy. 

4.2.1 Vertikální analýza nákladů 

Základem pro analýzu byly celkové náklady. Při pohledu do tabulky (Tabulka č. 8) je 

patrné, že největší část nákladů společnost vynakládala na výkonovou spotřebu. Konkrétně 

spotřeba materiálu a energie po celé období neklesla pod 50 % z celkových nákladů. 

Osobní náklady se pohybovaly okolo 10 % z celkových nákladů společnosti. Další 

položkou, která stojí za zmínku, byla položka ostatních provozních nákladů. 

Tabulka č. 8: Vertikální analýza nákladů 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Vertikální analýza nákladů [%] 

2008 2009 2010 2011 2012 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výkonová spotřeba 70,09 62,86 67,20 71,23 69,13 

Spotřeba materiálu a energie 58,65 53,49 56,72 60,79 59,02 

Služby 11,43 9,37 10,48 10,44 10,11 

Osobní náklady 9,91 11,32 10,44 11,10 11,39 

Mzdové náklady 7,16 8,28 7,64 8,06 8,26 

Odměny členům orgánu společnosti a družstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2,52 2,76 2,48 2,71 2,80 

Sociální náklady 0,24 0,28 0,32 0,34 0,33 

Daně a poplatky 0,02 0,05 0,09 0,01 0,06 

Odpisy dlouhodobého majetku a materiálů 4,27 5,95 6,04 3,40 3,12 

Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a 
materiálu 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prodaný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 0,00 0,00 0,41 -0,09 -0,02 

Ostatní provozní náklady 8,52 10,51 11,53 10,62 10,18 

Převod provozních nákladů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prodané cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady z finančního majetku 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Vertikální analýza nákladů [%] 

2008 2009 2010 2011 2012 

Nákladové úroky 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatní finanční náklady 4,82 7,41 0,71 -0,27 2,90 

Převod finančních nákladů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Daň z příjmů za běžnou činnost 2,35 1,35 3,58 3,99 3,25 

- splatná 2,26 1,26 3,39 3,69 3,03 

- odložená 0,09 0,08 0,19 0,30 0,22 

Mimořádné náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- splatná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- odložená 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 
(+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Podíly jednotlivých nákladů jsou pro větší názornost zobrazeny v grafu (Graf č. 9).  

Graf č. 9: Podíly jednotlivých druhů nákladů v % 
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4.2.2 Vertikální analýza výnosů 

Základem pro analýzu výnosů byly celkové výnosy. Z tabulky (Tabulka č. 9) vyplývá, 

že převážná část výnosů byla tvořena výkony, konkrétně tržbami za prodej vlastních 

výrobků a služeb. Tato skutečnost koresponduje s předmětem podnikání společnosti, 

kterým byla výroba strojů a zařízení a jejich následný prodej. Podíl ostatních výnosů byl 

zanedbatelný. 

Tabulka č. 9: Vertikální analýza výnosů 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Vertikální analýza výnosů [%] 

2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výkony 93,01 92,90 98,28 98,42 98,51 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 92,84 93,74 97,99 98,24 98,61 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 0,17 -0,84 0,29 0,17 -0,10 

Aktivace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a 
materiálů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatní provozní výnosy 1,59 0,50 0,55 0,45 0,43 

Převod provozních výnosů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výpisy z dlouhodobého finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00 0,00 0,16 0,10 -0,18 

Výnosové úroky 0,39 0,40 0,26 0,17 0,08 

Ostatní finanční výnosy 4,71 6,20 0,75 0,86 1,16 

Převod finančních výnosů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mimořádné výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Výše uvedená data jsem opět pro větší přehlednost zpracovala do grafu (Graf č. 10) 
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Graf č. 10: Podíly jednotlivých druhů výnosů v % 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

4.2.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Při horizontální analýze VZZ jsem se zaměřila pouze na nejdůležitější položky 

nákladů a výnosů a na jednotlivé hospodářské výsledky. Nejprve jsem zkoumala změny 

položek v absolutních hodnotách (Tabulka č. 10) a následně v procentech (Tabulka č. 11).  

Tabulka č. 10: Horizontální analýza VZZ v absolutních hodnotách 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Horizont. analýza VZZ [tis. Kč] 

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

Výkony -158 664 139 729 160 789 160 407 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -148 977 128 975 161 657 163 800 

Výkonová spotřeba -108 636 44 627 125 023 88 360 

Spotřeba materiálu a energie -82 947 33 754 112 385 75 687 

Služby -25 689 10 873 12 638 12 673 

Přidaná hodnota -50 028 95 102 35 766 72 047 

Osobní náklady 6 406 -6 987 19 836 21 040 

Ostatní provozní náklady 12 505 10 123 4 989 11 624 

Provozní výsledek hospodaření -94 307 87 520 35 723 36 474 

Finanční výsledek hospodaření -23 095 15 312 10 607 -36 391 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012

93,01 92,90 
98,28 98,42 98,51 

1,59 0,50 
0,55 0,45 0,43 

0,39 0,40 0,26 0,17 
0,08 

4,71 6,20 0,75 0,86 1,16 

P
o

d
íl 

je
d

n
o

tl
iv

ýc
h

 v
ýn

o
sů

  

rok 

Rozložení jednotlivých výnosů 
Ostatní finanční výnosy

Výnosové úroky

Ostatní provozní výnosy

Výkony



Bc. Markéta Zetková: Finanční analýza společnosti DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. 

 2014 37 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Horizont. analýza VZZ [tis. Kč] 

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

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 
(provozní výsledek hospodaření + finanční 
výsledek hospodaření - Q) -106 927 82 507 37 654 2 528 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 
(výsledek hospodaření za běžnou činnost + 
mimořádný výsledek hospodaření - T) -106 927 82 507 37 654 2 528 

Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní 
výsledek hospodaření+finanční výsledek 
hospodaření+mimořádné výnosy-R) -117 402 102 832 46 330 83 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost v hospodářském roce 2009 meziročně klesl 

o 106 927 tisíc Kč (73,57 %). V dalších obdobích postupně rostl. Tento trend vykazují 

téměř všechny hodnocené položky s výjimkou osobních a ostatních provozních nákladů. 

Důvodem bylo postupné oživování obchodů od roku 2010, které s sebou neslo nejen 

zvyšování tržeb, ale rovněž růst nákladů.  Ostatní provozní náklady rostly po celou dobu 

a osobní náklady doznaly poklesu v roce 2010 o 6 987 tisíc Kč (6,89 %).  

