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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na provedení finanční analýzy ve společnosti 

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. se sídlem v Teplicích. Cílem práce je zhodnocení 

finanční situace podniku za pomoci poměrových ukazatelů, Du Pontova pyramidálního 

rozkladu, bankrotních a bonitních modelů v období 2008 – 2012. V úvodní části je stručně 

popsána analyzovaná společnost, následuje teoretická část popisující použité metody 

finanční analýzy. Praktická část obsahuje výsledky zhodnocení finanční analýzy spolu 

s doporučeními a návrhy na zlepšení hospodaření. 

Klíčová slova: finanční analýza, poměrové ukazatele, Du Pontův pyramidální rozklad, 

bonitní a bankrotní modely 

 

Summary 

This thesis is focused on financial analysis of the company Severočeské vodovody 

a kanalizace a.s. based in Teplice. The aim of the thesis is evaluate financial situation 

of company with the help of ratio indicators, Du Pont pyramidal decomposition, solvency 

and bankruptcy models between the years 2008 and 2012. In the introductory part is briefly 

describes characteristic of the analyzed company, followed by the theoretical part 

describing using methods of financial analysis. The practical part contains results 

of evaluation of the financial analysis along with recommendations suggestions for the 

improvement. 

Key words: financial analysis, ratio indicators, Du Pont pyramidal decomposition, 

solvency and bankruptcy models.    
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Seznam zkratek 
%    procento 

a.s.   akciová společnost 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CF    cash flow 

CZ-NACE klasifikace ekonomických činností v České republice (akronym z názvu 
Nomenclature générale des Activités économiques dans les 
Communautés Européennes) 

ČPK    čistý pracovní kapitál 

ČR    Česká republika 

DM    dlouhodobý majetek 

EAT výsledek hospodaření za účetní období (z anglického Earnings after 
Taxes) 

EBIT  zisk před úroky a zdaněním (z anglického Earnings before Interest  
and Taxes) 

EBITDA zisk před úroky, zdaněním a odpisy (z anglického Earnings before 
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 

EBT   zisk před zdaněním (z anglického Earnings before Taxes) 

VH    výsledek hospodaření 

IB    index bonity 

IČO   identifikační číslo organizace 

ISŘ   integrovaný systém řízení 

Kč    česká koruna 

mil.    milion 

mld.   miliarda 

PO   požární ochrana 

ROA    rentabilita aktiv (z anglického Return on Assets) 

ROE    rentabilita vlastního kapitálu (z anglického Return on Equity) 

ROS    rentabilita tržeb (z anglického Return on Sales) 

S.A.   akciová společnost (z francouzského Société anonyme) 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 
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SČVK a.s.  Severočeské vodovody a kanalizace, akciová společnost 

SVS a.s.  Severočeská vodárenská společnost, akciová společnost 

tis.    tisíc 

Veolia Voda S.A. Veolia Voda, akciová společnost 

VZZ    výkaz zisku a ztráty 
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1. Úvod, cíl práce 
Současná ekonomika se nachází ve fázi rozvoje a procesy řízení se stávají, díky stále 

větší vzájemné propojenosti, nepostradatelnou součástí každého managementu. Ekonomika 

České republiky je malá, otevřená a svým vývojem se stále více zapojuje do hospodářského 

prostoru, kde je vystavena vlivům konkurenčního prostředí a je nucena se jim pružně 

přizpůsobovat. Finance jsou jedním z prostředků umožňujících efektivní a racionální 

rozhodování a řízení ekonomických a finančních procesů jak na mikro, tak i na makroúrovni. 

Podniky, které chtějí uspět v konkurenčním prostředí, musí dokonale zvládnout svou 

podnikatelskou činnost nejen z obchodní stránky, ale také ze stránky finanční. To obnáší 

schopnost pružně reagovat na vnitřní i vnější změny v okolí, na jejich základě měnit objem 

a sortiment výroby, vhodně alokovat dostupné kapitálové zdroje atd. K tomu, aby bylo možné 

vhodně reagovat, musí mít odpovědné osoby dostatek informací o finanční situaci 

společnosti. Finanční analýza podává potřebné informace o dění v minulosti a současnosti, 

z nichž lze stanovit výhled hospodaření podniku do budoucnosti.  

V diplomové práci se věnuji finanční analýze, která patří mezi nástroje pro hodnocení 

finanční situace podniku. Podává komplexní obraz o tom, zda je společnost dostatečně 

zisková, zda je schopná splácet včas své závazky, zda využívá efektivně svá aktiva a má 

vhodnou kapitálovou strukturu. Průběžná znalost finanční situace podniku umožňuje 

manažerům správné rozhodování v otázkách alokace volných zdrojů, volbě správné 

kapitálové struktury podniku, v úvěrové politice apod. Současně znalost finančního postavení 

podniku směrem do minulosti umožňuje stanovovat odhady a prognózy budoucího vývoje. 

Cílem diplomové práce je analýza finanční situace společnosti Severočeské vodovody 

a kanalizace a. s. (dále jen SČVK a.s.) v letech 2008 až 2012 na základě vybraných ukazatelů, 

získaných provedením metod finanční analýzy. Získané ukazatele budou porovnány 

s odvětvovými průměry. V závěru budou nastíněny možnosti a doporučení pro budoucí 

podnikovou strategii v oblasti financování. 

Práce se skládá z osmi kapitol. Po úvodu následuje kapitola, ve které je popsána 

analyzovaná společnost. Vedle vývoje společnosti je zde věnována pozornost také členění 

společnosti a její organizační struktuře. 
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Třetí kapitola vymezuje teoretická východiska finanční analýzy. Jsou zde uvedeny 

informační zdroje nutné k provedení finanční analýzy a použité metody analýzy, včetně 

vzorců pro výpočet všech potřebných ukazatelů. 

Po teoretické části následuje praktická část rozdělená do tří kapitol. První z nich se 

věnuje horizontální a vertikální analýze a analýze poměrových ukazatelů. V následující 

kapitole je uvedena analýza pomocí Du Pontova pyramidálního rozkladu. Poslední kapitola 

praktické části je věnována analýze pomocí bankrotních a bonitních modelů. 

V předposlední kapitole jsou uvedeny návrhy a doporučení pro zlepšení ekonomického 

stavu analyzované společnosti, které vyplynou z provedené finanční analýzy. 
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2. Charakteristika vybrané společnosti 
Akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace je vodohospodářská společnost 

působící zejména na území Ústeckého a Libereckého kraje. Na tomto území se nachází 

i všechny oblastní závody společnosti. Mezi ně patří oblastní závod Most, Ústí nad Labem, 

Liberec a Turnov. Generální ředitelství společnosti se nachází v Teplicích. Základní jmění 

společnosti činí 584 mil. Kč. Hlavními akcionáři společnosti jsou Veolia Voda S.A. s 50,1 % 

akcií a Severočeská vodárenská společnost a.s. se 49,1 % akcií. 0,8 % akcií drží drobní 

akcionáři. 

 Historie společnosti 2.1

Akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. vznikla na základě 

privatizačního projektu ke dni 1.10.1993 jako právní nástupce státního podniku Severočeské 

vodovody a kanalizace. Ministerstvem financí vypracovaný privatizační projekt navrhoval 

francouzský model, který spočíval v úplném oddělení provozní a infrastrukturní části. 

Provozovatel zajišťoval zásobování vodou a odkanalizování a platil vlastníkovi infrastruktury 

nájem, ze kterého byla hrazena obnova infrastrukturních zařízení.  

V roce 1994 se uskutečnila první vlna kuponové privatizace, do které bylo zařazeno 

i 58 % akcií Severočeských vodovodů a kanalizací. Největší podíl akcií, necelých 42 % 

získaly v privatizaci investiční fondy. Současně stát prodal vybranému zahraničnímu 

investorovi Welsh Water Int. 19% podíl. Další část akcií získala v roce 1997 po dlouhém 

jednání s Fondem národního majetku společnost SVS a.s. Ta v následujícím roce koupila 

další akcie a její podíl se zvýšil na 34,74 %. V roce 1999 vstoupil do společnosti současný 

většinový vlastník Veolia Voda S.A. a koupil 43,16 % akcií. V roce 2000 došlo po vzájemné 

dohodě společností SVS a.s. a Veolia Voda S.A. k odkoupení 19 % akcií od společností 

Hyder a jejich následné přerozdělení. Tím vznikla současná vlastnická struktura [8]. 

 Organizační struktura 2.2

Organizační struktura společnosti je navržena tak, aby zaručila co nejefektivnější chod 

společnosti. V čele společnosti je generální ředitel. Další úroveň managementu tvoří ředitelé 

jednotlivých úseků zodpovědných za dílčí oblasti. Detailní organizační schéma společnosti 

je na obrázku 1. 
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Obrázek 1. Organizační struktura společnosti ke dni 31.12.2012 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2012 

 Služby společnosti 2.3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. poskytují komplexní servis v oblasti výroby 

a dodávky pitné vody a odkanalizování a čištění odpadních vod a zaměstnává v současnosti 

více než 1 700 zaměstnanců, provozuje 69 úpraven pitné vody a 222 čistíren odpadních vod. 

Délkou provozovaných sítí 9 392 kilometrů je druhou největší vodohospodářskou společností 

v zemi. V roce 2012 zásobovala společnost pomocí těchto sítí 1 133 015 obyvatel na území 

Libereckého a Ústeckého kraje, Roztoků u Prahy a Špindlerova Mlýna.  

Společnost poskytuje své služby domácnostem, průmyslovým odběratelům i subjektům 

veřejného sektoru. Největší část zákazníků tvoří individuální zákazníci se 75 % z celkového 

počtu odběratelů a 60 % z pohledu objemu prodané vody. Mezi významné průmyslové 
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odběratele patří například První Mostecká a.s., Stavební bytové družstvo Krušnohor nebo 

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. 

Oblast podnikání, ve které působí společnost SČVK a.s. je státem regulovaná a ceny 

vodného a stočného se řídí dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a související vyhlášky 428/2001 Sb., s příslušným cenovým výměrem. Ceny 

vodného a stočného ve sledovaných letech rostou tempem okolo 7 %. Jejich hodnoty jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 1. Ceny vodného a stočného  [Kč/ m
3
]  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Vodné 29,56 31,64 34,01 35,83 37,60 

Stočné 25,78 27,57 29,64 32,52 35,47 

Celkem 55,34 59,21 63,65 68,35 73,07 

Zdroj: [9] 

Důsledkem rostoucí ceny vodného a stočného je každoroční pokles spotřebované vody 

o 2 až 3 %. Množství fakturované vody je v tabulce 2.  

Tabulka 2. Množství fakturované vody [tis. m
3
]

 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Voda fakturovaná 61 498 59 460 58 219 56 978 55 143 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti SČVK a.s. 
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3. Teoretické vymezení základních pojmů z oblasti 

finanční analýzy 
Finanční analýza neodmyslitelně patří k základním nástrojům určeným k finančnímu 

řízení podniků. 

„Jedná se o metodu hodnocení finančního hospodaření podniku, při které se získaná 

data třídí, agregují, poměřují mezi sebou navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají 

se souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj“, uvádí Sedláček [5]. 

Finanční analýza je nepostradatelný nástroj managementu v oblasti finančního řízení. 

Informace získané díky finanční analýze mohou podat zpětnou vazbu o tom, čeho se podařilo 

dosáhnout nebo ve které oblasti nebyly předpoklady naplněny. Je samozřejmé, že není možné 

měnit, co se stalo v minulosti, ale podnik může díky výsledkům finanční analýzy dostat 

informace cenné pro budoucnost podniku. 

Mezi cíle finanční analýzy patří zejména [5]: 

- posouzení vlivu vnitřního i vnějšího prostředí podniku, 

- podrobná analýza dosavadního vývoje podniku, 

- srovnání výsledků analýzy v prostoru, 

- analýza vztahů mezi ukazateli, 

- poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 

- analýza variant budoucího vývoje a výběr optimální varianty, 

- interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku. 

Výstupy z finanční analýzy nemusí být určeny pouze pro management podniku, ale 

mohou být užitečné i pro subjekty, které nejsou součástí podniku a mají s ním pouze vazby 

hospodářské, finanční, legislativní apod. Na základě vztahu subjektu k podniku můžeme 

rozdělit uživatele finanční analýzy na interní a externí.  

Mezi interní subjekty patří [2]: 

- manažeři podniku, 
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- vlastníci, 

- zaměstnanci, 

- odboráři. 

Mezi externí subjekty patří: 

- akcionáři, 

- banky, 

- investoři, 

- obchodní partneři, 

- konkurenční podniky, 

- stát a jeho organizace. 

Každý z uvedených subjektů má jiné požadavky na finanční analýzu. Interní subjekty 

získávají informace průběžně, na druhé straně externí subjekty je získávají pouze jednou 

ročně z každoročních finančních výkazů společnosti. 

 Zdroje pro finanční analýzu 3.1

Pro věrohodné a podrobné zpracování finanční analýzy je potřeba získat kvalitní 

informace. Základním zdrojem jsou účetní výkazy podniku, kterými jsou rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty a cash flow. Dalšími zdroji mohou být informace z burzovního zpravodajství, 

zprávy z denního tisku nebo výsledky různých odborných šetření a prognóz. K analýzám lze 

použít také statistiky ministerstva průmyslu a obchodu, které jsou vedeny již řadu let 

a podávají podrobné informace členěné podle odvětví. Výše uvedené informace může získat 

jak interní, tak externí zpracovatel. Interní zpracovatel má výhodu v tom, že má k dispozici 

i některé další interní dokumenty, například zprávy vypracované managementem společnosti, 

výsledky různých auditů či interní statistiky prodejů.  

3.1.1 Rozvaha 

Rozvaha je základní účetní doklad, který informuje o tom, jaký má podnik majetek 

a z jakých zdrojů je tento majetek financován. Rozvaha se sestavuje vždy k určitému datu, 

kterým je obvykle konec účetního období. Rozvaha má dvě části, aktiva a pasiva, které se 

musí navzájem rovnat. 

Aktiva podávají informaci o majetkové struktuře a jsou členěna z pohledu jejich 

upotřebitelnosti, případně jejich likvidity. 
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Aktiva se dělí na následující skupiny [3]: 

A. pohledávky za upsaný základní kapitál zachycující stav nesplacených akcií nebo 

podílů, velmi často je tato položka nulová, 

B. dlouhodobý majetek, jehož upotřebitelnost je delší než jeden rok, je tvořen 

dlouhodobým hmotným, nehmotným a finančním majetkem, 

C. oběžná aktiva tvoří krátkodobý majetek skládající se ze zásob, pohledávek 

a krátkodobého finančního majetku (peníze v hotovosti, bankovní účty, cenné 

papíry apod.), 

D. časové rozlišení obsahuje náklady příštích období a příjmy příštích období. 

Pasiva podávají informaci o finanční struktuře podniku. Obsahují zdroje financování 

podnikového majetku. 

