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Anotace:  

Bakalářská práce se zabývá ekonomickou analýzou společnosti Hutní montáže a.s.  

Nejprve se popisuje charakteristika firmy, historie, předmět podnikání a základní 

informace o zaměstnancích podniku. V další části je popsána teorie ekonomické analýzy, 

která se následně rozděluje na horizontální analýzu, vertikální analýzu a analýzu 

poměrovými ukazateli. V poslední části jsou zpracovány materiály společnosti, je 

aplikována teorie v praxi a je vytvářena ekonomická analýza.  

 

Klíčová slova:  

Hutní montáže a.s, ekonomická analýza, vertikální analýza, horizontální analýza, analýza 

poměrovými ukazateli, rozvaha, výkaz zisků a ztrát 

 

Summary: 

In my thesis I am writing about economical analysis of a company Hutni montaze a.s. In 

the first part I am writing about characteristic of the company, its history, business subject 

and basic information about company´s employees. In the next part I am describing theory 

of economical analysis, which I am dividing into horizontal analysis, vercital analysis and 

analysis of ratio indicators. In the last part I am proccesing materials, applying the theory 

into the practise and creating economical analysis. 
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Hutni montaze a.s, economical analysis, vertical analysis, horizontal analysis, analysis of 

ratio indicators, bilance sheet, sheet of profit and loss 
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Seznam zkratek 

EAT - earnings after taxes (výsledek hospodaření za četní období) 

EBIT - earnings before interests and taxes (zisk před zdaněním a úroky) 

ROA  - rentabilita oběžných aktiv 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu  

ROCE - rentabilita dlouhodobého investovaného kapitálu  

ROS  - rentabilita tržeb 

DOA - doba obratu aktiv 

DOP  - doba obratu pohledávek 

DOZ  - doba obratu zásob 
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1. Úvod 

 

Firma Hutní montáže a.s. vznikla v roce 1953 vyčleněním montážních a mostárenských 

výrobních činností z podniků v Prostějově, Lískovci a Vítkovických železáren v Ostravě. 

Podnik se zabývá prováděním staveb, jejich změnami a odstraňováním, montážemi, 

opravami, revizí a zkouškami plynových, tlakových, elektrických a zdvihacích zařízení. 

Dále také výrobou, instalací, opravami elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

komunikačních zařízení. 

Cílem mé bakalářské práce je provést ekonomickou analýzu dané firmy. Ekonomickou 

analýzu provádím pro roky 2008-2012. Výchozí údaje čerpám z rozvah a výkazů zisků a 

ztrát pro uvedené roky. Účetní výkazy uvádím v příloze mé bakalářské práce. 

Na začátku mé bakalářské práce se zabývám charakteristikou firmy. Popsala jsem její 

historii, předmět podnikání a základní informace o zaměstnancích a organizační struktuře 

podniku.  

V další části popisuji teoretická východiska ekonomické analýzy vybraného podniku. 

Zabývám se popisem uživatelů ekonomické analýzy, zdroji dat pro tuto analýzu a poté 

samotnými metodami finanční analýzy. Z těchto metod jsem si zvolila horizontální a 

vertikální analýzu a analýzu poměrovými ukazateli. 

V poslední části této práce aplikuji tyto teoretické poznatky do praxe a provádím 

ekonomickou analýzu s konkrétními hodnotami firmy Hutní montáže a.s. 

V grafech a tabulkách jsou uvedeny výsledky výpočtů a jejich zhodnocení. 

V závěru shrnuji celkovou ekonomickou situaci podniku Hutní montáže a.s. 
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2. Charakteristika společnosti Hutní montáže a. s. 

 

Hlavní obchodním artiklem společnosti Hutní montáže a.s. jsou montáže, opravy a údržba 

průmyslových a energetických celků a infrastruktury. 

Jediným akcionářem společnosti je v současnosti Vítkovice HeavyMachinery a.s. 

Dceřinými společnosti firmy jsou: 

INTERMONTÁŽ – servis, s.r.o. 

Ti kran servis s.r.o. 