Tabulka č. 11: Horizontální analýza VZZ v procentech 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Horizont. analýza VZZ [%] 

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

Výkony -15,46 16,10 15,96 13,73 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -14,54 14,73 16,09 14,05 

Výkonová spotřeba -16,18 7,93 20,58 12,06 

Spotřeba materiálu a energie -14,76 7,05 21,92 12,11 

Služby -23,45 12,96 13,34 11,80 

Přidaná hodnota -14,10 31,21 8,95 16,54 

Osobní náklady 6,75 -6,89 21,02 18,42 

Ostatní provozní náklady 15,32 10,76 4,79 10,64 

Provozní výsledek hospodaření -61,04 145,40 24,18 19,88 

Finanční výsledek hospodaření -172,63 157,58 189,58 -224,61 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 
(provozní výsledek hospodaření + finanční 
výsledek hospodaření - Q) -73,57 214,78 31,14 1,59 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 
(výsledek hospodaření za běžnou činnost + 
mimořádný výsledek hospodaření - T) -73,57 214,78 31,14 1,59 
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Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní 
výsledek hospodaření+finanční výsledek 
hospodaření+mimořádné výnosy-R) -69,93 203,73 30,22 0,04 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Překvapivý byl pokles finančního výsledku hospodaření v roce 2012, za ním stál 

výrazný nárůst ostatních finančních nákladů (příloha č. 3) oproti roku 2011. Zmíněné 

ostatní finanční náklady byly tvořeny převážně z kursových ztrát, způsobených při 

forwardových obchodech. 

4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Podstatou této metody je, že dává do poměru různé položky rozvahy, výkazu zisku 

a ztráty, případně cash flow. U zkoumané společnosti jsem počítala některé ukazatele 

rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity a vybrané provozní ukazatele. 

4.3.1 Analýza rentability 

Poměřuje zisk z podnikání s výší zdrojů podniku. Zisk může nabývat různých podob, 

jak bylo zmíněno v kapitole 2.4.1. Konkrétní hodnoty zisků pro společnost DCR jsou 

uvedeny v tabulce (Tabulka č. 12). 

Tabulka č. 12: Jednotlivé druhy zisku 

Zisk: 

Rok [tis. Kč] 

2008 2009 2010 2011 2012 

EBIT (zisk před zdaněním a úroky) 167 924 50 495 153 313 199 650 199 729 

EBT (zisk před zdaněním)  167 876 50 474 153 306 199 636 199 719 

EAT (čistý zisk) 145 342 38 415 120 922 158 576 161 104 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Výsledné hodnoty rentabilit jsou uvedeny níže (Tabulka č. 13). Z výsledků je na první 

pohled vidět, že společnost dosahovala nejvyšších hodnot rentability v roce 2008, tedy než 

na ní dolehly důsledky hospodářské krize. V roce 2009 došlo sice k propadu rentability 

vlivem zhoršující se ekonomické situace a s ní souvisejícím poklesem zisku, ale v dalších 

obdobích hodnoty doznaly zlepšení. Propad v roce 2009 byl pochopitelný a pozitivním 

faktem myslím je, že i přes hospodářskou krizi společnost DCR dokázala produkovat zisk. 
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Tabulka č. 13: Hodnoty rentability společnosti 

Rentabilita: 

Rok [%] 

2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiv (ROA)  22,73 7,14 20,70 21,68 20,93 

Vlastního kapitálu (ROE)  23,18 5,77 18,71 19,70 19,13 

Dlouhodobých zdrojů (ROCE) 23,16 5,76 18,62 19,55 18,93 

Tržeb (ROS) 14,19 4,39 12,04 13,60 12,11 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Některé výsledné hodnoty rentabilit jsem srovnávala s ostatními podniky v odvětví
3
. 

Například průměrná hodnota rentability vlastního kapitálu v odvětví výroby strojů 

a zařízení v roce 2012 činila 15,23 %, v tomto roce společnost DCR dosahovala výsledné 

ROE 19,13 %. Průměrná hodnota rentability aktiv v odvětví v roce 2012 byla 9,64 %. 

Společnost DCR ve stejném roce přesáhla tento průměr více než dvojnásobně (20,93 %). 

Pro lepší ilustraci jsem data z tabulky zpracovala do grafu (Graf č. 11), kde je jasně 

patrný propad v roce 2009 a následné zlepšování. 

Graf č. 11: Vývoj rentability v čase 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

                                                 

3
 http://www.mpo.cz/dokument141226.html (finanční analýzy podnikové sféry) 
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4.3.2 Analýza aktivity 

Měří efektivitu, s jakou podnik hospodaří se svými aktivy. Pro podnik není dobrý ani 

přebytek, ani nedostatek aktiv. Hodnotila jsem obrat vybraných položek aktiv a dále dobu 

jejich obratu. 

a) Obrat 

U hodnot obratu obecně platí, že čím vyšších hodnot dosahuje, tím lépe pro podnik. 

Zkoumala jsem obrat aktiv, dlouhodobého majetku a zásob. Minimální doporučovaná 

hodnota obratu aktiv je 1. 

Tabulka č. 14: Hodnoty obratu 

Obrat: 

Rok [počet obrátek] 

2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiv 1,387 1,238 1,356 1,266 1,394 

Dlouhodobého majetku 2,102 1,690 2,092 2,240 2,564 

Zásob  14,788 13,573 18,622 20,044 19,684 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Ve sledovaném období společnost DCR dosahovala vyšších hodnot obratu aktiv, než je 

doporučováno (Tabulka č. 14). Oborový průměr, pro tento ukazatel činil v roce 2012 

průměrně 1,1 
4
. Rovněž tuto hodnotu společnost bez problémů překročila, čili s obratem 

aktiv neměla žádný problém. Rovněž vývoj obratu dlouhodobého majetku byl pozitivní. 

Graf (Graf č. 12) ilustruje vývoj obrátek v analyzovaném období. Obraty aktiv 

a dlouhodobého majetku měly velmi podobný průběh a nedocházelo k větším výkyvům. 

Vývoj obratu zásob byl dramatičtější. Vidíme propad obratu zásob v roce 2009, kdy se 

DCR sice snažila snížit objem svých zásob, ale propad tržeb byl větší, proto byl vývoj 

ukazatele obratu zásob nepříznivý, ale v dalších hospodářských obdobích se situace 

zlepšila. K největšímu obratu zásob docházelo v roce 2011, neboť se zásoby na skladě 

obměnily více než 20 krát. 