Pasiva se člení na [3]: 

A. vlastní kapitál, který tvoří základní kapitál, kapitálové a rezervní fondy, jsou zde 

vedeny i výsledky hospodaření běžného období a minulých let, 

B. cizí kapitál, který obsahuje rezervy podniku, krátkodobé i dlouhodobé závazky, 

bankovní úvěry a výpomoci, 

C. časové rozlišení, které obsahuje zůstatky výdajů a výnosů příštích období. 

3.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výnosy lze definovat jako peněžní částky získané z veškerých činností podniku za dané 

účetní období bez ohledu na to, zda byly inkasovány. Náklady naopak představují peněžní 

částky, které podnik účelně vynaložil v daném období k získání výnosů. Opět nezáleží na tom, 

zda byla platba uskutečněna. Výsledek hospodaření je pak definován jako rozdíl výnosů 

a nákladů daného období. 

Výnosy, náklady a výsledek hospodaření jsou obsahem dalšího důležitého účetního 

dokladu, výkazu zisku a ztráty. Každý řádek výkazu je označen buď velkým písmenem, nebo 

římskou číslicí. Písmenem jsou označeny nákladové položky a jejich součtem jsou získány 

celkové náklady. Římskou číslicí pak výnosové položky a analogicky, jejich součtem jsou 

získány celkové výnosy. Ve výkazu jsou také řádky (*) a (+), na kterých jsou součty nebo 

rozdíly jednotlivých nákladových a výnosových položek a jsou označovány jako výpočtové 

položky. 
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3.1.3 Cash flow 

Rozvaha zachycuje stav majetku a kapitálu k určitému datu. Výkaz zisku a ztráty 

zaznamenává různé typy nákladových a výnosových položek v daném období bez ohledu na 

to, zda jsou tyto položky spojeny s reálným pohybem peněz. To vede k jistému nesouladu 

mezi náklady a výdaji na straně jedné a mezi výnosy a příjmy na straně druhé. Tento problém 

se snaží odstranit sledování peněžních toků díky výkazu cash flow. 

Podstatou sledování v cash flow je změna stavu peněžních prostředků. Výkaz podává 

přehled o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků a provádí jejich kategorizaci dle 

určitých kritérií. Peněžní prostředky jsou pro velkou část podniků potřebné pro každodenní 

běžnou činnost. Pokud by nastal jejich nedostatek, mohlo by to mít výrazný dopad 

na fungování a existenci podniku [3]. 

Ve výkazu cash flow se používají následující typy položek: 

- peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti, peněžní prostředky na účtu a peníze 

na cestě, 

- peněžní ekvivalenty jsou krátkodobý likvidní majetek, který je snadno a pohotově 

směnitelný za předem známou sumu peněžních prostředků a u kterého se 

nepředpokládají významné změny hodnoty v časovém období.  

Výkaz Cash flow může být strukturován libovolným způsobem, a to tak, aby měl 

co nejlepší vypovídající schopnost pro uživatele. Postupem času byla ale vytvořena všeobecně 

přijatelná forma, která zahrnuje [3]: 

- oblast provozní činnosti  

cash flow z provozní činnosti = čistý zisk + odpisy + změna pracovního kapitálu 

- oblast investiční činnosti 

cash flow z investiční činnosti = změna dlouhodobého majetku 

- oblast finanční činnosti 

cash flow z finanční činnosti = změna vlastního kapitálu, změna cizího kapitálu 

dlouhodobého. 

Pro samotné sestavení výkazu cash flow existují dvě metody [3]: 

- přímá metoda sestavuje přehled na základě skutečných plateb uvedených 

v samostatné bilanci peněžních toků,  
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- nepřímá metoda vychází z výsledku hospodaření získaného z účetnictví, který je 

transformován na tok peněz, transformace vychází z několika skutečností: 

o každý náklad nemusí být výdaj, 

o každý výdaj nemusí být nákladem, 

o každý výnos nemusí být příjem, 

o každý příjem nemusí být výnos. 

 Horizontální a vertikální analýza, analýza poměrových 3.2

ukazatelů 

Horizontální analýza čerpá informace ze základních účetních výkazů, kterými jsou 

rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Výkazy obsahují údaje jak o běžném účetním období, tak 

i informace o minulém účetním období. Pokud se analyzují účetní výkazy za několik účetních 

období, je možné sestavit časovou řadu daného ukazatele. U těchto řad se zkoumá průběh 

změn a zjišťují se dlouhodobé trendy, podle kterých je možné stanovit prognózy do budoucna. 

Princip je takový, že se jednotlivé položky z různých účetních období porovnávají po řádcích 

horizontálně. Vypočítává se výše absolutní změny a její procentuální vyjádření k výchozímu 

roku. Příčinou změny dané položky v řádku není meziroční vývoj, ale změny ostatních 

vykazovaných ukazatelů, které mají s danou položkou nějakou spojitost.  

Vertikální analýza čerpá údaje ze stejných výkazů jako horizontální analýza. Princip 

spočívá ve vyjádření jednotlivých položek výkazu ve formě procentuálního podílu k položce 

zvolené jako základna. V případě výkazu zisku a ztráty se jako základna bere položka 

celkových výnosů nebo nákladů. Pro rozbor rozvahy se nejčastěji volí řádek celkových aktiv 

a pasiv [3].  

3.2.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita, nazývaná také ukazatel výnosnosti vloženého kapitálu, je měřítkem 

schopnosti dosahovat zisk s použitím investovaného kapitálu podniku, tj. schopnost vytvářet 

nové zdroje. Analýza ukazatelů rentability čerpá údaje především ze základních účetního 

výkazů, rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  

Ukazatele rentability jsou ukazatele, které mají v čitateli zisk a ve jmenovateli mají druh 

vloženého kapitálu. Rozebereme-li položku zisku, můžeme se v odborné literatuře setkat 

s více kategoriemi. V tabulce 3 jsou uvedeny čtyři základní kategorie. 
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Tabulka 3. Výsledek hospodaření 

Čistý zisk (EAT) = výsledek hospodaření za účetní období 

+ daň z příjmu za běžnou činnost 

+ daň z příjmu za mimořádnou činnost 

= Zisk před zdaněním (EBT) 

+ nákladové úroky 

= Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) 

+ odpisy 

= Zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) 

Zdroj: [3] 

Nástroje finanční analýzy často používají ukazatel EBIT, který v případě 

mezipodnikového hodnocení není ovlivněn kapitálovou strukturou podniku a případným 

rozdílným zdaněním zisku. 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity, ROE) vyjadřuje výnosnost kapitálu 

vloženého akcionáři podniku a je považována spolu s rentabilitou celkových aktiv za klíčové 

kritérium výnosnosti kapitálu. Hodnota ukazatele by měla být vyšší než alternativní výnos 

stejně rizikové investice nebo míra výnosu bezrizikové alokace kapitálu na finančním trhu. 

Kladný rozdíl mezi alternativním výnosem a rentabilitou se nazývá prémie za riziko a je 

odměnou vlastníkům. Pokud se rentabilita dlouhodobě pohybuje pod úrokovou mírou 

alternativní investice, je čas uvažovat nad ukončením podnikání a finanční prostředky 

investovat jiným způsobem a s nižším rizikem. Rentabilita vlastního kapitálu se vypočte dle 

následujícího vzorce [3]. 

 íℎ  á =  
í á

 (1)  

Rentabilita celkového kapitálu (Return on Assets, ROA) je klíčovým ukazatelem 

rentability, protože poměřuje zisk s celkovými aktivy bez ohledu na to, zda jsou tato aktiva 

financována z vlastních či cizích zdrojů. Pro výpočet rentability celkového kapitálu se 

používá EBIT, tedy zisk před zdaněním a nákladovými úroky, což je výhodné v případě 

měnící se sazby daně ze zisku v čase nebo v případě porovnávání podniků s odlišnou 

strukturou financování mezi sebou [3]. 

 éℎ  á =  
 

 (2)  
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Rentabilita tržeb (Return on Sales, ROS) poměřuje zisk po zdanění, zisk před 

zdaněním nebo zisk před zdaněním a nákladovými úroky s celkovými tržbami. Někdy se pro 

ni používá také výraz zisková marže a je důležitým ukazatelem úspěšnosti podnikání. Tento 

ukazatel se často používá pro porovnání s podobnými podniky. V případě takového porovnání 

se používá obvykle vzorec se ziskem před zdaněním a nákladovými úroky, tedy EBIT [3]. 

 ž =  
í á

 (3)  

3.2.2 Ukazatele likvidity 

Pro dlouhodobou existenci podniku je nutné, aby měl kromě určité míry rentability také 

schopnost splácet své závazky. Likvidita je tedy schopnost podniku přeměnit svá aktiva 

na finanční prostředky, které budou použity pro uhrazení splatných závazků. V praxi se 

používají nejčastěji tři typy ukazatelů likvidity, běžná, pohotová a okamžitá. Jejich vypočet se 

liší majetkovou složkou s různou likviditou v čitateli vzorce.  

Běžná likvidita, nazývaná též celková likvidita nebo likvidita 3. stupně, udává, kolikrát 

pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí zdroje podniku. Při výpočtu by měla být zvážena 

struktura zásob a jejich reálné ocenění, protože neprodejné zásoby mají nízkou likviditu 

a proto by měly být od oběžných aktiv odečteny. Dále by měla být zvážena struktura 

pohledávek, zejména z pohledu jejich splatnosti. Pohledávky po splatnosti a nedobytné 

pohledávky by měly být také odečteny. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 1,5 až 2,5 [5].  

ěž á =  
ěž á 

á é á
 (4)  

Pohotová likvidita, nazývaná také likvidita 2. stupně, je definována tak, aby se při 

jejím stanovení eliminoval vliv nejméně likvidní části oběžných aktiv, kterými jsou zásoby. 

V případě pohotové likvidity je doporučováno věnovat pozornost spíše vývoji v čase, než 

sledovat její hodnotu. Doporučené hodnoty se mění dle strategie podniku, obecně lze ale říci, 

že při hodnotě vyšší než 1 by neměl mít podnik problém splatit své závazky bez nutnosti 

prodeje zásob [2]. 

ℎ á  =  
ěž á − á

á é á
 (5)  

Okamžitá likvidita, nazývaná též peněžní, hotovostní nebo likvidita 1. stupně, udává, 

jakou část krátkodobých závazků je podnik schopen splatit pomocí krátkodobého finančního 

majetku. Minimální doporučená hodnota je pro tento ukazatel 0,2 [2]. Vysoké hodnoty 
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ukazatele svědčí o neefektivitě při využívání cizích zdrojů. Vypočet se provádí dle 

následujícího vzorce [2]: 

ž á  =  
á ý č í 

á é á
 (6)  

3.2.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou používány pro zjištění, zda je velikost jednotlivých složek aktiv 

v rozvaze přiměřená oproti současným a budoucím hospodářským plánům podniku, tj. jak 

efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Ukazatele aktivity se vyjadřují obvykle dvěma 

způsoby. Prvním je obrat jednotlivých položek aktiv, druhým pak doba obratu. 

Obrat aktiv vyjadřuje efektivnost využívání celkových aktiv. Udává, kolikrát za rok se 

obrátí celková aktiva. Minimální doporučená hodnota je 1, ale obecně platí, že čím větší je 

hodnota ukazatele, tím lépe [3]. 

 =  
ž

 
 (7)  

Obrat dlouhodobého majetku se svou vypovídací schopností podobá obratu aktiv, jen 

s tím rozdílem, že se omezuje na posouzení využití dlouhodobého majetku. Při analýze 

prvních dvou ukazatelů aktivity je nutno brát v úvahu míru odepsanosti dlouhodobého 

majetku. To znamená, že s rostoucí mírou odepsanosti majetku ukazatel při stejných tržbách 

roste [3]. 

 ℎ éℎ  =  
ž

ℎ ý 
 (8)  

Doba obratu zásob udává, jaká je nutná doba ve dnech k tomu, aby peněžní prostředky 

přešly přes výrobní a zbožní formu zpět do peněžní formy. Ukazatel může být také chápán 

jako indikátor likvidity, protože udává počet dní, který je potřebný k přeměně zásob zpět 

na peníze nebo pohledávku [1]. 

  á =  
ů ě á á

ž
 × 360 (9)  

Obrat zásob vyjadřuje počet, kolikrát je během roku každá položka zásob prodána 

a opětovně naskladněna. Přezásobení je neefektivní a zbytečně váže finanční prostředky, které 

by mohly být jinak investovány s nenulovým výnosem. Pro vyhodnocení tohoto ukazatele se 

v praxi používá nejčastěji vývoj hodnoty v čase a porovnání s odvětvím [3]. 
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 á =  
ž

ů ě á á
 (10)  

Doba obratu pohledávek vyjadřuje počet dní od okamžiku prodeje do chvíle připsání 

platby od odběratele. S rostoucí hodnotou ukazatele roste potřeba úvěru, což s sebou nese 

vyšší náklady [3]. 

  á =  
ů ě ý  ℎ á

ž
 × 360 (11)  

Doba obratu závazků udává počet dní, které uplynou mezi nákupem zásob a jejich 

zaplacením. Obecně se doporučuje, aby měl tento ukazatel hodnotu alespoň jako ukazatel 

doby obratu pohledávek [3]. 

  á ů =  
á é á

ž
 × 360 (12)  

Ukazatele doby obratu pohledávek a závazků jsou důležité pro posouzení časového 

nesouladu dob splacení pohledávek a závazků. Pokud je doba závazků vetší než součet doby 

obratu pohledávek a zásob, dodavatelské úvěry financují pohledávky a zásoby. Zároveň se to 

však může projevit v nízkých hodnotách likvidity. Mezi výší likvidity a aktivity je přímá 

souvislost a je nutné hledat určitý kompromis [3]. 

3.2.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti jsou používány jako indikátory výše rizika, které podnik 

podstupuje při daném poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Je samozřejmé, 

že s rostoucí zadlužeností toto riziko roste, protože podnik musí být schopen splácet své 

závazky bez ohledu na to, jak se mu zrovna daří po hospodářské stránce. 

Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti. Doporučená hodnota se 

podle řady odborníků pohybuje v rozmezí 30-60 %, přičemž je nutné přihlédnout k odvětví, 

ve kterém firma podniká [3].   

á ž =  
í 

 
 (13)  

Kvóta vlastního kapitálu vyjadřuje finanční samostatnost podniku. Udává schopnost 

pokrýt potřeby podniku pomocí vlastních zdrojů. Čím je tato hodnota vyšší, tím je zpravidla 

nižší riziko pro věřitele a naopak [5]. 

í  í ℎ ů  ℎ =  
í á

á 
 (14)  
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Podíl stálých aktiv vyjadřuje, jak pružně se podnik dokáže přizpůsobit úrovni 

zaměstnanosti v závislosti na kolísání poptávky po jeho produkci. Nižší hodnota podílu 

stálých aktiv na celkových aktivech znamená větší pružnost. Na druhou stranu, velmi nízká 

hodnota může ukazovat na nízkou míru investování a zastaralost dlouhodobého hmotného 

majetku [1]. 