PRIS – Hutní montáže Ostrava 

GEO – CZ ConstructionEngineering, s.r.o [1]   

 

2.1 Historie společnosti  

 

Podnik Hutní montáže byl založen 1. ledna 1953, oddělením montážních a mostárenských 

výrobních činností z firem v Prostějově, Lískovci a Vítkovických železáren v Ostravě. 

Cílem vyčlenění bylo zabezpečit výstavbu, rekonstrukci a modernizaci československých 

výrobních kapacit.  Podnik postupem času vybudoval tři montážní závody. Jeden se sídlem 

v Ostravě a dva zbývající ve Frýdku - Místku a Moravském Krumlově. 

9. března 1991 byla založena společnost Hutní montáže Ostrava a.s kde je jediným 

akcionářem stát. V roce 1998 byla firma kompletně zprivatizována. 

V roce 2005 se majoritním vlastníkem stává Rex Invest, poté nastává vyvlastnění drobných 

akcionářů a společnost je jediným akcionářem. 

Na podzim roku 2006 se jediným vlastníkem stává společnost Vítkovice HeavyMachinery 

a.s. Tímto bylo podpořeno propojení výrobního a prodejního programu. [1]   
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2.2 Předmět činnosti  

 

Předmětem činnosti hutních montáží a.s. je:  

 provádění staveb, jejích změn a odstraňování 

 projektová činnost ve výstavbě 

 montáž, opravy, revize a zkoušky plynových, tlakových, elektrických a zdvihacích 

zařízení 

 montáž, opravy, revize a zkoušky nádob na plyny, plnění nádob plyny 

 výroby, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení 

 silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní a mezinárodní provozovaná 

vozidly do a nad 3,5 tuny: -vnitrostátní a mezinárodní příležitostná osobní [2] 

 

 

2.3 Základní údaje o zaměstnancích 

 

Průměrný přepočtený stav pracovníků a osobní náklady jsou uvedeny v tabulce č. 1.  

 

Tabulka č. 1: Průměrný přepočtený stav pracovníků a osobní náklady 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet 759 728 778 786 750 

Mzdové náklady 279693 270578 309988 285308 298948 

Pojistné na SZ a ZP 95057 88984 103295 94849 96568 

Ostatní osobní náklady 6333 7620 8287 9211 8410 

Osobní náklady celkem 381083 367182 421580 389368 403926 

         Zdroj: [2] 
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Zaměstnanci jsou vzdělávání v oblastech obnovení způsobilosti k výrobě komponent pro 

jadernou energetiku, získávání kvalifikace k výrobě komponent pro výrobu u 

membránových stěn, zvyšování podpůrných a manažerských kompetencí, zvyšování 

úrovně měkkých dovedností, zvyšování úrovně jazykových dovedností se zaměřením na 

vybrané oblasti užití cizího jazyka a v oblasti zvyšování kvalifikace technických a 

dělnických profesí pro strojírenskou výrobu. [1]   

 

2.4 Organizační struktura společnosti  

 

Organizační strukturu je zobrazena na obrázku č. 1.  

 

Obrázek č. 1: Organizační struktura podniku Hutní montáže a.s. Zdroj:[1] 
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3. Ekonomická analýza 

 

Smyslem ekonomické analýzy je připravování podkladů pro rozhodování o chodu 

společnosti a zkoumání finančního zdraví podniku. [3] 

 

3.1 Uživatelé ekonomické analýzy 

 

Uživatelé ekonomické analýzy lze rozdělit na externí a interní. Interní uživatelé mají 

přístup k vnitřním údajům (k účetnictví) a jsou tedy schopni přesně určit, co ovlivňuje 

změny jednotlivých finančních ukazatelů a následně zhodnotit zdraví podniku a 

rozhodnout o jeho chodu.  

Externí uživatelé mají většinou pouze výroční zprávy, které obsahují rozvahu, výkaz zisku 

a ztrát a občas, ale ne vždy výkaz cash flow a jiné výkazy. Nejsou tedy schopni určit 

změny jednotlivých finančních ukazatelů. Výsledky ekonomické analýzy jim většinou 

slouží pro srovnávání. 