  

                                                 

4
 http://www.mpo.cz/dokument141226.html (finanční analýzy podnikové sféry) 

http://www.mpo.cz/dokument141226.html
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Graf č. 12: Vývoj obrátek v čase 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

b) Doba obratu 

Udává, kolik dní trvá jeden obrat, v našem případě zásob, pohledávek a závazků. Tedy 

jak dlouhou dobu trvá, než se uvedené položky přemění na peníze nebo je uhrazen 

závazek. U zásob a pohledávek platí, že jsou lepší nižší čísla, tedy dojde k rychlejšímu 

inkasu. U doby obratu závazků platí, že jeho hodnota by měla dosáhnout alespoň hodnoty 

doby obratu pohledávek. Bohužel jak je patrno z tabulky (Tabulka č. 15), tak doba obratu 

pohledávek po celé sledované období přesahovala dobu obratu závazků. Pokud srovnáme 

výslednou hodnotu doby obratu pohledávek s dobou splatnosti faktur, jež činí 90 dní, tak 

shledáme, že v hospodářském roce 2011 a 2012 doba inkasa pohledávek překračovala 

dobu splatnosti vystavených faktur. 

Tabulka č. 15: Hodnoty doby obratu 

Doba obratu: 

Rok [dny] 

2008 2009 2010 2011 2012 

Zásob  24,3 26,5 19,3 18,0 18,3 

Pohledávek 63,4 49,2 71,7 104,9 98,8 

Závazků 39,0 16,6 32,6 33,8 28,0 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
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Při pohledu na graf (Graf č. 13), který ilustruje vývoj zkoumaných ukazatelů v čase, 

uvidíme, že doba obratu pohledávek vykazovala nejlepších hodnot, v jinak nepříznivém 

roce 2009 a následně došlo k jeho růstu, tedy zhoršení. Naopak vývoj doby obratu zásob 

měl klesající tendenci. Doba obratu závazků dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 2008. 

V tomto roce tedy podniku trvalo nejdelší čas, než uhradila své závazky. 

Graf č. 13: Vývoj doby obratu v čase 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

4.3.3 Analýza zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají poměr mezi vlastními a cizími zdroji financování 

podniku a měří, v jakém rozsahu podnik používá pro financování svého chodu dluhy. 

Zaměřila jsem se na tři vybrané ukazatele (Tabulka č. 16 a Tabulka č. 17). 

Tabulka č. 16: Hodnoty zadluženosti 

Ukazatel: 

Rok [%] 

2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost 15,13 5,92 12,72 12,59 11,77 

Míra zadluženosti 17,82 6,29 14,57 14,41 13,34 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Doporučovaná hodnota celkové zadluženosti se pohybuje mezi 30-60 %. Těchto 

hodnot společnost DCR zdaleka nedosahovala. Celková zadluženost DCR se průměrně 

pohybovala okolo 12 %. Většina majetku podniku byla financována vlastním kapitálem, 
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jak již bylo zhodnoceno při analýze pasiv. Hlavním důvodem bylo, že DCR má za zády 

silnou mateřskou společnost, která zajistila dostatečně veliký základní kapitál nutný pro 

provoz firmy a rovněž udržovala vysokou hodnotu nerozděleného zisku z minulých let.  

Graf č. 14: Vývoj zadluženosti v čase 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Jak je patrné z grafu (Graf č. 14), který ilustruje vývoj celkové zadluženosti a vývoj 

míry zadluženosti, tak obě hodnoty doznaly propadu v hospodářském roce 2009.  

Nízká hodnota celkové zadluženosti se může jevit příznivě pro případné věřitele při 

žádání o úvěr, ale příliš vysoká hodnota vlastního kapitálu může způsobovat nižší hodnoty 

multiplikátoru vlastního jmění a snižovat ziskový účinek finanční páky a ve výsledku 

způsobovat nižší hodnoty rentability vlastního kapitálu. 

Tabulka č. 17: Úrokové krytí 

Ukazatel 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Úrokové krytí 3 498 2 405 21 902 14 261 19 973 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Ukazatel úrokového krytí ilustruje, kolikrát zisk převyšuje nákladové úroky 
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mnohonásobě překonává. Poměr zisku vůči nákladovým úrokům společnosti byl nejvyšší 

v roce 2010 a nejnižší v roce 2009. 

4.3.4 Analýza likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky a její ukazatele poměřují to, 

čím můžeme platit, s tím, co je nutno zaplatit. Zhodnotila jsem běžnou, pohotovou 

a okamžitou likviditu (Tabulka č. 18).  

Tabulka č. 18: Likvidita 

Likvidita: 

Rok Doporučovaná 
hodnota 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Běžná  2,26 4,63 2,85 3,65 4,21 1,5 – 2,5 

Pohotová 1,64 3,03 2,26 3,12 3,55 1,0 – 1,5 

Okamžitá 0,01 0,06 0,06 0,02 0,02 0,2 – 0,5 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Běžná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. 

Doporučovaná hodnota ukazatele se uvádí v rozmezí 1,5 - 2,5. Průměrná hodnota 

ukazatele v roce 2012 činila 1,72 v oboru výroby strojů a zařízení
5
. Téměř po celé 

sledované období se hodnoty běžné likvidity společnosti DCR pohybovaly nad 

doporučovaným průměrem. Pouze v roce 2008 byla hodnota běžné likvidity DCR 

v doporučovaném rozmezí. Vývoj všech tří ukazatelů je znázorněn v grafu (Graf č. 15). 

Ukazatel pohotové likvidity vylučuje z oběžných aktiv zásoby a jeho doporučovaná 

hodnota se uvádí v rozmezí 1,0 - 1,5. Oborový průměr v roce 2012 dosahoval průměrně 

hodnoty 1,09
6
. Rovněž u tohoto ukazatele byly hodnoty společnosti vyšší a to nejen než 

oborový průměr, ale i než horní hranice doporučovaného rozmezí.  

Okamžitá likvidita měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy a měla by 

nabývat hodnot v rozmezí 0,2 - 0,5. Průměrné hodnoty okamžité likvidity v oboru v roce 

                                                 

5
 http://www.mpo.cz/dokument141226.html (finanční analýzy podnikové sféry) 

6
 http://www.mpo.cz/dokument141226.html (finanční analýzy podnikové sféry) 

http://www.mpo.cz/dokument141226.html
http://www.mpo.cz/dokument141226.html
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2012 činily 0,34
7
. U tohoto ukazatele byly hodnoty společnosti DCR mnohem nižší než 

doporučovaná hodnota.  

Graf č. 15: Vývoj likvidity v čase 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že společnost bude mít problém s úhradou 

svých splatných závazků, ale není tomu tak. Hlavním důvodem, proč má DCR nízkou 

hodnotu krátkodobého finančního majetku je to, že výše peněz na jejích bankovních účtech 

je řízena ze společnosti Donaldson v Belgii, kde sídlí hlavní zastoupení skupiny Donaldson 

pro Evropu. Všechny přebytečné peníze společnosti jsou půjčovány sesterským 

společnostem, jak je vidět v položce rozvahy: Pohledávky - ovládající a řídící osoba. 

Pokud by však DCR potřebovala větší objem peněz, než má na účtu, tak odešle požadavek 

do Belgie a potřebný obnos obdrží do dvou dnů. Společnost má velmi dobrou platební 

morálku a všechny své závazky z obchodního styku se snaží hradit včas. 