í 	 á ý 	 	
á á	

á	
 (15)  

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem vyjadřuje, z jaké části je 

dlouhodobý majetek kryt vlastním kapitálem. Pokud má ukazatel hodnotu větší než 1, 

znamená to, že podnik dává přednost finanční stabilitě před výší výnosu. Cílem dlouhodobého 

majetku je zejména jeho použití k hlavní činnosti podniku, měl by tedy být financován z větší 

části vlastním kapitálem, aby nebylo podnikání ohroženo případným splácením dluhů [3]. 

í	 	 í 	 á 		 	
í	 á

ý	
 (16)  

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji je další ukazatel vyjadřující krytí 

majetku podniku. V případě tohoto ukazatele by mělo platit zlaté pravidlo financování: 

Dlouhodobý majetek by měl být kryt dlouhodobými zdroji. Při výsledku nižším než 1 musí 

podnik část svého dlouhodobého majetku krýt krátkodobými zdroji, což může vést 

k problémům se splacením jeho závazků [3].  

í	 	 ý 	 			 	
í	 á . í	

ý	
 (17)  

 

Dle hodnoty ukazatele je možné určit strategii financování podniku [4]: 

- agresivní strategie, hodnota ukazatele je menší než 1, podnik je podkapitalizovaný, 

levná, ale riziková strategie, 

- konzervativní strategie, vysoká hodnota ukazatele značí, že je podnik 

překapitalizovaný, jedná se o dražší, ale bezpečnější cestu,  

- neutrální strategie, přiměřené krytí dlouhodobého majetku dlouhodobým kapitálem.  

 Analýza soustav ukazatelů  3.3

Finančně-ekonomickou situaci podniku je možné analyzovat pomocí velkého počtu 

rozdílových a poměrových ukazatelů, které mají i své nevýhody. Jednou z nich je, že 

ukazatele mají samy o sobě omezenou vypovídací schopnost, protože charakterizují pouze 
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dílčí část činnosti podniku. A proto se k posouzení komplexní finanční situace vytváří 

soustavy ukazatelů [5].  

3.3.1 Du Pontův pyramidální rozklad 

Nejpoužívanější metodou analýzy soustav ukazatelů je Du Pontův pyramidální rozklad, 

který byl vytvořen a poprvé použit v nadnárodní chemické společnosti Du Pont De Nemours. 

Hlavním cílem pyramidového rozkladu je podrobně popsat závislosti mezi jednotlivými 

ukazateli a následně analyzovat vazby uvnitř soustavy. Pokud dojde ke změně jednoho 

ukazatele, projeví se to v celé větvi pyramidy.  

Jako vrcholný prvek je zvolena rentabilita vlastního kapitálu, která je postupně 

rozložena dle schématu na obrázku 2 [1]. 

 

Obrázek 2. Du Pontův pyramidální rozklad 

Zdroj: [1] 

Rozložením vrcholového ukazatele dostaneme na druhé úrovni rozkladu dva dílčí 

ukazatele. Prvním z nich je multiplikátor, nebo také finanční páka. Ten může při růstu 

celkového kapitálu vlivem nárůstu cizích zdrojů zvyšovat rentabilitu vlastního kapitálu. S tím 

ovšem souvisí také změna hodnoty druhého ukazatele, rentability celkového kapitálu vlivem 

vyšší zadluženosti podniku. Ta se promítne jak do hodnoty ziskové marže díky vyšším 

úrokům, tak do hodnoty obratu aktiv vlivem změny celkového kapitálu. Je zřejmé, že 

zadluženost má pozitivní vliv na růst rentability vlastního kapitálu pouze v případě, že podnik 

dokáže vyprodukovat takový zisk, aby jím dokázal vykompenzovat pokles ziskové marže 

a obratu aktiv [5]. 
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3.3.2 Bonitní modely 

Bonitní modely, nazývané také ratingové modely, se používají k hodnocení finančního 

zdraví podniku, určují, zda je firmu možné zařadit mezi dobře či špatně hodnocené firmy. 

Metody se obvykle používají pro porovnání více firem podnikajících ve stejném či obdobném 

oboru. Mezi nejpoužívanější metody patří Kralickův rychlý test nebo index bonity. 

Kralickův rychlý test, nazývaný také Quick test umožňuje velmi rychlou analýzu 

společnosti s poměrně dobrou vypovídací hodnotou. Metoda je založena na skupině 

poměrových ukazatelů, které nesmějí podléhat rušivým vlivům a které musí zachytit celý 

informační potenciál rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Z každé skupiny poměrových ukazatelů 

je zvolen vždy jeden ukazatel tak, aby byla zabezpečena vyvážená analýza finanční stability 

a výnosové situace. Těmito ukazateli jsou [5]: 

Kvóta vlastního kapitálu udává kapitálovou sílu společnosti a finanční stabilitu. 

ó  íℎ  á    =  
í á

á 
 (18)  

Doba splácení dluhu z cash flow vyjadřuje čas, za který je podnik schopen uhradit své 

závazky. 

 á í ℎ      =  
í á − á ý č í 

č í ℎ 
 (19)  

Cash flow v % tržeb vyjadřuje finanční výkonnost podniku. 

ℎ   % ž    =  
ℎ 

ž
 (20)  

Rentabilita celkového kapitálu popisuje podnik z pohledu výnosnosti. 

 éℎ  á   =  
á 

 (21)  

Vypočtené hodnoty jsou následně vyhodnoceny dle následující tabulky. 
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Tabulka 4. Hodnocení Kralickova rychlého testu 

Ukazatel Výborný 
Velmi 

dobrý 
Dobrý Špatný 

Ohrožen 

insolvencí 

Kvóta vlastního kapitálu > 30 % > 30 % > 30 % > 30 % > 30 % 

Doba splácení dluhu z CF < 3 roky < 3 roky < 3 roky < 3 roky < 3 roky 

CF v % tržeb > 10 % > 10 % > 10 % > 10 % > 10 % 

ROA > 15 % > 15 % > 15 % > 15 % > 15 % 

Zdroj: [5] 

Index bonity vychází z multivariační diskriminační analýzy šesti poměrových 

ukazatelů, které mají ve vzorci přiřazenou určitou váhu. Touto váhou se každý ukazatel 

vynásobí a následně se všechny upravené ukazatele sečtou, výsledkem je index bonity. 

Podniky jsou rozděleny tímto indexem na bonitní a bankrotní, přičemž zlomovou hodnotou je 

nula. Finanční situace podniku je lepší s rostoucí hodnotou IB [5].  

Index bonity je počítán dle následujícího vzorce [5]: 

  =  1,5 × + 0,08 ×  + 10 ×  + 5 × + 0,3 × + 0,1 ×  (22)  

Jednotlivé ukazatele se spočítají dle vzorců: 

  =  
í 

 (23)  

  =  
á 

í 
 (24)  

  =  
 ř  ě í

á 
 (25)  

  =  
 ř  ě í

é ý
 (26)  

  =  
á

é ý
 (27)  

  =  
é ý

á 
 (28)  

Vyhodnocení indexu bonity se provádí dle stupnice na obrázku 3. 

 

Obrázek 3. Hodnotící stupnice indexu bonity 

Zdroj: [5] 
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3.3.3 Bankrotní modely 

Bankrotní modely se zakládají na tom, že podávají věřitelům a vlastníkům informaci 

o možnosti bankrotu jejich podniku. Příznaky indikující možné problémy podniku jsou totiž 

rozpoznatelné již nějaký čas před úpadkem. Typickým příkladem jsou problémy spojené 

s běžnou likviditou, nedostatkem čistého kapitálu, nebo nízkou rentabilitou vloženého 

kapitálu. Mezi nejpoužívanější metody jsou Altmanův a Tafflerův model. 

Altmanův model, nazývaný také Z-skóre vychází z diskriminační analýzy provedené 

v 60-80. letech 20. století. Celkem bylo analyzováno 66 společností, polovina z nich byla 

ohrožena bankrotem, druhá polovina bankrotem ohrožena nebyla. Byly stanoveny dvě 

diskriminační funkce pro výpočet Z-skóre, první pro společnosti s akciemi veřejně 

obchodovatelnými na burze a druhá pro společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné [5]. 

Byly také stanoveny intervaly hodnot pro predikci vývoje společnosti. 

Akcie společnosti SČVK a.s. nejsou veřejně obchodovatelné, proto bude pro výpočet 

použit pouze následující vzorec [4]: 

  =  0,717 × + 0,847 ×  + 3,107 ×  + 0,420 × + 0,998 ×  (29)  

Jednotlivé ukazatele se spočítají dle vzorců:  

  =  
Č ý í á

á 
 (30)  

  =  
ě ý 

á 
 (31)  

  =  
á 

 (32)  

  =  
ž í ℎ  íℎ  á

Úč í ℎ  ý ℎ ℎů
 (33)  

  =  
ý 

á 
 (34)  

 

Pro vyhodnocení finančního stavu společnosti se používají mezní hodnoty uvedené 

v následující tabulce.  
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Tabulka 5. Vyhodnocení Altmanova modelu 

Výsledek Hodnocení 

Z > 2,9 Predikce uspokojivé finanční situace 

1,2 < Z ≤ 2,9 Šedá zóna nejasných výsledků 

Z  ≤ 1,2 Firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

Zdroj: [5] 

Tafflerův model byl publikován v roce 1977 a používá čtyři poměrové ukazatele [5].  

Celkový index se spočítá takto: 

  =  0,53 × + 0,13 ×  + 0,18 ×  + 0,16 ×  (35)  

Dílčí ukazatele pak takto:  

  =  
 ř  ě í

á é á
 (36)  

=  
ěž á 

í á
 (37)  

  =  
á é á

á 
 (38)  

=  
ž  

á 
 (39)  

Zhodnocení modelu je možné provést podle následující tabulky. 

Tabulka 6. Vyhodnocení Tafflerova modelu 

Výsledek Hodnocení 

T > 0,3 Nízká pravděpodobnost bankrotu 

T < 0,2 Bankrot je možné očekávat s vyšší pravděpodobností 

Zdroj: [5] 
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4. Zhodnocení finančního zdraví společnosti pomocí 

poměrových ukazatelů 
Následující kapitola obsahuje finanční analýzu stavu společnosti. Data pro analýzu 

a výpočet ukazatelů jsou získány ze základních účetních dokladů společnosti, kterými jsou 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. Tyto výkazy jsou v přílohách č. 1,2 a 3.  

 Horizontální analýza rozvahy 4.1

Přehled hodnot nejdůležitějších položek rozvahy obsahuje tabulka 7. V tabulce nejsou 

uvedeny položky časového rozlišení, protože jejich velikosti jsou v porovnání s uvedenými 

čísly zanedbatelné.  Úplná horizontální analýza rozvahy je uvedena v příloze č. 6. 

Tabulka 7. Vybrané položky rozvahy společnosti SČVK a.s. [tis. Kč] 

 2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 3 462 948 3 594 472 3 339 425 3 497 754 3 638 343 

Dlouhodobý majetek 1 024 935 1 052 075 1 214 886 1 221 361 1 273 913 

Oběžná aktiva 2 432 086 2 539 542 2 121 594 2 273 734 2 361 673 

Časové rozlišení   5 927 2 855 2 945 2 659 2 757 

PASIVA CELKEM 3 462 948 3 594 472 3 339 425 3 497 754 3 638 343 

Vlastní kapitál 2 094 004 2 223 765 1 871 041 1 977 066 2 088 442 

Cizí zdroje 1 366 916 1 370 492 1 465 978 1 520 331 1 548 968 

Časové rozlišení   2 028 215 2 406 357 933 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti SČVK a.s. a vlastní zpracování 

V tabulce 8 jsou uvedeny pro lepší názornost změny jednotlivých položek rozvahy 

v relativním vyjádření. Hodnoty položek časového rozlišení na straně aktiv i pasiv vykazují 

sice poměrně vysoké meziroční změny, ale hodnoty v absolutním vyjádření jsou malé, proto 

nebudou do analýzy zahrnuty. 
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Tabulka 8. Horizontální analýza rozvahy společnosti SČVK a.s. – relativní změny [%] 

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

AKTIVA CELKEM 3,80 -7,10 4,74 4,02 

Dlouhodobý majetek 2,65 15,48 0,53 4,30 

Oběžná aktiva 4,42 -16,46 7,17 3,87 

Časové rozlišení   -51,83 3,15 -9,71 3,69 

PASIVA CELKEM 3,80 -7,10 4,74 4,02 

Vlastní kapitál 6,20 -15,86 5,67 5,63 

Cizí zdroje 0,26 6,97 3,71 1,88 

Časové rozlišení   -89,40 1019,07 -85,16 161,34 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z hodnot uvedených v předešlých dvou tabulkách lze pozorovat rostoucí trend hodnoty 

celkových aktiv a pasiv, jehož hodnota činí 4 %. Výjimku tvoří pouze rok 2010, kdy došlo 

ve srovnání s rokem 2009 k poklesu hodnoty celkových aktiv a pasiv o více než 7 % díky 

vyplacení mimořádných dividend. 

Nárůst celkových aktiv je nejvíce ovlivněn oběžnými aktivy, jejichž hodnota 

se pohybuje ve sledovaných letech mezi 2,1 mld. Kč a 2,5 mld. Kč a tvoří téměř dvě třetiny 

hodnoty celkových aktiv. Zásadní vliv na vývoj celkových i oběžných aktiv má položka 

krátkodobých pohledávek. Pokud se podíváme detailně na její strukturu, zjistíme, že přibližně 

polovinu hodnoty tvoří dohadné účty aktivní, které vykazují ve všech sledovaných letech 

rostoucí trend s hodnotou minimálně 2 % a jsou hlavním nositelem růstového trendu. Položka 

dohadné účty aktivní obsahuje zejména položky nevyfakturovaného vodného a stočného, 

zbytek pak tvoří dohadná položka na přefakturace energií a dohadná položka na pojišťovnou 

uznané, ale ještě nevyplacené pojistné plnění spojené s haváriemi vodovodní infrastruktury. 

Druhou podstatnou položkou krátkodobých pohledávek, ovlivňující i celkový vývoj aktiv, 

je položka pohledávky - ovládající a řídící osoba. Ta vykazuje ve většině sledovaných let růst 

mezi 10 a 20 %. Výjimkou je již zmiňovaný rok 2010, kdy tato položka zaznamenala 

ve srovnání s rokem 2009 pokles vlivem vyplacení mimořádných dividend o téměř 474 mil. 

Kč, což je v relativním vyjádření 50 %. Tento pokles se ale neprojevil na hodnotě celkových 

aktiv v plné výši. Důvodem je položka půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný 

vliv, která obsahuje poskytnuté úvěry dceřiným společnostem. Položka měla v roce 2009 

hodnotu 9 mil. Kč a v roce 2010 175 mil. Kč, což činilo nárůst více než 1844 %.   