Externími uživateli jsou: 

 stát a jeho orgány 

 investoři 

 banky a jiní věřitelé 

 obchodní partneři 

 konkurence 

Interními uživateli jsou: 

 manažeři 

 zaměstnanci 

 odboráři [4] 
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3.2 Vertikální analýza  

 

Vertikální anebo také procentní analýza, či strukturální analýza, je procentním rozborem 

základních účetních výkazů. Pro rozbor rozvahy je základem výše aktiv celkem a výše 

pasiv celkem, pro rozbor výkazu zisku a ztráty výnosy celkem a náklady celkem.  

Výsledek vertikální analýzy se vyjadřuje v procentech, lze jej využít také pro srovnávání 

s ostatními podniky. [3,4] 

 

K výpočtu vertikální analýzy je možno použít následujícího vzorce: 

𝑃𝑖 =
𝐵𝑖

∑ 𝐵𝑖
 ,kde           (1) 

Pi…hledaný vztah 

Bi… položka bilance 

∑Bi…suma hodnot položek v rámci určitého celku [3] 

 

 

3.3 Horizontální analýza 

 

Horizontální analýza, nebo také analýza trendů, či analýza ,,po řádcích“ ukazuje změny 

jednotlivých položek výkazů v časové posloupnosti. Z těchto změn lze odvozovat 

pravděpodobný vývoj ukazatelů v budoucnosti. K tomuto druhu analýzy je nutné mít 

dlouhou časovou řadu údajů nejlépe dvě a více období, zajistit srovnatelnost údajů 

v časové řadě u konkrétního podniku, kvůli změnám v metodice finančního účetnictví. 

Dále pak vyloučit z údajů náhodné vlivy, které na jednotlivé složky v minulém období 

působily, třeba jako opravy vlivem přírodních katastrof a zahrnout do analýzy 

předpokládané změny, jako jsou vývoje inflace, měnového kurzu a regulace cen. [4] 

Cílem horizontální analýzy je zjistit o kolik se změnily jednotlivé položky finančních 

výkazů v čase anebo o kolik procent se změnily jednotlivé položky v čase.  Vyjádření 

v procentech je vhodnější pokud budeme provádět obrazové srovnání. [3]  
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Pro výpočet horizontální analýzy se používá následující vzorec: 

𝐼 𝑡

𝑡−1

𝑖 =
𝐵𝑖(𝑡)−𝐵𝑖(𝑡−1)

𝐵𝑖(𝑡−1)
∗ 100 , kde        (2) 

𝐼 𝑡

𝑡−1

𝑖  … Index o kolik se změní položka oproti předcházejícímu roku 

Bi(t) … hodnota položky v roce t 

Bi(t-1) … hodnota položky v předcházejícím roce 

 

 

3.4 Analýza poměrovými ukazateli 

 

Analýza poměrovými ukazateli vychází z údajů účetních výkazů. Pro tuto práci jsem 

vybrala následující ukazatele. 

 

3.4.1 Likvidita 

 

Likvidita je obecně schopnost jednotlivých složek aktiv přeměnit se na peníze. Také se 

předpokládá, že tyto získané peněžní prostředky zajistí solventnost (schopnost podniku 

hradit své závazky v daném čase). Podmínka solventnosti je, že podnik má část aktiv 

v pohotových platebních prostředcích, nejlépe ve formě peněz v hotovosti, nebo na 

bankovních účtech. 

Jednotlivé složky majetku podniku mají různou dobu likvidnosti. Nejméně likvidní jsou 

stálé aktiva.  

Ukazatelé posuzující likviditu porovnávají majetkové složky, kterými můžeme platit, s tím, 

co je potřeba zaplatit. 

Pro konečné posuzování likvidity se používá doporučených hodnot. Hodnoty se mohou 

lišit podle odvětví. 
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Existují 3 druhy likvidity: 

 

1) Okamžitá likvidita (cash ratio) 

Je nazývána likviditou 1. stupně. Pohotové platební prostředky je možné brát jako finanční 

majetek a závazky jsou závazky s okamžitou splatností, úvěry, dodavatelé a finanční 

výpomoci. 