4.3.5 Analýza provozních ukazatelů 

Tyto ukazatele slouží managementu ke sledování a analýze vývoje podniku. 

Z provozních ukazatelů jsem hodnotila nejprve mzdovou produktivitu, která udává, kolik 

výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd (Tabulka č. 19).  

                                                 

7
 http://www.mpo.cz/dokument141226.html (finanční analýzy podnikové sféry) 
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Tabulka č. 19: Mzdová produktivita 

Ukazatel: 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mzdová produktivita 16,09 12,60 14,84 14,32 13,75 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Nejlepších hodnot dosahovala mzdová produktivita v roce 2008. Následně došlo 

k propadu v roce 2009 a poté zlepšení v dalším období, jak je vidět níže (Graf č. 16). 

Bohužel od roku 2010 měl ukazatel sestupný vývoj, neboť výnosy rostly pomaleji, než 

mzdové náklady. V roce 2012 zaměstnávala společnost nejvíce pracovníků (359) za celé 

sledované období. Pokud bychom ve VZZ srovnali hodnoty tržeb a mzdových nákladů 

roku 2012 hodnotami roku 2008, tak bychom zjistili, že tržby vzrostly o 22,22 %, ale 

mzdové náklady vzrostly téměř dvojnásobně o 43,01 %. 

Graf č. 16: Vývoj mzdové produktivity v čase 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Dalším hodnoceným ukazatelem byla produktivita dlouhodobého hmotného majetku, 

která vyjadřuje množství výnosů vyprodukovaných jednou korunou vloženou do DHM.  

Rovněž u tohoto ukazatele můžeme sledovat propad v roce 2009 (Tabulka č. 20) a 

následné zlepšení výsledků v dalších obdobích. 
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Tabulka č. 20: Produktivita DHM 

Ukazatel: 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Produktivita DHM 2,27 1,81 2,14 2,28 2,60 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Jak je vidět v grafu (Graf č. 17), tak vývoj produktivity dlouhodobého hmotného 

majetku byl pro společnost DCR příznivý, měl totiž v posledních třech obdobích 

vzestupnou tendenci. Důvodem bylo, že růst výnosů byl rychlejší, než růst hodnoty DHM. 

Graf č. 17: Vývoj produktivity DHM v čase 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Poslední hodnocený ukazatel, nákladovost výnosů, zobrazuje zatížení výnosů 

celkovými náklady podniku. Ideální je, pokud hodnota ukazatele v čase klesá. Rovněž u 

nákladovosti výnosů můžeme vidět zhoršení výsledku v roce 2009 (Tabulka č. 21) 

a následné zlepšení hodnot. 

Tabulka č. 21: Nákladovost výnosů 

Ukazatel: 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Nákladovost výnosů 0,87 0,96 0,88 0,87 0,88 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
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Ukazatel dosáhl nejlepších hodnot v letech 2008 a 2011, jak je patrno z grafu (Graf č. 

18). V hospodářském roce 2012 došlo opět k mírnému zhoršení výsledku, neboť náklady 

rostly rychleji, než výnosy.  

Graf č. 18: Vývoj nákladovosti výnosů v čase 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

4.3.6 Du Pontův pyramidální rozklad 

Používá se pro analýzu a hodnocení ekonomické reality podniku a v jedné tabulce 

zachycuje souvislost mezi výnosností a finanční stabilitou podniku. 

Rozložila jsem vrcholový ukazatel, tedy rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) na dílčí 

ukazatele, jimiž byl ovlivněn. Jak je vidět z obrázku (Obrázek č. 2), tak nejlepší hodnoty 

ROE dosahovala společnost v hospodářském roce 2008. Následně došlo k propadu, který 

je vyznačen červeně, a červení jsou rovněž ukazatele, jež se na něm nejvíce podílely.  

V roce 2009 poklesla hodnota ROE o 75,10 % z hodnoty 0,2318 na hodnotu 0,0577, 

následně došlo v roce 2010 k výraznému zlepšení o 224,07 % až na hodnotu 0,1871. Jak se 

můžeme přesvědčit v tabulce (Tabulka č. 22), tak v dalších letech byly výkyvy pouze 

mírné. 
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Obrázek č. 2: Du Pontův pyramidální rozklad pro DCR 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
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Tabulka č. 22: Absolutní a relativní změna ROE 

Absolutní změna 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Syntetický ukazatel 

ROE -0,1741 0,1294 0,0099 -0,0057 

Analytické ukazatele 

Multiplikátor VK -0,0129 0,0082 -0,0003 -0,0018 

Rentabilita tržeb -0,1457 0,1159 0,0239 -0,0217 

Obrat aktiv -0,0155 0,0052 -0,0137 0,0179 

Relativní změna 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Syntetický ukazatel 

ROE -75,10 % 224,07 % 5,30 % -2,88 % 

Analytické ukazatele 

Multiplikátor VK -5,55 % 14,26 % -0,15 % -0,92 % 

Rentabilita tržeb -62,87 % 200,79 % 12,77 % -11,03 % 

Obrat aktiv -6,67 % 9,02 % -7,32 % 9,07 % 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Při bližším zkoumání jsem zjistila, že zmíněný propad ROE v roce 2009 byl z 69,54 % 

ovlivněn snížením rentability celkových aktiv, na kterém se v součtu podílelo snížení 

rentability tržeb (62,87 %) a snížení obratu aktiv (6,67 %), podíl snížení multiplikátoru 

vlastního jmění činil pouze 5,55 %. 

Rovněž v dalších letech to byla právě rentabilita tržeb, která vždy ovlivňovala změny 

ROE nejvýrazněji, ať už pozitivně v roce 2010 a 2011, nebo negativně v roce 2012. 

Jak jsme se mohli přesvědčit z obrázku (Obrázek č. 2), tak rentabilita tržeb se odvíjí od 

celkové nákladovosti. Celková nákladovost v roce 2009 meziročně vzrostla o 10,43 % 

(Tabulka č. 23) tedy o 0,0906 z hodnoty 0,8683 na 0,9589. 

Na zmíněném nárůstu nákladovosti o 10,43 % se negativně projevilo zvýšení 

nákladovosti ostatních finančních a ostatních provozních nákladů, dále zvýšení 

nákladovosti odpisů a zvýšení nákladovosti osobních nákladů. 

Můžeme konstatovat, že snížení rentability vlastního kapitálu v roce 2009 bylo 

způsobeno hlavně zvýšením nákladovosti.  