Jiří Čížek: Finanční analýza vybrané společnosti 
 

 

2014  23 
 

 

Graf 1. Vývoj aktiv společnosti SČVK a.s. [tis. Kč] 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vývoj pasiv má stejně jako aktiva rostoucí trend ve všech letech s výjimkou roku 2010, 

kdy došlo k poklesu vlastního kapitálu o téměř 16 %. Na tomto poklesu se nejvíce projevilo 

vyplacení mimořádných dividend ve výši 727 mil. Kč. Dividendy byly vyplaceny i v letech 

2008 a 2009, ale jednalo se vždy jen o sumu pohybující se kolem dvou třetin ze zisku, zbytek 

byl převeden do rezervních fondů. V roce 2010 bylo použito z těchto fondů 350 mil. Kč, které 

spolu s výsledkem hospodaření za rok 2010 vytvořily zdroj pro vyplacení dividend 

ve zmiňované výši 727 mil. Kč. V následujících sledovaných letech byly dividendy vypláceny 

podobně jako v letech 2008 a 2009, tj. část zisku byla převáděna do statutárních fondů, a tím 

hodnota vlastního kapitálu zaznamenala růst s hodnotou 5,6 %. Cizí zdroje mají ve všech 

sledovaných letech rostoucí trend, ale hodnota růstu není tak vysoká jako v případě vlastního 

kapitálu a tím snižuje výslednou hodnotu růstu celkových pasiv. Růst hodnoty cizích zdrojů je 

dán téměř výhradně položkou krátkodobých závazků. Jejich polovinu představuje položka 

krátkodobých přijatých záloh zahrnujících zálohy zákazníků za vodné a stočné. Hodnota 

zaplacených záloh se ve většině sledovaných let zvyšuje meziročně tempem 7 až 10 %. To je 

dáno zejména růstem cen vodného a stočného uvedených v tabulce 1. 
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Graf 2. Vývoj pasiv společnosti SČVK a.s. [tis. Kč] 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR každý rok shromažďuje a následně zveřejňuje 

data z účetních výkazů podniků rozdělených dle příslušnosti k odvětví. Tato data jsou 

dostupná v agregované podobě a před jejich použitím je nutné vypočítat jejich průměry. 

Pomocí těchto dat je možné porovnat situaci podniku s odvětvovými průměry. Společnost 

SČVK a.s. podniká v několika oblastech zařaditelných do více skupin dle klasifikace 

ekonomických činností  CZ-NACE. Jsou to zejména skupiny:  

- 36.00 - Shromažďování, úprava a rozvod vody, 

- 37.00 - Činnosti související s odpadními vodami,  

- Skupiny 38.xx týkající se odpadů. 

Vzhledem k zařazení společnosti do více klasifikačních skupin jsem pro porovnání 

zvolil hodnoty z nadřazené sekce E-Zásobování vodou, činnosti související s odpadními 

vodami, odpady a sanace. Tato sekce obsahuje ze 75 % právě skupinu 36.00, zbylá čtvrtina 

je tvořena převážně druhou, v mé analýze podstatnou, skupinou 37.00. V této sekci E podniká 

ve sledovaných letech kolem 50 subjektů, z nichž největší podíl z celkového obratu připadá 

na společnosti zásobující obyvatele vodou, mezi něž se řadí i společnost SČVK a.s. 

Zkrácená rozvaha s hodnotami odvětvových průměrů je v příloze č. 4. Tabulka 9 

obsahuje vybrané hodnoty odvětvových průměrů.  
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Tabulka 9. Odvětvové průměry položek rozvahy [tis. Kč] 

 2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 1 904 878 1 936 432 1 964 842 2 128 596 2 095 188 

Dlouhodobý majetek 1 462 995 1 470 355 1 484 994 1 623 017 1 600 754 

Oběžná aktiva 399 701 452 533 466 202 496 067 486 078 

Časové rozlišení   42 182 13 544 13 645 9 511 8 357 

PASIVA CELKEM 1 904 878 1 936 432 1 964 842 2 128 596 2 095 188 

Vlastní kapitál 1 287 753 1 274 353 1 285 106 1 467 516 1 489 334 

Cizí zdroje 512 793 656 324 673 120 642 385 587 549 

Časové rozlišení   104 333 5 755 6 615 18 696 18 306 

Zdroj: [7] 

Z porovnání položek rozvahy společnosti SČVK a.s. z tabulky 7 a hodnot odvětvových 

průměrů z tabulky 9 je vidět, že hodnoty celkových aktiv a pasiv jsou ve zkoumané 

společnosti vysoko nad průměrem odvětví, což odpovídá pozici jedné z největších 

vodohospodářských společností v České republice.  

Po stanovení meziročních změn hodnot rozvahy odvětví můžeme zhodnotit vývoj 

společnosti SČVK a.s., zda její vývoj kopíruje vývoj celého odvětví.  Vypočtené hodnoty 

v procentech jsou zapsány do následující tabulky. 

Tabulka 10. Horizontální analýza rozvahy odvětví – relativní změny [%] 

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

AKTIVA CELKEM 1,66 1,47 8,33 -1,57 

Dlouhodobý majetek 0,50 1,00 9,29 -1,37 

Oběžná aktiva 13,22 3,02 6,41 -2,01 

Časové rozlišení   -67,89 0,75 -30,30 -12,13 

PASIVA CELKEM 1,66 1,47 8,33 -1,57 

Vlastní kapitál -1,04 0,84 14,19 1,49 

Cizí zdroje 27,99 2,56 -4,57 -8,54 

Časové rozlišení   -94,48 14,94 182,60 -2,09 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 



Jiří Čížek: Finanční analýza vybrané společnosti 
 

 

2014  26 
 

Z hodnot v tabulkách 8 a 10 je vidět, že jak většina hodnot rozvahy zkoumané 

společnosti, tak i většina hodnot rozvahy odvětví, mají v letech 2008 až 2011 rostoucí trend.  

 

Graf 3. Vývoj pasiv a aktiv odvětví [tis. Kč] 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulek jsou však patrné i některé odlišnosti. První z nich jsou čísla mezi roky 2011 

a 2012, kdy meziroční srovnání hodnot odvětví, na rozdíl od zkoumané společnosti, 

zaznamenalo propad v řádech jednotek procent. Další odlišnost je mezi lety 2009 a 2010, kdy 

je v případě společnosti SČVK a.s. patrný propad některých položek způsobený vyplacením 

mimořádných dividend v roce 2010. Posledním rozdílem jsou hodnoty vlastního kapitálu, 

které mají ve sledovaných letech v případě odvětví klesající trend.     

 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 4.2

V této části kapitoly je provedena finanční analýza pomocí meziročního porovnání 

položek výkazu zisku a ztráty. Přehled hodnot nejdůležitějších položek je uveden 

v tabulce 11. Úplná horizontální analýza výkazu zisku a ztráty je uvedena v příloze č. 7. 
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Tabulka 11. Vybrané položky VZZ společnosti SČVK a.s. [tis. Kč] 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Výkony 3 758 572 3 896 312 4 013 178 4 229 023 4 313 988 

Výkonová spotřeba 2 364 756 2 472 134 2 542 418 2 765 928 2 824 848 

Přidaná hodnota 1 393 824 1 424 190 1 470 760 1 463 055 1 489 171 

Mzdové náklady 512 878 528 515 540 750 556 836 564 600 

Provozní VH 470 676 462 374 467 490 469 060 465 507 

Finanční VH 37 037 52 864 31 587 35 608 41 707 

VH za běžnou činnost 400 704 414 037 402 831 410 744 416 043 

VH za účetní jednotku 400 704 414 037 402 831 410 744 416 043 

VH před zdaněním 507 713 515 238 499 077 504 668 507 214 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti SČVK a.s. a vlastní zpracování 

V následující tabulce 12 jsou uvedeny vypočtené hodnoty změn jednotlivých položek 

výkazu zisku a ztrát v relativním vyjádření. 

Tabulka 12. Horizontální analýza VZZ společnosti SČVK a.s. – relativní změny [%] 

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

Výkony 3,66 3,00 5,38 2,01 

Výkonová spotřeba 4,54 2,84 8,79 2,13 

Přidaná hodnota 2,18 3,27 -0,52 1,79 

Osobní náklady 3,05 2,31 2,97 1,39 

Provozní VH -1,76 1,11 0,34 -0,76 

Finanční VH 42,73 -40,25 12,73 17,13 

VH za běžnou činnost 3,33 -2,71 1,96 1,29 

VH za účetní jednotku 3,33 -2,71 1,96 1,29 

VH před zdaněním 1,48 -3,14 1,12 0,50 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z hodnot uvedených v tabulce 12 je vidět pozitivní vývoj položky přidaná hodnota, 

která je důležitým ukazatelem efektivnosti hospodaření společnosti a má téměř ve všech 

sledovaných letech nárůst pohybující se okolo 2 až 3 %. Přidaná hodnota je dána rozdílem 

položek výkony a výkonová spotřeba a její růst je dán zejména výkony. Hodnota položky 
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výkony je z podstatné části tvořena tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb. Jejich růst 

je vlivem nárůstu cen vodného a stočného kladný ve všech sledovaných letech a pohybuje se 

v rozmezí 2-5,5 %. Druhou položkou ovlivňující, tentokrát negativně, hodnotu přidané 

hodnoty, je výkonová spotřeba. Ta má ve všech sledovaných letech meziroční nárůst 

v hodnotách podobných nárůstu položky výkony. Výjimkou je pouze rok 2011, kdy 

zaznamenala položka výkonová spotřeba nárůst 8,79 % díky mimořádným nákladům 

v důsledku povodní. Vlivem těchto mimořádných nákladů se snížila hodnota přidané hodnoty 

v roce 2011 o 0,52 % oproti roku 2010.  

 

Graf 4. Vývoj vybraných položek VZZ společnosti SČVK a.s. [tis. Kč] 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dalším pozitivním trendem, a to zejména pro zaměstnance, je růst mzdových nákladů 

v hodnotách 2 až 3 %. Tento nárůst se nejeví ve vztahu k inflaci jako dostatečně adekvátní, 

ale ve spojení s klesajícím počtem zaměstnanců, a tím rostoucí průměrnou mzdou, se konečné 

hodnoty meziročního nárůstu mírně zlepší. 

Tabulka 13. Vývoj průměrné mzdy ve společnosti SČVK a.s.  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Osobní náklady [tis. Kč] 512 878 528 515 540 750 556 836 564 600 

Počet zaměstnanců 1 758 1 752 1 734 1 734 1 728 

Průměrná mzda [tis. Kč] 292 302 312 321 327 

Inflace v % 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti SČVK a.s. a [6] 
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Výsledek hospodaření za účetní jednotku měl v letech 2008 a 2009 rostoucí trend, 

v roce 2010 došlo k jeho meziročnímu poklesu o necelá 3 % a v následujících letech se opět 

vrátil k růstu hodnot v řádech jednotek procent. Důvodem poklesu v roce 2010 je mimořádný 

prodej cenných papírů a podílů v roce 2009. Vývoj hodnot výsledků hospodaření z tabulky 11 

je pro lepší názornost zobrazen na grafu 5. 

 

Graf 5. Vývoj výsledku hospodaření společnosti SČVK a.s. [tis. Kč] 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Základní složkou celkového výsledku hospodaření je provozní výsledek hospodaření, 

který se ve sledovaných letech téměř nemění a pohybuje se v rozmezí 8 mil. Kč, což znamená 

v relativním vyjádření meziroční změnu s hodnotou mezi -1,76 % a 1,11 %. Složkou, která 

udává trend celkovému výsledku hospodaření je finanční výsledek hospodaření. Jeho hodnoty 

jsou sice více než 10x nižší, ale jejich meziroční změny v relativním vyjádření činí až desítky 

procent. Mezi lety 2008 a 2009 došlo k nejvyššímu propadu provozního výsledku 

hospodaření. Tento pokles o 1,76 % byl vykompenzován nárůstem finančního výsledku 

hospodaření o téměř 43 %. V následujícím roce se situace zcela obrátila, provozní výsledek 

hospodaření byl meziročně vyšší, ale hodnotu celkového výsledku hospodaření snížil 40% 

pokles finančního výsledku hospodaření. Značné výkyvy v hodnotách finančního výsledku 

hospodaření v prvních třech sledovaných letech byly způsobeny mimořádným prodejem 

cenných papírů v roce 2009. V posledních letech nemá tato položka žádný vliv a finanční 

výsledek hospodaření přispěl k růstu celkového výsledku hospodaření společnosti. 
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Dalším krokem analýzy bude porovnání hodnot horizontální analýzy výkazu zisku 

a ztráty zkoumané společnosti s průměrnými hodnotami v odvětví. Hodnoty odvětvových 

průměrů jsou uvedeny v tabulce 14. 

Tabulka 14. Vybrané položky VZZ odvětví [tis. Kč] 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Výkony 916 244 816 478 887 181 1 115 734 1 108 646 

Výkonová spotřeba 579 584 496 666 552 892 758 545 736 076 

Přidaná hodnota 339 271 321 589 336 212 363 112 378 311 

Osobní náklady 175 274 173 809 181 138 202 721 207 899 

Provozní VH 104 749 72 504 87 721 61 822 75 699 

Finanční VH 1 541 1 483 261  697 354 

VH za běžnou činnost 106 290 73 987 87 982 62 519 76 053 

VH za účetní jednotku 60 102 56 535 70 672 49 407 60 716 

VH před zdaněním 76 230 71 022 87 461 61 124 75 344 

Zdroj: [7] 

Podobně jako v případě rozvahy, i zde je na první pohled zřejmé, že výkaz zisku a ztráty 

společnosti SČVK a.s. obsahuje mnohem vyšší hodnoty než je průměr odvětví. Z tabulky 14 

je patrné, že průměrné hodnoty výsledku hospodaření v odvětví dosahují poměrně značných 

výkyvů. Pro názornější představu jsou v tabulce 15 uvedeny vypočtené meziroční změny 

jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty. 

Tabulka 15. Horizontální analýza VZZ odvětví – relativní změny [%] 

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

Výkony -10,89 8,66 25,76 -0,64 

Výkonová spotřeba -14,31 11,32 37,20 -2,96 

Přidaná hodnota -5,21 4,55 8,00 4,19 

Osobní náklady -0,84 4,22 11,92 2,55 

Provozní VH -30,78 20,99 -29,52 22,45 

Finanční VH -3,76 -82,40 167,05 -49,21 

VH za běžnou činnost -30,39 18,92 -28,94 21,65 

VH za účetní jednotku -5,93 25,01 -30,09 22,89 

VH před zdaněním -6,83 23,15 -30,11 23,26 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z tabulky 15 obsahující vypočtené hodnoty v relativním vyjádření je vidět, že mezi lety 

2008 a 2009 došlo k výraznému propadu téměř všech vyjmenovaných položek výkazu zisku 

a ztráty v odvětví. Příčinou může být finanční krize, která v uvedených letech panovala 

ve světě a ovlivnila jak ceny, tak spotřebu ve společnosti. SČVK a.s. v uvedených letech 

vykazuje oproti odvětví výrazně lepší čísla u většiny položek a pohybuje se v oblasti růstu 

v hodnotách jednotek procent.  