 

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
pohotové pltební prostředky

závazky s okamžitou splatností
      (3) 

Ukazatel udává jaká je schopnost podniku uhradit krátkodobé závazky v daný čas. 

Nejvhodnější je interval od 0,9 do 1,1. [5] 

 

2) Běžná likvidita (acid test) 

Je nazývána likviditou 2. stupně. Krátkodobé pohledávky jsou pohledávky z obchodního 

styku. Krátkodobost pohledávek je většinou určena časovým obdobím jednoho roku.  

 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
pohotové platební prostředky+krátkodobé pohledávky

krátkodobé závazky
   (4) 

 

Výsledná hodnota ukazuje schopnost dostát svým závazkům přesněji než celková likvidita. 

Nejvhodnější je interval od 1 do 1,5. [4] 

 

3) Celková likvidita (current ratio)  

Je nazývána likviditou 3. stupně. Má velmi malou vypovídací schopnost, díky tomu, že 

oběžná aktiva mohou obsahovat velkou část položek s nízkou likviditou. Tento způsob 

hodnocení by se tedy měl brát jen jako orientační a je vhodné ji doplnit analýzou 

jednotlivých složek oběžného majetku a krátkodobých závazků.  
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𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
oběžná aktiva

krátkodobé závazky
       (5) 

Vhodné je aby celková likvidita měla stejnou stále stejnou hodnotu a to nejlépe od 1,5 

do 2,5. Ukazatel vypovídá o tom, kolikrát je podnik schopný vyplatit věřiteli jeho 

peníze. [6] 

 

3.4.2 Finanční stabilita a zadluženost 

 

Sleduje vztah mezi cizími a vlastními zdroji. I když podnik využívá více cizího 

kapitálu než vlastního, nemusí tato skutečnost být negativní, jelikož ve správně 

fungujícím podniku může tato struktura pasiv přispívat k rentabilitě vlastního kapitálu. 

[7] 

 

Vybrané ukazatele: 

1) Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) 

Ukazatel charakterizující dlouhodobou finanční stabilitu. Udává do jaké míry je podnik 

schopen pokrývat svůj majetek vlastními zdroji a jak vysoká je jeho finanční 

samostatnost. Zvyšování tohoto ukazatele znamená upevňování stability.  Příliš vysoká 

hodnota ukazatele může znamenat pokles výnosnosti vložených prostředků. Čím vyšší 

míra zadluženosti, tím vyšší je věřitelské riziko. 

 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ =
vlastní kapitál

aktiva celkem
     (6) 
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2) Celková zadluženost  (Debt Ratio) 

Počítá se jako poměr cizích zdrojů a celkových aktiv. Podnik je předlužený, pokud je 

míra cizího kapitálu větší než celková aktiva. 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
cizí kapitál

aktiva celkem
       (7) 

 

3.4.3 Rentabilita  

 

Hlavní kritérium hodnocení rentability je rentabilita vloženého kapitálu, ta je obecně brána 

jako poměr zisku a vloženého kapitálu. Podle formy vloženého kapitálu rozlišujeme tyto 

ukazatele: 

 

1) Rentabilita aktiv (ROA-Return on Assets) 

Rentabilita aktiv je klíčovým ukazatelem rentability, poměřuje zisk s celkovými 

investovanými aktivy, bez ohledu z jakých zdrojů jsou financovány.  

 

𝑅𝑂𝐴 =
EBIT

aktiva 
           (8) 

 

2) Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE-Return on Capital Employed) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů udává efekt z dlouhodobých investic. Měří všeobecně 

efektivnost vloženého kapitálu, bez ohledu na to odkud je financován. 