Nákladovost ovlivňuje výše jednotlivých položek nákladů a zároveň výše tržeb. Při 

pohledu do výkazu zisku a ztráty (příloha č. 3) se můžeme přesvědčit, že v roce 2009 došlo 

sice k poklesu nákladů, ale rovněž došlo k poklesu tržeb. 
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Tabulka č. 23: Absolutní a relativní změna nákladovosti 

Absolutní změna 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Syntetický ukazatel 

Nákladovost 0,0906 -0,0768 -0,0156 0,0141 

Analytické ukazatele 

Výkonová spotřeba -0,0058 -0,0100 0,0244 -0,0085 

Osobní náklady 0,0225 -0,0165 0,0041 0,0041 

Daně a poplatky 0,0003 0,0003 -0,0007 0,0004 

Odpisy dlouhodobého majetku a 
materiálů 0,0199 -0,0037 -0,0238 -0,0020 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodob. majetku a materiálu -0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 

Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích 
období 0,0000 0,0036 -0,0044 0,0006 

Ostatní provozní náklady 0,0268 0,0009 -0,0097 -0,0024 

Náklady z finančního majetku 0,0054 -0,0054 0,0000 0,0000 

Ostatní finanční náklady 0,0292 -0,0648 -0,0086 0,0279 

Daň z příjmů za běžnou činnost -0,0075 0,0187 0,0030 -0,0060 

Relativní změna 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Syntetický ukazatel 

Nákladovost 10,43 % -8,01 % -1,77 % 1,63 % 

Analytické ukazatele 

Výkonová spotřeba -0,67 % -1,04 % 2,77 % -0,98 % 

Osobní náklady 2,59 % -1,72 % 0,47 % 0,47 % 

Daně a poplatky 0,04 % 0,03 % -0,08 % 0,05 % 

Odpisy dlouhodobého majetku a 
materiálů 2,29 % -0,39% -2,70 % -0,23 % 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodob. majetku a materiálu -0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích 
období 0,00 % 0,38 % -0,50 % 0,07 % 

Ostatní provozní náklady 3,09 % 0,10 % -1,10 % -0,28 % 

Náklady z finančního majetku 0,62 % -0,56 % 0,00 % 0,00 % 

Ostatní finanční náklady 3,36 % -6,76 % -0,98 % 3,22 % 

Daň z příjmů za běžnou činnost -0,86 % 1,95 % 0,34 % -0,69 % 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
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Náklady poklesly dle tabulky (Tabulka č. 24) o 62 633 tisíc Kč, tedy o 6,54 %, ovšem 

pokles tržeb byl výraznější, činil 169 560 tisíc Kč, neboli 15,37 % (Tabulka č. 25). Tržby 

tedy klesaly rychleji, než klesaly náklady. 

Tabulka č. 24: Meziroční změna nákladů 

Celková změna nákladů 

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

absolutní změna [tis. Kč] -62 633 8 564 124 303 159 150 

relativní změna [%] -6,54 0,96 13,75 15,48 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Tabulka č. 25: Meziroční změna tržeb 

Celková změna tržeb 

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

absolutní změna [tis. Kč] -169 560 91 071 161 957 161 678 

relativní změna [%] -15,37 9,75 15,80 13,62 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Konkrétně došlo k poklesu objemu tržeb za vlastní výrobky a služby, způsobenému 

celosvětovým útlumem hospodářství a výrazným snížením potřeb odběratelů. To byla ve 

skutečnosti hlavní příčina neblahého vývoje ROE v roce 2009. Rovněž to byla hlavní 

příčina rapidního zlepšení ukazatele ROE v dalším hospodářském období. 

Nicméně postupné zlepšení ROE bylo v hospodářském roce 2011 zbrzděno snížením 

obratu aktiv. Ve zmíněném roce rentabilita vlastního kapitálu vzrostla pouze o 5,30 % 

(Tabulka č. 22). Z 12,77 % se na tomto růstu podílelo zvýšení rentability tržeb a podíl 

obratu aktiv činil -7,32 %.  

Jelikož se obrat aktiv odvíjí od vázanosti aktiv, tak jsem tento ukazatel dále rozložila 

na vázanost jednotlivých položek aktiv (Tabulka č. 26). Zjistila jsem, že vázanost aktiv 

v roce 2011 vzrostla oproti předchozímu období o 7,39 %. Nárůst byl největší měrou 

ovlivněn vázaností oběžných aktiv, která se na zvýšení vázanosti celkových aktiv podílela 

11,63 %. Vázanost fixních aktiv a ostatních aktiv se snížila a naopak ukazatel ovlivňovala 

pozitivně.  

Protože oběžná aktiva byla tvořena převážně z krátkodobých pohledávek, tak jsme 

jejich negativní vývoj mohli sledovat již u hodnocení ukazatele doby obratu pohledávek. 

V roce 2011 byla tato doba nejdelší a činila téměř 105 dní (Tabulka č. 15). 
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Tabulka č. 26: Absolutní a relativní změna vázanosti aktiv 

Absolutní změna 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Syntetický ukazatel 

Vázanost aktiv 0,0880 -0,0350 0,0534 -0,0682 

Analytické ukazatele 

Vázanost fixních aktiv 0,1131 -0,0863 -0,0298 -0,0540 

Vázanost oběžných aktiv -0,0276 0,0530 0,0840 -0,0147 

Vázanost ostatních aktiv 0,0025 -0,0018 -0,0008 0,0005 

Relativní změna 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Syntetický ukazatel 

Vázanost aktiv 13,15 % -4,62 % 7,39 % -8,79 % 

Analytické ukazatele 

Vázanost fixních aktiv 16,89 % -11,39 % -4,13 % -6,96 % 

Vázanost oběžných aktiv -4,12 % 7,00 % 11,63 % -1,89 % 

Vázanost ostatních aktiv 0,38 % -0,23 % -0,11 % 0,07 % 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

Vliv multiplikátoru vlastního kapitálu na změny ROE byl po celé sledované období 

poměrně nízký. Nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 2010, kdy jeho podíl na růstu ROE činil 

14,26 % (Tabulka č. 22). Pokud by byl podíl cizího kapitálu vyšší, zvýšil by se rovněž vliv 

multiplikátoru a následně rentabilita vlastního kapitálu. 
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5 Návrhy a doporučení 

Při své analýze hospodaření DCR jsem nenašla žádnou oblast, která by byla vyloženě 

špatná. Nicméně vždy je co zlepšovat a hodnocená společnost není výjimkou. 

Struktura aktiv dle mého názoru koresponduje s předmětem podnikání společnosti. 

Protože se jedná o výrobní závod, tak je nasnadě, že nejvíce majetku je vázáno ve výrobní 

hale, strojích a dalším zařízení. Sice podíl oběžných aktiv v některých obdobích přesáhl 

třetinu z celkového objemu, ale nebyl vázán v zásobách nýbrž v pohledávkách vůči 

ostatním společnostem skupiny Donaldson a dále v pohledávkách z obchodních vztahů.  