Při detailnějším pohledu na grafy 4 a 6 zobrazující vývoj a strukturu přidané hodnoty, 

je patrná podobnost vývoje zkoumané společnosti a odvětví v letech 2009 až 2012. Mezi roky 

2009 a 2011 došlo k růstu přidané hodnoty. V posledních dvou sledovaných letech pak růst 

oslabil a klesl na přibližně čtvrtinovou hodnotu oproti předešlému období. Jak bylo uvedeno 

dříve, výjimkou jsou pouze roky 2008 a 2009, kdy v případě celého odvětví došlo 

k meziročnímu poklesu. 

 

Graf 6. Vývoj vybraných položek VZZ odvětví [tis. Kč] 

Zdroj:  Vlastní zpracování 

Výsledek hospodaření celého odvětví je oproti výsledkům společnosti SČVK a.s. velice 

nevyrovnaný a ve sledovaných letech meziročně střídavě klesá a roste v řádech 20 až 30 

procent. Důvodem takových výkyvů může být ekonomická recese a s tím spojené výkyvy 

v tržbách za prodané zboží a služby. Vývoj jednotlivých výsledků hospodaření odvětví 

je znázorněn v následujícím grafu. 
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Graf 7. Vývoj výsledku hospodaření odvětví [tis. Kč] 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Vertikální analýza rozvahy 4.3

V této kapitole je finanční analýza provedena pomocí vertikální analýzy aktiv a pasiv 

rozvahy. Přehled nejdůležitějších položek rozvahy je znázorněn v tabulce 7, kompletní 

tabulku s hodnotami vertikální analýzy rozvahy obsahuje příloha č. 8. 

Prvním krokem vertikální analýzy je určení vztažné položky, ke které budou provedeny 

všechny výpočty. V případě rozvahy je analýza rozdělena na dvě části. První z nich se věnuje 

položkám aktiv, vztažnou hodnotu zde představuje položka celkových aktiv. Druhá část se 

zabývá analýzou pasiv, kde se výpočet vztahuje k položce celkových pasiv. V tabulce 16 jsou 

pro nejdůležitější položky rozvahy uvedeny vypočtené hodnoty v procentech. 

Tabulka 16. Vertikální analýza rozvahy společnosti SČVK a.s. – relativní vyjádření [%] 

 2008 2009 2010 2011 2012 

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

Dlouhodobý majetek  29,60 29,27 36,38 34,92 35,01 

Oběžná aktiva  70,23 70,65 63,53 65,01 64,91 

Časové rozlišení  0,17 0,08 0,09 0,08 0,08 

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

Vlastní kapitál  60,47 61,87 56,03 56,52 57,40 

Cizí zdroje  39,47 38,13 43,90 43,47 42,57 

Časové rozlišení 0,06 0,01 0,07 0,01 0,03 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z hodnot uvedených v tabulkách 7 a 16 je patrné, že položky časového rozlišení 

na straně aktiv a pasiv mají v relativním vyjádření velmi malé hodnoty (pod 0,1 %), a jsou 

tudíž pro analýzu zanedbatelné. Hodnota celkových aktiv se ve sledovaných letech pohybuje 

okolo 3,5 mld. Kč a má rostoucí trend. Na grafu 8 je graficky znázorněn vývoj celkových 

aktiv a jejich struktura, tvořená hlavně položkami dlouhodobý majetek a oběžná aktiva.  

 

Graf 8. Struktura aktiv společnosti SČVK a.s. [tis. Kč] 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, že v případě zkoumané společnosti tvoří větší část celkových aktiv 

ve všech sledovaných letech položka oběžných aktiv. V roce 2008 tvoří jejich hodnota 

2,43 mld. Kč, tj. 70,23 % celkových aktiv. Podstatná část z toho jsou krátkodobé pohledávky, 

které mají hodnotou 2,37 mld. Kč., v relativním vyjádření je to 68,45 % celkových aktiv. 

Uvedené podíly jsou nejvyšší ve všech sledovaných letech.  V následujících letech se podíl 

oběžných aktiv snížil na konečných 64,91 %. Tento klesající trend je způsoben zčásti 

poklesem hodnoty položky krátkodobé pohledávky a zčásti nárůstem položky dlouhodobý 

majetek. Pokles krátkodobých pohledávek souvisí hlavně s poklesem hodnoty položky 

dohadné účty aktivní, které reprezentují pohledávky za ještě nefakturované vodné a stočné. 

Dlouhodobý majetek tvoří druhou, podstatnou část celkových aktiv společnosti. Jejich podíl 

měl ve sledovaných letech rostoucí trend a z podílu 29,6 % v roce 2008 narostl až na 35,01 % 

v roce 2012. Největší vliv na tento růst mají položky dlouhodobý hmotný majetek 

a dlouhodobý finanční majetek. První uvedená položka zaznamenala růst z hodnoty 

619 353 tis. Kč v roce 2008 na hodnotu 699 966 tis. Kč v roce 2012. V relativním vyjádření to 

znamená nárůst z hodnoty 17,89 % na hodnotu 19,24 %. V případě dlouhodobého finančního 
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majetku je nárůst ještě výraznější. Z hodnoty 371 330 tis. Kč reprezentující v roce 2008 

10,72 % celkových aktiv narostl na konečných 549 099 tis. Kč tvořící 15,09 % celkových 

aktiv v roce 2012. 

Vývoj struktury celkových pasiv má ve všech sledovaných letech podobný průběh jako 

strana aktiv. Hodnota podílu vlastního kapitálu se v prvních dvou letech zvýšila z 60,47 % na 

61,87 % celkových pasiv. V roce 2010 došlo k výraznému snížení podílu vlastního kapitálu 

na hodnotu 56,03 %. Důvodem tohoto poklesu bylo vyplacení mimořádné dividendy 

ze statutárních fondů. V roce 2011 a 2012 se podíl vlastního kapitálu mírně zvýšil 

na konečnou hodnotu 57,40 % celkových pasiv. Poměr vlastního kapitálu k celkovým 

pasivům téměř přesně kopíruje pohyb hodnoty podílu položky rezervní fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze zisku na celkových pasivech. Podíly zbylých složek vlastního kapitálu 

jsou ve sledovaných letech nevýznamné. Základní kapitál má ve všech sledovaných letech 

hodnotu 584 mil. Kč, v relativním vyjádření to činí hodnotu kolem 17 %. Poslední položkou 

tvořící okolo 12 % celkových pasiv je položka výsledek hospodaření běžného účetního 

období. 

 

Graf 9. Struktura pasiv společnosti SČVK a.s. [tis. Kč] 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Druhou částí celkových pasiv jsou cizí zdroje. Ty mají ve všech sledovaných letech 

rostoucí podíl na celkových pasivech. V roce 2008 tvořil tento podíl 39,47 % a do roku 2012 

se hodnota podílu zvýšila až na 42,57 %. Růst podílu cizích zdrojů na celkových aktivech 

měla na svědomí zejména položka krátkodobé přijaté zálohy, reprezentující přijaté zálohy 

od odběratelů za vodné a stočné. Tato položka měla v roce 2008 hodnotu 769 mil. Kč, což 

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

2008 2009 2010 2011 2012

P
as

iv
a 

[t
is

. K
č]

Čas [roky]

Vlastní kapitál Cizí zdroje Celková pasiva



Jiří Čížek: Finanční analýza vybrané společnosti 
 

 

2014  35 
 

je v relativním vyjádření 22,22 % celkových pasiv, a postupně narostla až na hodnotu 

997 mil. Kč představující podíl 27,41 % na celkových pasivech. 

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty vybraných položek rozvahy 

odvětví potřebné pro porovnání s vývojem zkoumané společnosti. 

Tabulka 17. Vertikální analýza rozvahy odvětví – relativní vyjádření [%] 

 2008 2009 2010 2011 2012 

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

Dlouhodobý majetek  76,80 75,93 75,58 76,25 76,40 

Oběžná aktiva  20,98 23,37 23,73 23,30 23,20 

Časové rozlišení  2,21 0,70 0,69 0,45 0,40 

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

Vlastní kapitál  67,60 65,81 65,41 100,00 71,08 

Cizí zdroje  26,92 33,89 34,26 30,18 28,04 

Časové rozlišení 5,48 0,30 0,34 0,88 0,87 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při pohledu na srovnání SČVK a.s. s hodnotami odvětví zjistíme, že ve zkoumané 

společnosti tvořila větší část celkových aktiv položka oběžných aktiv, v níž má dominantní 

hodnotu položka dohadné účty aktivní. Hodnota dlouhodobého majetku měla pak přibližně 

poloviční hodnotu aktiv oběžných. V případě odvětví vidíme jistou podobu ve struktuře 

oběžných aktiv, také zde tvoří podstatnou část pohledávky. Výrazným rozdílem je hodnota 

dlouhodobého majetku, která je ve srovnání se zkoumanou společností výrazně vyšší. To je 

dáno zejména tím, že společnost SČVK a.s. nemá v majetku rozvodnou síť, pouze si jí 

pronajímá od jejího vlastníka, společnosti SVS a.s. Grafické znázornění hlavních položek 

aktiv odvětví uvádím v následujícím grafu. 
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Graf 10. Struktura aktiv odvětví [tis. Kč] 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pasiva jsou v obou případech tvořena z větší části položkou vlastního kapitálu. Ta je 

u zkoumané společnosti tvořena zejména rezervními a statutárními fondy. V případě odvětví 

tvoří většinu vlastního kapitálu základní kapitál. Poslední analyzovanou částí rozvahy 

je položka cizích zdrojů. Ty mají v případě zkoumané společnosti odlišnou skladbu než 

odvětví. Jsou tvořeny zejména položkou krátkodobé přijaté zálohy spadající pod položku 

krátkodobé závazky. V případě odvětví jsou jednotlivé položky cizích zdrojů rozloženy 

rovnoměrněji. Velmi podobnou hodnotu, tvořící kolem 80 % cizích zdrojů, mají hlavně 

dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky a bankovní úvěry.   

 

Graf 11. Struktura pasiv odvětví [tis. Kč] 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 4.4

Před provedením analýzy je nutné určit vztažnou položku, k níž budeme provádět 

výpočty. V tomto rozhodnutí hraje důležitou roli typ společnosti. V případě zkoumané 

společnosti je zvolena položka výkony. Úplnou vertikální analýzu obsahuje příloha 9, 

zkrácená verze s vybranými položkami v relativním vyjádření je znázorněna v tabulce 18. 

Pro výpočet byly použity údaje z tabulky 11. 

Tabulka 18. Vertikální analýza VZZ společnosti SČVK a.s. [%] 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Výkony 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Výkonová spotřeba 62,92 63,45 63,35 65,40 65,48 

Přidaná hodnota 37,08 36,55 36,65 34,60 34,52 

Osobní náklady 19,30 19,07 19,12 18,63 18,66 

Provozní VH 12,52 11,87 11,65 11,09 10,79 

Finanční VH 0,99 1,36 0,79 0,84 0,97 

VH za běžnou činnost 10,66 10,63 10,04 9,71 9,64 

VH za účetní jednotku 10,66 10,63 10,04 9,71 9,64 

VH před zdaněním 13,51 13,22 12,44 11,93 11,76 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 18 je patrné, že podíl výkonové spotřeby na výkonech má rostoucí trend, 

z hodnoty 62,92 % v roce 2008 se zvýšil až na 65,48 % v roce 2012. Položka výkonové 

spotřeby je dána součtem položek služeb a spotřeby materiálu a energie. Obě uvedené 

položky rostou ve všech sledovaných letech a podílí se na nárůstu výkonové spotřeby 

společnou měrou. Vlivem růstu uvedených nákladových položek klesá podíl přidané hodnoty 

na celkových výkonech z hodnoty 37,08 % v roce 2008 na konečných 34,52 % v roce 2012, 

což by mohlo v budoucnu způsobit společnosti problémy.  

Pokles podílu přidané hodnoty na celkových výkonech společnosti je částečně 

kompenzován klesajícím podílem osobních nákladů. Tato položka sice meziročně roste, 

ale její podíl na výkonech se z podílu 19,30 % v roce 2008 snížil na podíl 18,66 % v roce 

2012. Uvedená položky jsou znázorněny na grafu 12.  
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Graf 12. Vybrané položky VZZ společnosti SČVK a.s. [tis. Kč] 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Všechny typy výsledku hospodaření kromě finančního kopírují svým podílem 

na celkových výkonech společnosti průběh podílu přidané hodnoty. To znamená, že vykazují 

klesající trend. V případě provozního výsledku hospodaření je to pokles z podílu 12,52 % 

v roce 2008 na 10,79 % v roce 2012. V případě výsledku hospodaření za běžnou činnost a za 

účetní jednotku se jedná o pokles z počátečních 10,66 % na konečných 9,64 %. Na poslední 

dva typy výsledku hospodaření má určitý vliv finanční výsledek hospodaření. Ten je ale 

vzhledem ke své minimální velikosti zanedbatelný a pohybuje se ve většině sledovaných let 

okolo 0,9 %. Výjimku tvoří pouze rok 2009, kdy došlo k prodeji cenných papírů, což 

způsobilo nárůst podílu finančního výsledku na 1,36 %. 

Porovnání vypočtených hodnot vertikální analýzy společnosti SČVK a.s. a hodnot 

vypočítaných z průměrných hodnot odvětví ukazuje poměrně velkou shodu. Následující 

tabulka obsahuje vypočtené hodnoty odvětví. 
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Tabulka 19. Vertikální analýza VZZ odvětví [%] 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Výkony 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Výkonová spotřeba 63,26 60,83 62,32 67,99 66,39 

Přidaná hodnota 37,03 39,39 37,90 32,54 34,12 

Osobní náklady 19,13 21,29 20,42 18,17 18,75 

Provozní VH 11,43 8,88 9,89 5,54 6,83 

Finanční VH 0,17 0,18 0,03 0,06 0,03 

VH za běžnou činnost 11,60 9,06 9,92 5,60 6,86 

VH za účetní jednotku 6,56 6,92 7,97 4,43 5,48 

VH před zdaněním 8,32 8,70 9,86 5,48 6,80 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podíl výkonové spotřeby na celkových výkonech se v případě odvětví a zkoumané 

společnosti liší pouze minimálně. Průběh podílu osobních nákladů je též podobný, rozdílem 

zůstává pouze rok 2009, kdy v případě odvětví došlo k nárůstu podílu této položky o 2 %, 

v následujících letech se hodnota podílu osobních nákladů na výkonech vrátila k poklesu. 

Větší rozdíly vidíme v případě výsledků hospodaření. Například provozní výsledek 

hospodaření klesl v odvětví z hodnoty 11,43 % v roce 2008 na hodnotu 6,83 %, což je 

výraznější pokles než v případě zkoumané společnosti. 

 

Graf 13. Vybrané položky VZZ odvětví [tis. Kč] 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Analýza vybraných poměrových ukazatelů 4.5

Analýza účetních dokladů pomocí poměrových ukazatelů je jednou z nejoblíbenějších 

metod, protože umožňuje získat rychlý obraz o hospodaření společnosti. Následující kapitoly 

jsou zaměřeny na vyhodnocení ukazatelů rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti.  

4.5.1 Ukazatele rentability 

K výpočtu rentability tržeb a rentability celkového kapitálu můžeme použít více druhů 

zisku (např. čistý zisk nebo EBIT - zisk před zdaněním a nákladovými úroky). V tabulce 20 

uvádím všechny vypočtené formy výsledku hospodaření. Výchozí hodnotou je přitom 

výsledek hospodaření za účetní období neboli čistý zisk. K němu se následně přičítají vybrané 

nákladové položky. 

Tabulka 20. Výpočet výsledku hospodaření ve všech formách [tis. Kč] 

 2008 2009 2010 2011 2012 

EAT 400 704 414 037 402 831 410 744 416 043 

+ daň z příjmu 107 009 101 201 96 246 93 924 91 171 

= EBT 507 713 515 238 499 077 504 668 507 214 

+ nákladové úroky 147 165    

= EBIT 507 860 515 403 499 077 504 668 507 214 

+ odpisy 90 812 90 588 92 578 96 595 102 375 

= EBITDA 598 672 605 991 591 655 601 263 609 589 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti SČVK a.s. a vlastní zpracování 

Pro výpočet ukazatelů rentability se často volí hodnota EBIT, která se používá při 

vzájemném porovnání více podniků. Jeho výhodou je, že hodnocení není ovlivněno 

kapitálovou strukturou podniku a případným rozdílným zdaněním zisku. 
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Tabulka 21. Ukazatele rentability společnosti SČVK a.s.  

 2008 2009 2010 2011 2012 

EBIT [tis. Kč] 507 860 515 403 499 077 504 668 507 214 

Vlastní kapitál [tis. Kč] 2 094 004 2 223 765 1 871 041 1 977 066 2 088 442 

Tržby [tis. Kč] 3 754 987 3 892 697 4 009 455 4 216 302 4 321 035 

Aktiva celkem [tis. Kč] 3 462 948 3 594 472 3 339 425 3 497 754 3 638 343 

ROE [%] 24,25 23,18 26,67 25,53 24,29 

ROA [%] 14,67 14,34 14,94 14,43 13,94 

ROS [%] 13,52 13,24 12,45 11,97 11,74 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti SČVK a.s. a vlastní zpracování 

Tabulka 21 obsahuje vypočtené hodnoty ukazatelů rentability ve všech sledovaných 

letech. Na první pohled je zřejmé, že hodnoty všech tří ukazatelů jsou ve všech sledovaných 

letech kladné, to znamená, že společnost zhodnocuje vložený kapitál. Výše zhodnocení se 

u všech vybraných ukazatelů pohybuje přibližně od 12 do 27 %, což lze finančně vyjádřit jako 

12, respektive 27 haléřů na 1 Kč podkladové položky. Na grafu 14 jsou hodnoty z tabulky 21 

zobrazeny pro lepší přehled graficky. 

 

Graf 14. Vývoj ukazatelů rentability společnosti SČVK a.s. [%] 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je vyjádřená jako podíl hodnoty EBIT 

a vlastního kapitálu.  Dle grafu 14 má hodnota tohoto ukazatele mírně klesající tendenci. 

Pokles je způsoben tím, že výsledek hospodaření společnosti je ve sledovaných letech téměř 

stejný a dosahuje minimální rozdíly, hodnoty vlastního kapitálu se naopak zvyšují o průměrně 
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3 %, což způsobil pokles hodnoty vlastního kapitálu z důvodu čerpání rezervních fondů 

a fondů ze zisku. 

Rentabilita aktiv (ROA) se často považuje za nejdůležitější ukazatel rentability a je 

vyjádřena jako podíl hodnoty EBIT a celkových aktiv společnosti. Na grafu 14 vidíme opět 

klesající tendenci ukazatele, podobně jako v případě rentability vlastního kapitálu. Podobnost 

s rentabilitou vlastního kapitálu vidíme i v případě nárůstu hodnoty ukazatele v roce 2010, 

rozdílem je pouze výše nárůstu, kdy v případě rentability aktiv došlo k výrazně menšímu 

nárůstu, pouze o 0,6 %. Příčinou poklesu ukazatele je rostoucí hodnota celkových aktiv, která 

je závislá zejména na hodnotě krátkodobých pohledávek.  

Rentabilita tržeb (ROS) se vyjadřuje jako podíl hodnoty EBIT a tržeb společnosti. 

Vývoj ukazatele rentability tržeb měl velmi podobný průběh jako předešlé ukazatele. Rozdíl 

je pouze v tom, že tento ukazatel zaznamenal pokles ve všech sledovaných letech, tedy 

i v roce 2010. Pokles zapříčinil nárůst hodnoty tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 

ve všech sledovaných letech, který je odrazem rostoucí ceny vodného a stočného.   

V datech zveřejněných ministerstvem průmyslu a obchodu lze nalézt také hodnoty 

vybraných ukazatelů, včetně ukazatelů rentability. 

 Tabulka 22. Ukazatele rentability odvětví [%] 

 2008 2009 2010 2011 2012 

ROE 4,67 4,44 5,50 3,37 4,08 

ROA 4,28 3,74 4,40 2,90 3,61 

ROS 8,82 8,80 9,75 5,36 6,64 

Zdroj: [7] 

Z porovnání hodnot rentabilit z tabulek 21 a 22 vidíme na první pohled, že u zkoumané 

společnosti dosahují ukazatele až pětkrát vyšších hodnot. Mezi hodnotami ukazatelů odvětví 

a zkoumané společnosti existuje několik podobností. První z nich je klesající trend u všech 

uvedených ukazatelů, rozdíl je jen ve větší rozkolísanosti ukazatelů v odvětví vlivem měnící 

se výše výsledku hospodaření v řádech desítek procent. Další podobností je rok 2010, kdy jak 

ukazatele rentability SČVK a.s., tak i odvětví vykazují maximální hodnoty ze všech 

sledovaných let.  
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Graf 15. Vývoj ukazatelů rentabilit  odvětví [%] 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Zdroj: Účetní výkazy společnosti SČVK a.s. a vlastní zpracování 
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Celková likvidita udává schopnost splácení krátkodobých závazků z oběžných aktiv. 

Doporučené hodnoty pro tuto likviditu se pohybují mezi 1,5 a 2,5 [3]. Hodnoty celkové 

likvidity se ve sledovaném období pohybují v doporučených hodnotách a mají rostoucí 

tendenci s hodnotou 3 až 4 % ročně. Nositelem růstu je především stoupající hodnota 

oběžných aktiv, která se pohybuje mezi 4 a 7 % ročně. Výjimkou je jen rok 2010, kdy došlo 

k poklesu hodnoty krátkodobých pohledávek, které tvoří významnou část oběžných aktiv, 

čímž ukazatel celkové likvidity klesl o více jak 20 %.  

Pohotová likvidita udává schopnost splácení krátkodobých závazků z oběžných aktiv, 

od kterých jsou odečteny nejméně likvidní položky - zásoby. Doporučené hodnoty by se 

neměly dostat pod hodnotu 1 [3]. Hodnoty pohotové likvidity se liší od celkové likvidity jen 

minimálně. Důvodem těchto velmi podobných čísel je nízká hodnota zásob, o kterou se 

snižuje mnohonásobně vyšší hodnota oběžných aktiv. Ukazatel pohotové likvidity má tedy 

ve všech sledovaných obdobích hodnotu vyšší než doporučenou. 

Okamžitá likvidita udává, jakou část krátkodobých závazků je podnik schopen splatit 

pomocí krátkodobého finančního majetku. Doporučená hodnota je pro tuto likviditu alespoň 

0,2 [3]. Okamžitá likvidita se díky poměrně vysoké hodnotě krátkodobých závazků pohybuje 

ve všech sledovaných letech hluboko pod doporučenou hodnotou. Nejvyšší hodnota okamžité 

likvidity 0,018 byla v roce 2008, kdy společnost vlastnila krátkodobé cenné papíry a podíly 

s cenou 22 mil. Kč, a díky nimž byla hodnota krátkodobého finančního majetku 23,6 mil. Kč. 

Další rok byly tyto cenné papíry prodány, čímž hodnota krátkodobého finančního majetku 

klesla o 85 %, což mělo za následek pokles ukazatele okamžité likvidity na 0,003. 

V následujících letech se okamžitá likvidita pohybovala stále na podobné, velmi nízké úrovni.   

Vzhledem k tomu, že společnost SČVK a.s. používá cash pooling, je porovnání 

s dostupnými hodnotami odvětví uvedeno jen pro zajímavost. Hodnoty odvětvových 

ukazatelů likvidity jsou v tabulce 24. 

Tabulka 24. Ukazatele likvidity odvětví 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková likvidita 1,83 1,41 1,39 1,84 2,07 

Pohotová likvidita 1,58 1,24 1,22 1,72 1,92 

Okamžitá likvidita 0,45 0,29 0,29 0,48 0,61 

Zdroj: [7] 
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Hodnoty ukazatelů likvidity odvětví a zkoumané společnosti mají řádově podobná čísla 

pouze u celkové a pohotové likvidity. To je dáno podobností podnikání, se kterým jsou 

spojeny vysoké hodnoty krátkodobých pohledávek a závazků. Hodnota okamžité likvidity se 

v případě odvětví pohybuje bezpečně nad doporučenou hodnotou. Společnost SČVK a.s., 

díky využívání cash poolingu, vykazuje velmi nízkou hodnotu krátkodobého finančního 

majetku, a proto je ukazatel okamžité likvidity hluboko pod doporučenou hodnotou. 

4.5.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele obratu poměřují výstupy ze společnosti s velikostí zdrojů, které k tomu byly 

potřebné a hodnotí, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Vypočítané hodnoty 

jednotlivých ukazatelů aktivity jsou uvedeny tabulce 25. 

Tabulka 25. Ukazatele aktivity společnosti SČVK a.s. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby [tis. Kč] 3 754 987 3 892 697 4 009 455 4 216 302 4 321 035 

Aktiva celkem [tis. Kč] 3 462 948 3 594 472 3 339 425 3 497 754 3 638 343 

Dlouhodobý majetek [tis. Kč] 1 024 935 1 052 075 1 214 886 1 221 361 1 273 913 

Zásoby [tis. Kč] 37 946 38 865 37 334 49 278 42 277 

Krátkodobé pohledávky [tis. Kč] 2 370 522 2 496 947 2 075 952 2 220 949 2 311 343 

Krátkodobé závazky [tis. Kč] 1 316 974 1 319 639 1 405 427 1 465 473 1 486 914 

Obrat aktiv 1,084 1,083 1,201 1,205 1,188 

Obrat dlouhodobého majetku 3,664 3,700 3,300 3,452 3,392 

Obrat zásob 98,956 100,159 107,394 85,562 102,208 

Doba obratu zásob [dny] 3,638 3,594 3,352 4,207 3,522 

Doba obratu pohledávek [dny] 227,268 230,920 186,395 189,631 192,566 

Doba obratu závazků [dny] 126,262 122,041 126,190 125,126 123,880 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti SČVK a.s. a vlastní zpracování 

Na grafu 16 jsou pro lepší názornost zobrazeny vypočtené hodnoty ukazatelů všech 

obratů z předešlé tabulky. 
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Graf 16. Vývoj ukazatelů aktivity společnosti SČVK a.s.  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrat aktiv spolu s rentabilitou tržeb patří ke klíčovým ukazatelům efektivnosti využití 

celkových aktiv společnosti. V odborné literatuře se uvádí, že čím větší hodnota ukazatele, 

tím lépe. Minimální doporučená hodnota by neměla být nižší než 1 [2]. V případě zkoumané 

společnosti se ukazatel v letech 2008 a 2009 pohybuje mírně nad doporučenou hodnotou. 

V roce 2010 došlo vlivem poklesu hodnoty celkových aktiv k nárůstu o 10 %. Na této 

hodnotě se ukazatel ustálil i ve zbylých sledovaných letech. 

Obrat dlouhodobého majetku udává efektivnost využití pouze části aktiv, přesněji 

dlouhodobého majetku. Měří tedy efektivnost využití strojního zařízení, budov, pozemků 

a dalšího dlouhodobého majetku. Ukazatel se v prvních dvou letech pohyboval kolem 

hodnoty 3,7. V roce 2010 vlivem 35% nárůstu dlouhodobého finančního majetku hodnota 

ukazatele klesla na hodnotu 3,3. V roce 2011 a 2012 došlo díky nárůstu tržeb za prodej 

vlastních výrobků a služeb k nárůstu hodnoty ukazatele, který však byl ale omezen růstovým 

trendem hodnoty dlouhodobého majetku. 

Obrat zásob udává, kolikrát se položky zásob, materiál a výrobky, v průběhu roku 

prodají a znovu naskladní. V případě zkoumané společnosti má ukazatel poměrně vysoké 

hodnoty, což je dáno nízkou hodnotou zásob vůči celkovým tržbám. V prvních třech letech 

měl ukazatel rostoucí trend, z hodnoty 99 v roce 2008 se zvýšil na 107 v roce 2010. Nárůst 

hodnoty je dán rychlejším meziročním nárůstem tržeb oproti stavu zásob. V roce 2011 se 

ukazatel snížil na hodnotu necelých 86. Příčinou tohoto poklesu bylo navýšení stavu zásob 
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o 30 % oproti roku 2010 vlivem nárůstu hodnoty nedokončené výroby. V roce 2012 se díky 

poklesu nedokončené výroby na obvyklá čísla, vrátil ukazatel obratu zásob na hodnotu 102.  

Doba obratu zásob udává, jak dlouho je kapitál ve formě zásob. Jak bylo uvedeno 

u ukazatele obratu zásob, hodnota zásob a celkových tržeb se výrazně liší. Tento fakt 

ovlivňuje i dobu obratu zásob, která je díky tomu velmi nízká. Doba obratu zásob měla 

v prvních třech sledovaných letech mírně klesající trend, který byl způsoben především 

nárůstem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. V roce 2011 došlo k nárůstu hodnoty 

z 3,35 dne na 4,2 dne, a to z důvodu zvýšení hodnoty nedokončené výroby a polotovarů. 

Doba obratu pohledávek udává, za kolik dní jsou splaceny pohledávky společnosti. 

Jak je vidět v tabulce 25, hodnoty ukazatele mají poměrně vysoké hodnoty pramenící zejména 

ze způsobu účtování vodného a stočného, které se provádí jednou ročně. Doba obratu 

pohledávek svým průběhem kopíruje položku krátkodobé pohledávky. V prvním roce byla 

hodnota ukazatele 227 dní. V následujícím roce narostla doba splatnosti o další 3 dny 

na hodnotu 230 dní. V roce 2010 se vlivem vyplacení mimořádných dividend propadla 

hodnota krátkodobých pohledávek, následkem čehož došlo k poklesu doby obratu pohledávek 

na hodnotu 186 dní. V dvou posledních sledovaných letech měl ukazatel opět rostoucí trend, 

přes hodnotu 190 dní narostl na konečných 193 dní. 