Ze struktury pasiv můžeme vyčíst, že společnost dávala jednoznačně přednost 

financování z vlastních zdrojů. Ty jsou sice nejméně rizikové, ale na druhou stranu jsou 

nejdražší. Případným zvýšením svého zadlužení by DCR mohla zvýšit rentabilitu vlastního 

kapitálu. 

Z výpočtů hodnot rentability jsme se mohli přesvědčit, že nejlepších výsledků 

společnost dosahovala před tím, než na ni dolehla ekonomická krize (tedy v roce 2008). To 

je sice logické, nicméně nevysvětluje to fakt, proč po růstu v roce 2010 a 2011 došlo náhle 

opět k poklesu v roce 2012, který byl sice mírný, ale jasně patrný.  

Obrat aktiv, dlouhodobého majetku i zásob byl po celé sledované období uspokojivý 

a přesahoval doporučené hodnoty, případně oborové průměry. Doba obratu závazů činila 

za sledované období v průměru zhruba 30 dnů, což odpovídalo obvyklé době splatnosti 

došlých faktur. Naopak u doby obratu pohledávek jsem zjistila, že zejména v roce 2011 

a 2012 došlo k situaci, že doba obratu pohledávek markantně přesahovala dobu splatnosti 

vystavených faktur, kterou má DCR nastavenou jako devadesáti denní. V roce 2011 činila 

cca 105 dní a v roce 2012 cca 99 dní. Proto bych společnosti doporučila, aby se snažila 

přiblížit dobu obratu závazů k době obratu pohledávek. Může se pokusit u svých 

dodavatelů dojednat prodloužení doby splatnosti jejich faktur (prodloužit dobu obratu 

závazků) a u svých zákazníků naopak důsledně požadovat včasnou úhradu (zkrátit dobu 

obratu pohledávek).  

Při analýze zadluženosti jsem zjistila, že zdaleka nedosahovala hodnot, které jsou 

obvykle doporučovány pro dané odvětví. Pokud by se společnost rozhodla, že bude více 

využívat cizí kapitál, tak myslím, že vzhledem k nízké míře zadlužení by neměla mít 
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problém se získáním úvěru s výhodnou úrokovou mírou. Proto bych jí tento krok 

doporučila, aby zvýšila ziskový účinek finanční páky. 

Z výpočtů likvidity vyplývá, že u běžné a pohotové likvidity byly její hodnoty většinu 

času vyšší, než jsou doporučované hodnoty a oborové průměry. To by mohlo znamenat, že 

společnost si drží zbytečně veliká oběžná aktiva. Pozitivní je, že nejsou převážně vázána 

ve formě zásob, které bývají nejméně likvidní. Jak již bylo řečeno, největší část oběžných 

aktiv byla tvořena pohledávkami vůči ostatním společnostem skupiny Donaldson 

a dále  pohledávkami z obchodních vztahů.  

Pohledávky vůči společnostem ve skupině jsou řízeny centrálně z mateřské společnosti 

a jejich výši není DCR schopna ovlivnit. Doporučovala bych tedy snížit alespoň objem 

pohledávek z obchodních vztahů jejich důsledným vymáháním, popřípadě uzavřít smlouvu 

s některou faktoringovou společností a pohledávky po splatnosti jí odprodávat. 

U okamžité likvidity byla situace jiná. Její hodnoty byly naopak výrazně nižší, než je 

doporučováno a než byl oborový průměr. Společnost si držela velmi malé zůstatky na 

bankovních účtech i v hotovosti, ale tento fakt jí nepůsobil žádné potíže se splácením 

svých okamžitě splatných závazků.  

Z provozních ukazatelů se mi zdál nejvíce problémový ukazatel mzdové produktivity, 

který by měl mít v čase rostoucí trend, ale u DCR byla situace opačná. Když pominu rok 

2009, kdy se nepříznivý vývoj dal předpokládat, tak rovněž v hospodářském roce 2011 

a 2012 tento ukazatel klesal. Tržby společnosti rostly výrazně pomaleji, než rostly mzdové 

náklady. Mohlo by se zdát, že růst mzdových nákladů byl ovlivněn hlavně tím, že se 

zvyšoval počet pracovníků, ale když jsem porovnala průměrné roční mzdové náklady na 

pracovníka v roce 2008 (219 tis. Kč/osobu) a v roce 2012 (273 tis. Kč/osobu), tak bylo 

jasně vidět, že vzrostly za toto období téměř o 25 %. Proto bych podniku poradila, aby 

mzdy zvyšoval pomaleji. Ke snížení mzdových nákladů by rovněž přispěla optimalizace 

počtu pracovníků. Případně může společnost zvážit, zda by se pro některé činnosti 

(například úklid) nevyplatilo najmout externí společnost.  

Při rozkladu rentability vlastního kapitálu jsem zjistila, že byl ve všech obdobích 

nejvíce ovlivňován rentabilitou tržeb, která se odvíjela od celkové nákladovosti. Protože 

v roce 2009 celková nákladovost vzrostla, tak rentabilita tržeb poklesla a tudíž poklesla 

i rentabilita vlastního kapitálu. V tomto období se nejvíce negativně projevilo zvýšení 
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nákladovosti ostatních finančních a ostatních provozních nákladů, dále zvýšení 

nákladovosti odpisů a zvýšení nákladovosti osobních nákladů. 

Dalším faktorem, který měl na vývoj ROE vliv, byl ukazatel vázanosti aktiv. V roce 

2011 růst vázanosti oběžných aktiv zbytečně brzdil růst ROE. Proto je pro DCR důležité 

lépe svá stávající aktiva využívat a nadbytečná aktiva redukovat, například nepoužívané 

zásoby a majetek vytřídit a odprodat. Rovněž může své zásoby optimalizovat s využitím 

Paretovy analýzy. 

V roce 2010 a 2011 rentabilita vlastního kapitálu rostla, nicméně v roce 2012 opět 

mírně poklesla. Znovu vinou negativního vývoje rentability tržeb, tentokrát způsobenou 

zvýšením nákladovosti ostatních finančních nákladů a osobních nákladů. V tomto roce 

opět náklady rostly rychleji než tržby. Zmíněné ostatní finanční náklady byly tvořeny 

převážně z kursových ztrát, způsobených při forwardových obchodech. Proto bych 

podniku doporučila, se na tyto dvě problémové oblasti zaměřit a náklady sledovat.  

Rentabilitu ovlivňuje rovněž úroveň tržeb, proto by bylo dobré, pokud by se 

společnosti podařilo své tržby zvýšit. Například by mohla zlepšit svou propagaci 

prezentací výrobků na některém z veletrhů automobilového průmyslu, případně zvýšit 

prodej pomocí poskytování množstevních slev. 