Doba obratu závazků udává, za kolik dní splatí společnost své závazky. Tento 

ukazatel by měl dosahovat minimálně hodnoty doby obratu pohledávek. Doba obratu závazků 

se definuje jako podíl hodnoty krátkodobých závazků a celkových tržeb společnosti 

vynásobený 360. Obě uvedené položky mají ve sledovaných letech podobně rostoucí trend 

bez výrazných výkyvů, proto se hodnota ukazatele doby obratu závazků pohybuje ve všech 

zkoumaných letech kolem 125 dní. 

Hodnota doby obratu pohledávek je u zkoumané společnosti vyšší, než doba obratu 

závazků. Tento časový nesoulad by mohl vést v krajním případě až k druhotné platební 

neschopnosti, což znamená, že prodlení v inkasu způsobí neschopnost platit své závazky. 

V publikovaných datech z odvětví se z výše uvedených ukazatelů aktivity objevuje 

pouze ukazatel obratu aktiv. Jeho hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 26. Ukazatele aktivity odvětví 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat aktiv 0,494 0,430 0,461 0,543 0,546 

Zdroj: [7] 

V případě odvětví se průměrná hodnota ukazatele pohybuje pod minimální 

doporučenou hodnotou. Společnost SČVK a.s. tedy vykazuje v porovnání s odvětvím vyšší 

efektivitu využití celkových aktiv.  

4.5.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají výši rizika, které podnik podstupuje při určitém poměru 

vlastního kapitálu a cizích zdrojů. S rostoucí zadlužeností roste i riziko, že podnik nebude 

schopen splácen své závazky. Dalším důsledkem vysokého zadlužení podniku může být 

zhoršení přístupu k cizím zdrojům. Vypočtené hodnoty ukazatelů zadluženosti jsou uvedeny 

v tabulce 27. 

Tabulka 27. Ukazatele zadluženosti společnosti SČVK a.s. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva celkem [tis. Kč] 3 462 948 3 594 472 3 339 425 3 497 754 3 638 343 

Dlouhodobý majetek [tis. Kč] 1 024 935 1 052 075 1 214 886 1 221 361 1 273 913 

Cizí zdroje [tis. Kč] 1 366 916 1 370 492 1 465 978 1 520 331 1 548 968 

Vlastní kapitál [tis. Kč] 2 094 004 2 223 765 1 871 041 1 977 066 2 088 442 

Rezervy [tis. Kč] 22 810 21 872 33 137 20 183 26 415 

Dlouhodobé závazky [tis. Kč] 27 132 28 981 27 414 34 675 35 639 

Celková zadluženost [%] 39,47 38,13 43,90 43,47 42,57 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech [%] 60,47 61,87 56,03 56,52 57,40 

Podíl stálých aktiv [%] 29,60 29,27 36,38 34,92 35,01 

Krytí DM vlastním kapitálem 2,043 2,114 1,540 1,619 1,639 

Krytí DM dlouhodobými zdroji 2,092 2,162 1,590 1,664 1,688 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti SČVK a.s. a vlastní zpracování 

Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti a jeho doporučená hodnota 

se dle názoru řady odborníků pohybuje mezi 30 až 60 %. V případě zkoumané společnosti 

měl ukazatel rostoucí trend. V prvním sledovaném roce měla zadluženost hodnotu 39,5 %. 

V následujících letech ukazatel rostl úměrně s hodnotou položky krátkodobé přijaté zálohy 

obsahující zaplacené zálohy odběratelů za vodné a stočné, která udávala trend celkových 

cizích zdrojů, až na konečnou hodnotu 42,6 % v roce 2012. 
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Podíl vlastních zdrojů na aktivech je ukazatel, který podobně jako celková 

zadluženost, vypovídá o kapitálové struktuře. Dle hodnot v tabulce 27 je zřejmé, že se 

kapitálová struktura mění směrem k většímu zadlužení společnosti. Tím dochází ke snižování 

podílu vlastních zdrojů z hodnoty 60,5 % v roce 2008 na konečných 57,4 % v roce 2012. 

Podíl stálých aktiv udává pružnost podniku přizpůsobení se změnám prostředí. Obecně 

lze říci, že čím nižší je hodnota ukazatele, tím pružněji se podnik může přizpůsobit změnám. 

Dle hodnot z tabulky 27 je vidět, že hodnota ukazatele měla rostoucí trend. V letech 2008 

a 2009 měl ukazatel téměř stejnou hodnotu, kolem 29 %. V roce 2010 došlo k nárůstu 

hodnoty o více než 8 % na hodnotu 36,38 %. Důvody tohoto nárůstu jsou dva. Prvním 

je pokles hodnoty celkových aktiv vlivem snížení hodnoty oběžných aktiv o více než 16 %, 

což má příčinu ve snížení hodnoty pohledávek k ovládající a řídící osobě představující 

množství peněz uložených na účtech vlastníka. Druhým pak nárůst hodnoty dlouhodobého 

majetku vlivem vyšší hodnoty dlouhodobého finančního majetku. V posledních dvou letech 

si ukazatel drží stabilní hodnotu kolem 35 %. 

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem udává z jaké části je dlouhodobý 

majetek kryt vlastním kapitálem. Ukazatel je ve všech letech vyšší než minimální doporučená 

hodnota, což může svědčit o tom, že podnik preferuje finanční stabilitu před výnosem. 

V případě zkoumané společnosti je důvodem hodnoty ukazatele spíše regulace ceny vodného 

a stočného. V roce 2008 a 2009 měl ukazatel hodnoty 2,04 a 2,11. V roce 2010 poklesla 

hodnota ukazatele na hodnotu 1,54. Důvody tohoto poklesu bylo snížení vlastního kapitálu 

vlivem vyplacení mimořádných dividend a zvýšení hodnoty dlouhodobého majetku. 

V posledních dvou sledovaných letech ukazatel mírně rostl až na konečnou hodnotu 

1,64 v roce 2012. 

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji udává jak je dlouhodobý majetek 

krytý krátkodobými zdroji. Ukazatel také vypovídá o strategii financování společnosti. 

V případě zkoumané společnosti se hodnota ukazatele pohybovala ve všech letech v blízkosti 

hodnoty 2, což svědčí o neutrální strategii financování. To znamená, že podnik měl dostatečné 

finanční rezervy pro operativní řízení oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Vývoj 

ukazatele krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji se velmi podobá vývoji 

předešlého ukazatele. 
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V případě dat ministerstva průmyslu a obchodu pro odvětví jsou dostupné pouze dva 

ukazatele, celková zadluženost a podíl vlastních zdrojů na aktivech. Jejich hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce 28. 

Tabulka 28. Ukazatele zadluženosti v odvětví [%] 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost  26,92 33,89 34,26 30,18 28,04 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech 67,60 65,81 65,41 68,94 71,08 

Zdroj: [7] 

  Průměrná celková zadluženost v odvětví se ve sledovaných letech pohybovala mezi 

26,92 % a 34,26 %. V prvních třech letech hodnota ukazatele rostla z minimální hodnoty 

až na maximální hodnotu. Ve zbylých dvou letech hodnota celkové zadluženosti opět klesla 

téměř na původní hodnotu z roku 2008. Hodnoty celkové zadluženosti zkoumané společnosti 

byly v některých letech oproti odvětví vyšší o více než 40 %. Jejich vývoj měl v prvních třech 

letech podobný rostoucí trend, rozdílné zůstaly pouze poslední dva zkoumané roky, v nichž 

zadluženost zkoumané společnosti klesala jen minimálně. 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech měl v případě odvětví rostoucí trend. Celková 

zadluženost rostla z hodnoty 67,60 % v roce 2008 na konečnou hodnotu 71,08 % v roce 2012. 

Hodnoty celkové zadluženosti zkoumané společnosti se v prvních dvou letech podobaly 

hodnotám odvětví. V roce 2010 došlo vlivem vyplacení mimořádných dividend k poklesu 

hodnoty vlastního kapitálu společnosti. To mělo za následek snížení podílu vlastních zdrojů 

na aktivech na hodnotu 56,03 %. V posledních dvou letech pak ukazatel zaznamenal mírné 

zvýšení podílu vlastního kapitálu.  
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5. Zhodnocení finančního zdraví společnosti pomocí  

Du Pontova pyramidálního rozkladu  
Pátá kapitola je věnována provedení finanční analýzy společnosti SČVK a.s. pomocí  

Du Pontova pyramidálního rozkladu. S tímto rozkladem se zjišťuje vliv změny jednotlivých 

ukazatelů na změnu vrcholového ukazatele. Hodnoty jednotlivých položek pro výpočet 

ukazatelů jsou v tabulce 29.  

Tabulka 29. Položky pro výpočet pyramidálního rozkladu [tis. Kč] 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Čistý zisk 400 704 414 037 402 831 410 744 416 043 

Vlastní kapitál 2 094 004 2 223 765 1 871 041 1 977 066 2 088 442 

Aktiva celkem 3 462 948 3 594 472 3 339 425 3 497 754 3 638 343 

Tržby 3 866 531 3 995 648 4 096 586 4 302 340 4 422 725 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti SČVK a.s. a vlastní zpracování 

Hodnoty ukazatele ROE a vliv jednotlivých ukazatelů uvádím v tabulce 30. Pro výpočet 

hodnot jednotlivých rentabilit je na rozdíl od poměrových ukazatelů použit čistý zisk namísto 

EBIT. V příloze č. 10 jsou uvedeny podrobné výpočty k Du Pontovu pyramidálnímu 

rozkladu.  

Tabulka 30. Relativní změny pyramidálního rozkladu [%] 

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

ROE -2,702 15,635 -3,504 -4,112 

Multiplikátor -2,254 10,667 -0,864 -1,508 

ROA -0,448 4,968 -2,640 -2,604 

ROS -0,011 -5,638 -2,903 -1,447 

Obrat aktiv -0,437 10,606 0,264 -1,157 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z hodnot uvedených v tabulce 30 je zřejmé, že ve většině sledovaných let došlo 

k meziročnímu poklesu ukazatele rentability vlastního kapitálu pohybujícího se mezi 

3 až 4 %. Důvodem poklesu ukazatele byla rostoucí hodnota vlastního kapitálu při současné 

stagnaci výše výsledku hospodaření. Jedinou výjimkou je rok 2010, kdy ukazatel zaznamenal 

růst 15,6 %. Na to měl největší vliv pokles hodnoty vlastního kapitálu následkem čerpání 

rezervních fondů ze zisku za účelem vyplacení mimořádné dividendy v roce 2010.  
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Mezi lety 2008 a 2009 došlo k poklesu hodnoty ukazatele rentability vlastního kapitálu 

o 2,7 %. Tuto změnu negativně ovlivňuje jak multiplikátor, tak i ukazatel ROA. Pokles 

hodnoty multiplikátoru o 2,25 % způsobil zejména nárůst hodnoty vlastního kapitálu 

z důvodu tvorby statutárních fondů. Na poklesu hodnoty rentability celkového kapitálu 

o 0,45 % se podílí zejména pokles rentability tržeb díky rostoucí hodnotě výkonové spotřeby. 

Mezi lety 2009 a 2010 došlo k nárůstu hodnoty rentability vlastního kapitálu o 15,64 %. 

Tuto změnu pozitivně ovlivňuje zejména multiplikátor, který se meziročně zvýšil o 10,67 %. 

Příčinou tohoto nárůstu je pokles hodnoty vlastního kapitálu vlivem vyplacení mimořádné 

dividendy ze statutárních fondů společnosti. Pozitivní vliv na růst hodnoty ROE měl také 

ukazatel rentability celkového kapitálu. Za 5% nárůstem stojí zejména ukazatel obrat aktiv, 

jehož hodnota se meziročně zvýšila o 10,61 %. Důvodem nárůstu byl zejména pokles hodnoty 

celkových aktiv vlivem snížení pohledávek směrem k ovládající a řídící osobě, které 

reprezentují peníze uložené na účtech vlastníka, tzv. cash pooling. Negativní vliv na změnu 

rentability celkových aktiv měl ukazatel ROS, který se meziročně snížil o 5,64 %. Příčinou 

tohoto poklesu se stal, podobně jako v minulých letech, narůst nákladů. 

Mezi lety 2010 a 2011 se hodnota rentability vlastního kapitálu snížila o 3,5 %. Za tímto 

snížením stojí zejména pokles ukazatele ROA o 2,6 %, jenž je negativně ovlivněn snížením 

hodnoty ukazatele rentability tržeb o 3 %. Tržby sice meziročně rostly o 3,5 %, ale zisk zůstal 

vlivem rostoucích nákladů ve všech letech na téměř stejné výši, proto má hodnota ukazatele 

ROS klesající trend. Proti poklesu ukazatele ROA působí pozitivně nárůst ukazatele obratu 

aktiv o 0,26 %, který jej snižuje. Multiplikátor s meziročním poklesem 0,86 % působil 

v tomto případě společně s ukazatelem ROA negativně na vývoj vrcholového ukazatele 

rentability vlastního kapitálu.    

V posledních dvou sledovaných letech zaznamenal ukazatel rentability vlastního 

kapitálu opět pokles, tentokrát o 4,11 %. Podobně jako mezi lety 2010 a 2011 mají 

na zápornou změnu vliv oba analytické ukazatele. Ukazatel multiplikátoru se snížil o 1,51 % 

a ukazatel ROA poklesl o 2,6 %. Na pokles ukazatele rentability celkového kapitálu se přitom 

podílí jak rentabilita tržeb, která klesla o 1,45 %, tak obrat aktiv, který klesl o 1,16 %. 
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6. Zhodnocení finančního zdraví společnosti pomocí 

vybraných bonitních a bankrotních modelů  
Posledním tématem praktické části je finanční analýza pomocí bonitních a bankrotních 

modelů. Tímto postupem lze ověřit, zda je společnost ohrožena bankrotem nebo zda je 

bonitní. K tomu používám následující čtyři vybrané modely. 

 Bonitní modely 6.1

Kralickův rychlý test 

Analýza finanční situace podle Kralickova rychlého testu používá k hodnocení vybrané 

poměrové ukazatele. Vstupní poměrové ukazatele a vypočtené hodnoty jsou zobrazeny 

v tabulce 31. 