Do budoucna bych doporučovala sledovat rentabilitu vlastního kapitálu a v případě, že 

propad v roce 2012 nebyl pouze ojedinělým vybočením, ale naznačoval negativní trend, 

tak učinit potřebná opatření k nápravě. 
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6 Závěr 

Finanční analýza slouží k hodnocení finanční situace podniku. Měla by nám pomáhat 

odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, jestli má odpovídající kapitálovou strukturu, zda 

svá aktiva využívá efektivně, jestli je schopen včas splácet své závazky a ještě řadu dalších 

skutečností důležitých pro jeho správný chod. Znalost finančního zdraví podniku je 

důležitá nejen ve vztahu k minulosti, ale rovněž pro odhad budoucího vývoje.  

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na analýzu hospodaření společnosti 

DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o., která již od roku 2002 působí v Klášterci nad 

Ohří. Společnost se zabývá výrobou filtračních vložek pro automobily, stavební a 

zemědělské stroje.  

Hodnotila jsem pět hospodářských let od roku 2008 do roku 2012. Bohužel v tomto 

období postihla ekonomiku světová hospodářská krize, která měla pro mnoho podniků 

velmi neblahé důsledky. Naštěstí mnou analyzovaná společnost se s krizí vyrovnala 

poměrně dobře. 

Sice ve všech hodnocených oblastech došlo v roce 2009 ke zhoršení výsledků, 

nicméně po tomto útlumu došlo k postupnému oživení obchodů. Pozitivním jevem rovněž 

bylo, že společnost DCR dokázala i v období krize produkovat zisk a tudíž dosahovala 

kladných hodnot rentability po celé sledované období. V roce 2012 se výsledky u 

některých ukazatelů opět zhoršily, sice pouze mírně, ale přesto by tento fakt neměla 

společnost podceňovat.  

V určitých oblastech by podle mého názoru mohlo dojít ke zlepšení.  

Společnosti bych doporučila pečlivě evidovat pohledávky po splatnosti a zaměřit se na 

jejich důsledné vymáhání. Případně by mohla zvážit prodej pohledávek některé 

z forwardových společností. 

 Měla by si hlídat výši mzdových a dalších nákladů, které ve sledovaném období 

negativně ovlivňovaly rentabilitu. Konkrétně mzdy rostly příliš vysokým tempem. Toho by 

se měla společnost v budoucnu vyvarovat. 

V neposlední řadě bych společnosti poradila změnit strukturu pasiv a zvýšit svou 

zadluženost. 
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Příloha č. 1: Rozvaha - aktiva: 2008-2012 

  AKTIVA 
Číslo 
řádku 

Rok [tis. Kč] 

2008 2009 2010 2011 2012 

  AKTIVA CELKEM 01 738 681 707 381 740 468 920 835 954 313 

A. Pohledávky za upsaný ZK 02 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 03 487 274 517 999 480 087 520 574 518 649 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 04 218 1 419 1 131 796 679 

B.I.1. Zřizovací výdaje 05 0 0 0 0 0 

B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 06 0 0 0 0 0 

B.I.3. Software 07 218 1 419 1 131 796 679 

B.I.4. Ocenitelná práva 08 0 0 0 0 0 

B.I.5. Goodwill 09 0 0 0 0 0 

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 0 

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 0 0 0 0 0 

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmot.maj. 12 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 487 056 516 580 478 956 519 778 517 970 

B.II.1. Pozemky 14 2 899 2 899 2 899 2 899 2 899 

B.II.2. Stavby 15 136 707 364 475 351 155 353 091 346 203 

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 95 214 144 036 121 557 136 481 156 275 

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0 0 

B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 0 0 0 0 0 

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0 0 0 0 

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 54 654 5 170 3 345 25 246 2 569 

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný maj. 21 197 582 0 0 2 061 10 024 

B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 0 0 0 0 0 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 23 0 0 0 0 0 

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 0 0 0 0 0 



 

   

  AKTIVA 
Číslo 
řádku 

Rok [tis. Kč] 

2008 2009 2010 2011 2012 

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 0 0 0 0 0 

B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0 0 0 0 0 

B.III.4. Půjčky a úvěry-ovládací a řídící osoba, podstatný vliv 27 0 0 0 0 0 

B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0 0 

B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0 0 

B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 31 250 839 186 522 259 051 399 695 434 334 

C.I Zásoby 32 69 275 64 497 53 938 58 177 67 561 

C.I.1. Materiál 33 55 461 58 496 44 997 47 164 57 868 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 34 2 391 942 856 1 394 1 414 

C.I.3. Výrobky 35 11 423 5 059 8 085 9 619 8 279 

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 0 0 0 0 0 

C.I.5. Zboží 37 0 0 0 0 0 

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0 0 0 0 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 39 0 0 0 0 0 

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 0 0 0 0 0 

C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0 0 0 0 0 

C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0 0 

C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení 43 0 0 0 0 0 

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 0 0 0 0 0 

C.II.6. Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0 0 

C.II.7. Jiné pohledávky 46 0 0 0 0 0 

C.II.8. Odložená daňová pohledávky 47 0 0 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 48 180 287 119 657 200 027 339 790 365 063 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 74 780 45 892 71 170 101 523 103 478 



 

   

  AKTIVA 
Číslo 
řádku 

Rok [tis. Kč] 

2008 2009 2010 2011 2012 

C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 103 725 68 441 121 273 228 709 253 244 

C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0 0 

C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení 52 0 0 0 0 0 

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0 0 

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 54 0 3 402 5 904 7 692 7 137 

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 1 751 1 922 1 203 1 499 1 018 

C.III.8. Dohadné účty aktivní 56 -20 0 290 141 54 

C.III.9. Jiné pohledávky 57 51 0 187 226 132 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 58 1 277 2 368 5 086 1 728 1 710 

C.IV.1. Peníze 59 403 424 100 34 19 

C.IV.2. Účty v bankách  60 874 1 944 4 986 1 694 1 691 

C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0 0 

C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0 0 

D.I Časové rozlišení 63 568 2 860 1 330 566 1 330 

D.I.1. Náklady příštích období 64 568 2 860 1 330 564 1 330 

D.I.2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0 0 

D.I.3. Příjmy příštích období 66 0 0 0 2 0 

Pramen: [5] 



 

   

Příloha č. 2: Rozvaha - pasiva: 2008-2012 

  PASIVA 
Číslo 
řádku 

Rok [tis. Kč] 

2008 2009 2010 2011 2012 

  PASIVA CELKEM 67 738 681 707 381 740 468 920 835 954 313 

A. Vlastní kapitál 68 626 959 665 375 646 297 804 872 841 977 

A.I. Základní kapitál 69 124 000 124 000 124 000 124 000 124 000 

A.I.1. Základní kapitál 70 124 000 124 000 124 000 124 000 124 000 

A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 0 0 0 0 0 

A.I.3. Změny základního kapitálu 72 0 0 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy 73 0 0 0 0 0 