Tabulka 31. Vstupní a vypočtené hodnoty pro Kralickuv test 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Vlastní kapitál [tis. Kč] 2 094 004 2 223 765 1 871 041 1 977 066 2 088 442 

Celková aktiva [tis. Kč] 3 462 948 3 594 472 3 339 425 3 497 754 3 638 343 

Cizí zdroje [tis. Kč] 1 366 916 1 370 492 1 465 978 1 520 331 1 548 968 

Krátkodobý fin. majetek [tis. Kč] 23 618 3 723 8 308 3 507 8 053 

Bilanční cash flow [tis. Kč] 380 608 400 784 398 624 411 113 425 423 

Cash flow [tis. Kč] -1 961 2 185 4 475 -4 801 -172 

Tržby [tis. Kč] 3 754 987 3 892 697 4 009 455 4 216 302 4 321 035 

EBIT [tis. Kč] 507 860 515 403 499 077 504 668 507 214 

Kvóta vlastního kapitálu [%] 60,47 61,87 56,03 56,52 57,40 

Doba splácení dluhu z CF [dny] 3,53 3,41 3,66 3,69 3,62 

Cash flow v % tržeb [%] -0,052 0,056 0,112 -0,114 -0,004 

ROE [%] 14,67 14,34 14,94 14,43 13,94 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti SČVK a.s. a vlastní zpracování 

Vypočtené hodnoty v tabulce 31 jsou oklasifikovány podle tabulky 4 a následně 

zprůměrovány. Vypočtené průměry pak udávají finanční situaci zkoumané společnosti. 

Průměrné hodnoty za jednotlivé roky uvádím v následující tabulce. 
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Tabulka 32. Vyhodnocení Kralickova testu 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Výsledné skóre 2,5 2,25 2,25 2,5 2,5 

Výsledný stav bonity Velmi 

dobrý 

Velmi 

dobrý 

Velmi 

dobrý 

Velmi 

dobrý 

Velmi 

dobrý 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z hodnot uvedených v tabulce 32 vidíme, že hodnocení společnosti je ve všech letech 

velmi dobré. Rozdíly průměrných hodnot v jednotlivých letech jsou dány ukazatelem cash 

flow v % tržeb, který má ve sledovaných letech negativní vliv na celkový výsledek testu. Jeho 

hodnoty se ve sledovaných letech pohybují těsně kolem nuly, což je způsobeno využitím cash 

poolingu. Ostatní ukazatele mají ve všech sledovaných letech stejné hodnoty, a to 1 nebo 2.  

Index bonity 

Index bonity se vypočte ze šesti poměrových ukazatelů, které spolu se vstupními 

hodnotami uvádím v tabulce 33.  

Tabulka 33. Vstupní a vypočtené hodnoty pro index bonity 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Cash flow [tis. Kč] -1 961 2 185 4 475 -4 801 -172 

Cizí zdroje [tis. Kč] 1 366 916 1 370 492 1 465 978 1 520 331 1 548 968 

Celková aktiva [tis. Kč] 3 462 948 3 594 472 3 339 425 3 497 754 3 638 343 

EBIT [tis. Kč] 507 860 515 403 499 077 504 668 507 214 

Výkony [tis. Kč] 3 758 572 3 896 312 4 013 178 4 229 023 4 313 988 

Zásoby [tis. Kč] 37 946 38 865 37 334 49 278 42 277 

X1 -0,001 0,002 0,003 -0,003 0,000 

X2 2,533 2,623 2,278 2,301 2,349 

X3 0,147 0,143 0,149 0,144 0,139 

X4 0,135 0,132 0,124 0,119 0,118 

X5 0,010 0,010 0,009 0,012 0,010 

X6 1,085 1,084 1,202 1,209 1,186 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti SČVK a.s. a vlastní zpracování 
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Vypočtené ukazatele x1 až x6 se použijí pro výpočet konečného indexu bonity podle 

vzorce 22. Vypočtené hodnoty indexu bonity jsou vyhodnoceny pomocí kategorií 

na obrázku 3 a jsou uvedeny v tabulce 34. 

Tabulka 34. Vyhodnocení indexu bonity 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Index bonity 2,454 2,419 2,426 2,343 2,291 

Hodnocení Velmi dobré Velmi dobré Velmi dobré Velmi dobré Velmi dobré 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 34 je vidět, že index bonity je ve všech sledovaných letech velmi dobrý. 

Je zde ale patrný klesající trend hodnoty ukazatele, který může v budoucnu změnit hodnocení 

společnosti. Na pokles hodnoty indexu bonity mají vliv především indexy x3 a x4. Oba indexy 

mají v čitateli hodnotu zisku, který je ve sledovaných letech stabilní. Ve jmenovateli pak stojí 

hodnoty celkových aktiv a výkonů. Obě tyto položky vykazují ve všech letech rostoucí trend a 

způsobují tak pokles uvedených indexů.  

 Bankrotní modely 6.2

Altmanův model 

Pro finanční analýzu pomocí Altmanova modelu jsem zvolil variantu pro společnosti, 

které nejsou obchodovatelné na finančních trzích.  

Altmanův model se skládá z pěti poměrových ukazatelů, které uvádím spolu se 

vstupními hodnotami v tabulce 35. Výsledné skóre je vypočtené pomocí vzorce 29 a je 

následně porovnáno s tabulkou 5.  
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Tabulka 35. Vstupní a vypočtené hodnoty pro Altmanův model 

 2008 2009 2010 2011 2012 

ČPK [tis. Kč] -1 961 2 185 4 475 -4 801 -172 

Celková aktiva [tis. Kč] 3 462 948 3 594 472 3 339 425 3 497 754 3 638 343 

EBIT [tis. Kč] 507 860 515 403 499 077 504 668 507 214 

Nerozdělené zisky [tis. Kč] 4 074 4 074 12 717 12 717 12 717 

Vlastní kapitál [tis. Kč] 2 094 004 2 223 765 1 871 041 1 977 066 2 088 442 

Tržby [tis. Kč] 3 754 987 3 892 697 4 009 455 4 216 302 4 321 035 

Tržní hodnota VK [tis. Kč] 2 094 004 2 223 765 1 871 041 1 977 066 2 088 442 

X1 0,322 0,339 0,214 0,231 0,240 

X2 0,001 0,001 0,004 0,004 0,003 

X3 0,147 0,143 0,149 0,144 0,139 

X4 1,532 1,623 1,276 1,300 1,348 

X5 1,084 1,083 1,201 1,205 1,188 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti SČVK a.s. a vlastní zpracování 

Výsledné hodnoty Altmanova modelu jsou uvedeny v tabulce 36. 

Tabulka 36. Vyhodnocení Altmanova modelu 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Z-skóre 2,413 2,452 2,356 2,366 2,360 

Hodnocení Šedá zóna Šedá zóna Šedá zóna Šedá zóna Šedá zóna 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z předešlé tabulky je vidět, že se hodnota Z-scóre pohybuje ve všech sledovaných 

letech v šedé zóně, kde není zcela jasné, zda je podnik bonitní nebo bankrotní.  

Tafflerův model  

Finanční analýza provedena pomocí Tafflerova modelu vychází ze čtyř poměrových 

ukazatelů vypočtených z položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Jejich hodnoty jsou spolu 

se vstupními údaji znázorněny v následující tabulce. 
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Tabulka 37. Vstupní a vypočtené hodnoty pro Tafflerův model 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Krátkodobé závazky [tis. Kč] 1 316 974 1 319 639 1 405 427 1 465 473 1 486 914 

EAT [tis. Kč] 400 704 414 037 402 831 410 744 416 043 

Cizí kapitál [tis. Kč] 1 366 916 1 370 492 1 465 978 1 520 331 1 548 968 

Oběžná aktiva [tis. Kč] 2 432 086 2 539 542 2 121 594 2 273 734 2 361 673 

Celková aktiva [tis. Kč] 3 462 948 3 594 472 3 339 425 3 497 754 3 638 343 

Tržby [tis. Kč] 3 754 987 3 892 697 4 009 455 4 216 302 4 321 035 

R1 0,304 0,314 0,287 0,280 0,280 

R2 1,779 1,853 1,447 1,496 1,525 

R3 0,380 0,367 0,421 0,419 0,409 

R4 1,084 1,083 1,201 1,205 1,188 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti SČVK a.s. a vlastní zpracování 

Výsledné hodnoty Tafflerova modelu jsou uvedeny v tabulce 38. 

Tabulka 38. Vyhodnocení Tafflerova modelu 

 2008 2009 2010 2011 2012 

ZT 0,635 0,647 0,608 0,611 0,610 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vyhodnocení Tafflerova modelu se provádí pomocí dvou hodnot uvedených 

v tabulce 6. Hodnoty vyšší než 0,3 říká, že ohrožení podniku bankrotem je velmi nízké. Jak je 

patrné z předešlé tabulky, ve všech sledovaných letech se výsledky Tafflerova modelu 

pohybují bezpečně nad touto hranicí, takže podnik není v nejbližších letech ohrožen 

bankrotem.   
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7. Návrhy a doporučení  
Finanční analýzu společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. jsem provedl 

z hodnot získaných ze základních účetních dokladů společnosti za roky 2008 až 2012. Těmito 

výkazy jsou rozvaha, výkaz zisků a ztráty a výkaz cash flow. Vypočtené hodnoty jsem 

porovnal s průměrnými daty za odvětví, které jsem získal z webového portálu Ministerstva 

průmyslu a obchodu ČR [7]. 

Provedením vertikální a horizontální analýzy, analýzy poměrových ukazatelů, 

Du Pontova pyramidálního rozkladu a bonitních a bankrotních modelů, bylo zjištěno, 

že finanční situace společnosti je ve všech sledovaných letech dobrá a stabilní. Spojíme-li tuto 

skutečnost s faktem, že společnost nemá v regionu téměř žádnou konkurenci, a že má 

povinnost stanovování cen vodného a stočného na základě zákona č. 274/2001 Sb. 

o vodovodech a kanalizacích a dalších souvisejících předpisů, nezbývá mnoho prostoru pro 

návrhy ke zlepšení ekonomické situace. 

Společnost zaznamenala ve všech sledovaných letech nárůst tržeb s průměrnou 

hodnotou 3,5 %, a to i přes klesající hodnoty spotřebované vody. Tento fakt je dán růstem cen 

vodného a stočného. Druhou složkou potřebnou k vyjádření zisku jsou náklady, které mají 

ve všech sledovaných letech také rostoucí trend a eliminují tak nárůst tržeb. Výsledkem čehož 

je téměř stejný výsledek hospodaření ve všech sledovaných letech. Největší podíl na růstu 

nákladů má položka výkonové spotřeby skládající se z nákladů na energie a služby. Co se 

týče úspory energií, společnost si je vědoma svého závazku k ochraně životního prostředí 

a má zaveden Ekologický kodex, který obsahuje základní principy ekologického chování celé 

organizace i jednotlivých zaměstnanců, včetně plánů na snížení spotřeby jednotlivých druhů 

energií. Ale finanční dopady úspory energií jsou v posledních letech limitovány rostoucí 

cenou energií. Druhou složkou jsou náklady na externí služby, které zaznamenaly ve všech 

sledovaných letech průměrný nárůst přes 5 %. Dvě třetiny této sumy tvoří pronájem 

infrastruktury od SVS a.s., což je položka, kterou lze optimalizovat velmi obtížně. Zbylou 

třetinu tvoří náklady na služby od externích dodavatelů. V tomto případě by bylo dobré 

zvážit, které služby je nutné zajišťovat externě, a které by společnost zvládla ve vlastní režii. 

V horizontální analýze rozvahy je ve všech sledovaných letech patrný nárůst položky 

krátkodobých pohledávek. Jejich hodnota byla v roce 2012 bezmála 1,2 mld. Kč. Při takovém 

objemu je již riziko vzniku nedobytných pohledávek poměrně výrazné. Toto riziko 
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je umocněno aktuální situací v regionu, roste zde nezaměstnanost, životní náklady jsou každý 

rok vyšší a lidí v tíživé situaci tak přibývá. To může vést v případě zkoumané společnosti 

právě ke vzniku nedobytných pohledávek a společnost by měla být připravena tuto situaci 

řešit co nejefektivněji. Nejlepším řešením bývá obvykle předání nedobytných pohledávek 

externí společnosti, která má bohaté zkušenosti s jejich vymáháním.  

Z vertikální analýzy rozvahy vyplývá, že položka pohledávek k ovládající a řídící 

osobě, reprezentující hotovost společnosti uloženou na účtech jednoho z vlastníků, tvoří 

poměrně vysokou částku. V roce 2012 činil objem volných prostředků na účtech 600 mil. Kč. 

Část těchto finančních prostředků by bylo možné investovat do některých finančních 

instrumentů a vylepšit tak celkový výsledek hospodaření společnosti.  



Jiří Čížek: Finanční analýza vybrané společnosti 
 

 

2014  60 
 

8. Závěr  
Primárním cílem každé společnosti je udržet se na trhu a dosahovat zisk. Uspět na trhu 

znamená minimalizovat množství slabých stránek a naopak rozvíjet silné stránky. Finanční 

analýza poskytuje nástroje schopné určit pozici společnosti na trhu, identifikovat možné 

problémy, které ji můžou ohrozit a nabídnout možná řešení pro zvýšení úspěšnosti 

při podnikání. 

Cílem mé diplomové práce bylo zhodnotit finanční situaci společnosti Severočeské 

vodovody a kanalizace a.s. mezi lety 2008 a 2012 za pomoci nejpoužívanějších nástrojů 

finanční analýzy. Výsledky použitých metod byly podkladem pro zhodnocení současného 

stavu společnosti a identifikaci nedostatků, kterým je třeba věnovat pozornost, aby se 

v budoucnu nestaly příčinou špatného výsledku hospodaření.  

Práce byla rozdělena na dvě základní části. Teoretická část obsahuje krátké představení 

zkoumané společnosti. Poté následuje představení všech použitých poměrových ukazatelů 

a metod finanční analýzy. Informace pro tuto část práce byly čerpány z odborné literatury, 

která je uvedena v seznamu použité literatury. 

Po vymezení teoretických východisek následují kapitoly věnované praktické aplikaci 

definovaných metod. První z nich je horizontální a vertikální analýza základních účetních 

dokladů.  Po té následuje výpočet základních poměrových ukazatelů rentability, aktivity, 

likvidity a zadluženosti. Všechna vypočtená data pro společnost jsou porovnána s dostupnými 

průměrnými daty odvětví. Další kapitola obsahuje finanční analýzu provedenou za pomoci 

Du Pontova pyramidálního rozkladu. V předposlední kapitole jsou pak pro zjištění 

ekonomické situace společnosti aplikovány bonitní a bankrotní modely. Poslední kapitola 

praktické části je věnována návrhům a doporučením, které jsou založeny na výsledcích 

jednotlivých metod finanční analýzy. 

Z finanční analýzy společnosti SČVK a.s. je vidět, že společnost dosahovala ve všech 

sledovaných letech velmi podobného výsledku hospodaření a její ekonomická situace 

je stabilní. Rentabilita vlastního kapitálu se pohybovala ve všech letech kolem 20 %. Je však 

nutné dodat, že ve sledovaných letech má ROE klesající trend díky rostoucím nákladům. 

Ze sledovaných let byl nejzajímavějším rokem rok 2009, kdy společnost vyplatila mimořádné 

dividendy v hodnotě přes 700 mil. Kč. Tato výplata ovlivnila aktiva i pasiva společnosti 

a měla dopad i na většinu vypočtených ukazatelů.  
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