A.II.1. Emisní ážio 74 0 0 0 0 0 

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 75 0 0 0 0 0 

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 0 0 0 0 0 

A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 0 0 0 0 0 

A.II.5. Rozdíly z přeměn společnosti 78 0 0 0 0 0 

A.III. Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 79 18 993 25 586 12 400 12 400 62 400 

A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 80 18 993 25 586 12 400 12 400 12 400 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 81 0 0 0   50 000 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 82 338 624 477 374 388 975 509 896 494 473 

A.IV.1. Nerozdělený  zisk minulých let 83 338 624 477 374 388 975 509 896 494 473 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 84 0 0 0 0 0 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+-/ 85 145 342 38 415 120 922 158 576 161 104 

B. Cizí zdroje 86 111 727 41 854 94 171 115 963 112 336 

B.I Rezervy 87 0 0 0 0 0 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 88 0 0 0 0 0 

B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 89 0 0 0 0 0 

B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 90 0 0 0 0 0 



 

   

  PASIVA 
Číslo 
řádku 

Rok [tis. Kč] 

2008 2009 2010 2011 2012 

B.I.4.  Ostatní rezervy 91 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 92 852 1 601 3 334 6 465 9 072 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 93 0 0 0 0 0 

B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 94 0 0 0 0 0 

B.II.3. Závazky - podstatný vliv 95 0 0 0 0 0 

B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 96 0 0 0 0 0 

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 97 0 0 0 0 0 

B.II.6. Vydané dluhopisy 98 0 0 0 0 0 

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 99 0 0 0 0 0 

B.II.8. Dohadné účty pasivní 100 0 0 0 0 0 

B.II.9. Jiné závazky 101 0 0 0 0 0 

B.II.10. Odložený daňový závazek 102 852 1 601 3 334 6 465 9 072 

B.III. Krátkodobé závazky 103 110 875 40 253 90 837 109 498 103 264 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 104 18 260 16 698 34 621 32 159 42 680 

B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105 4 260 2 851 4 653 5 259 6 280 

B.III.3. Závazky - podstatný vliv 106 0 0 0 0 0 

B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 107 0 0 0 0 0 

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 108 5 026 4 133 4 815 5 978 7 084 

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 2 811 2 327 2 628 3 262 4 070 

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 110 43 690 1 594 28 235 22 280 3 385 

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 4 140 0 0 3 436 10 021 

B.III.9. Vydané dluhopisy 112 0 0 0 0 0 

B.III.10. Dohadné účty pasivní 113 32 688 12 650 15 885 37 124 29 744 

B.III.11. Jiné závazky 114 0 0 0 0 0 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 115 0 0 0 0 0 



 

   

  PASIVA 
Číslo 
řádku 

Rok [tis. Kč] 

2008 2009 2010 2011 2012 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116 0 0 0 0 0 

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 117 0 0 0 0 0 

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 118 0 0 0 0 0 

C.I Časové rozlišení 119 -5 152 0 0 0 

C.I.1. Výdaje příštích období 120 -5 0 0 0 0 

C.I.2. Výnosy příštích období 121 0 152 0 0 0 

Pramen: [5] 

 

  



 

   

 Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty: 2008-2012 

  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Číslo 
řádku 

Rok [tis. Kč] 

2008 2009 2010 2011 2012 

I. Tržby za prodej zboží 01 0 0 0 0 0 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 0 0 0 

+ Obchodní marže 03 0 0 0 0 0 

II. Výkony 04 1 026 294 867 630 1 007 359 1 168 148 1 328 555 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 1 024 421 875 444 1 004 419 1 166 076 1 329 876 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 1 873 -7 814 2 940 2 072 -1 321 

II.3. Aktivace 07 0 0 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba 08 671 537 562 901 607 528 732 551 820 911 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 561 980 479 033 512 787 625 172 700 859 

B.2. Služby 10 109 557 83 868 94 741 107 379 120 052 

+ Přidaná hodnota 11 354 757 304 729 399 831 435 597 507 644 

C. Osobní náklady 12 94 940 101 346 94 359 114 195 135 235 

C.1. Mzdové náklady 13 68 567 74 138 69 089 82 868 98 060 

C.2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva 14 0 0 0 0 0 

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 24 121 24 682 22 402 27 879 33 274 

C.4. Sociální náklady 16 2 252 2 526 2 868 3 448 3 901 

D. Daně a poplatky 17 177 456 828 95 699 

E. Odpisy dlouhodobého majetku a materiálů 18 40 950 53 272 54 628 34 967 36 999 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů 19 0 0 0 0 0 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 0 0 0 0 0 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 0 0 0 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu 22 172 0 0 0 0 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 172 0 0 0 0 

F.2. Prodaný materiál 24 0 0 0 0 0 



 

   

  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Číslo 
řádku 

Rok [tis. Kč] 

2008 2009 2010 2011 2012 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 25 0 0 3 692 -943 -251 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 17 582 4 643 5 617 5 370 5 789 

H. Ostatní provozní náklady 27 81 602 94 107 104 230 109 219 120 843 

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 30 154 498 60 191 147 711 183 434 219 908 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 0 

VII. Výpisy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 0 0 0 0 

VII.1. 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 34 0 0 0 0 0 

VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 0 0 0 

VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 3 345 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 38 0 5 005 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 1 644 1 212 -2 476 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 42 4 278 3 753 2 700 2 039 1 038 

N. Nákladové úroky 43 48 21 7 14 10 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 51 972 57 885 7 662 10 170 15 711 

O. Ostatní finanční náklady 45 46 169 66 329 6 404 -2 795 34 452 

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 0 



 

   

  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Číslo 
řádku 

Rok [tis. Kč] 

2008 2009 2010 2011 2012 

* Finanční výsledek hospodaření 48 13 378 -9 717 5 595 16 202 -20 189 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 22 534 12 059 32 384 41 060 38 615 

O.1. - splatná 50 21 671 11 310 30 651 37 930 36 008 

O.2. - odložená 51 863 749 1 733 3 130 2 607 

** 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (provozní výsledek 
hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q) 52 145 342 38 415 120 922 158 576 161 104 

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 54 0 0 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0 0 0 0 

S.1. - splatná 56 0 0 0 0 0 

S.2. - odložená 57 0 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0 0 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0 0 0 

*** 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření 
za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T) 60 145 342 38 415 120 922 158 576 161 104 

**** 

Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek 
hospodaření+finanční výsledek hospodaření+mimořádné výnosy-R) 61 167 876 50 474 153 306 199 636 199 719 

Pramen: [5] 

 