 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

vlastní kapitál+dlouhodobé dluhy
       (9) 
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3) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE-Return on Equity) 

Vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů a tím i zhodnocení zisku. Úroveň je nutně 

závislá na rentabilitě celkového kapitálu a úrokové míře cizího kapitálu. Nárůst rentability 

vlastních zdrojů může ovlivnit větší vytvořený zisk společnosti, pokles úrokové míry 

cizího kapitálu a snížení podílu vlastního kapitálu na celkovém. 

 

𝑅𝑂𝐸 =
EAT

vlastní kapitál
                             (10) 

 

4) Rentabilita tržeb (ROS-Return on Sales) 

Rentabilita tržeb vychází z pojetí hrubého zisku. Tento ukazatel bývá použit pro 

vnitropodnikové řízení podniku. Pakliže se ROS používá v mezipodnikovém srovnávání, 

bývá vhodné eliminovat vliv odlišného úrokového zatížení cizích zdrojů jednotlivých 

firem. Toto lze uskutečnit zaměněním EAT za EBIT. Tento ukazatel bývá hlavně využíván 

pro mezipodnikové a časové srovnání. [2] 

 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                    (11) 

 

3.4.4 Ukazatele aktivity 

 

Ukazatelé aktivity jsou skupinou, která ukazuje, jak efektivně management firmy nakládá 

s aktivy. Tyto ukazatele poměřující veličiny tokové a veličiny stavové. Tokovými 

veličinami se rozumí tržby a stavovými veličinami poté aktiva. Ukazatele je možno 

zobrazit ve dvou provedeních, a to jako dobu obratu nebo jako obrátkovost, čili rychlost 

obratu. 

 

Obrátkovost značí počet obrátek aktiv za období, přičemž doba obratu vyjadřuje čas, 

nejčastěji ve dnech, po který trvá jedna obrátka aktiv. 
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Jedním z těchto ukazatelů je obrat aktiv, respektive doba obratu aktiv. 

Doba obratu aktiv je vyjádřena následujícím vzorcem: 

 

𝐷𝑂𝐴 =
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360                (12) 

 

Dalším ukazatelem je doba obratu zásob, popřípadě obrat zásob. 

Tento ukazatel je možno vyjádřit pomocí následujícího vztahu: 

 

𝐷𝑂𝑍 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360                (13) 

 

Doba obratu zásob udává čas, po který je kapitál vázán v určité formě zásob. Tento 

ukazatel je i možno konkretizovat rozdělením jednotlivých položek zásob, např. zásoby 

zboží, nebo zásoby nedokončené výroby. 

Posledním vybraným ukazatelem je doba obratu pohledávek, nebo obrat pohledávek. 

 

Tuto dobu obratu je možné znázornit následujícím vzorcem: 

 

𝐷𝑂𝑃 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360              (14) 

 

Ukazatel je podílem pohledávek a tržeb, násoben 360 dny. Určuje čas, který uběhne mezi 

prodejem a přijetím peněz, čili dobu po kterou odběratelé zůstávají podniku dlužni. [4] 
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4. Výsledky ekonomické analýzy 

 

4.1 Horizontální analýza 

 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

 

V následující tabulce uvádím přehled změn aktiv a pasiv celkem a jejich podpoložek. 

Tabulka č. 2: Horizontální analýza rozvahy 

Položka 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Aktiva celkem -19,99% 18,02% -0,71% 10,55% 

Dlouhodobý 

majetek 
-17,36% -4,84% -10,05% -11,61% 

Oběžná aktiva -26,07% 25,88% -9,38% 29,66% 

Časové rozlišení 230,69% 24,89% 121,85% -46,77% 

Pasiva celkem -19,99% 18,02% -0,71% 10,55% 

Vlastní kapitál 4,92% 10,29% -3,35% 1,45% 

Cizí zdroje -28,90 23,10% -0,02% 8,17% 

Časové rozlišení 116,79% -46,28% 41,11% 441,97% 

         Zdroj: Vlastní zpracování 

Aktiva celkem měla v letech 2008-2012 kolísavou tendenci, přičemž největší narůst byl 

zaznamenán mezi lety 2009 a 2010, a to o 18,02 %, jenž byl z větší části zapříčiněn 

nárůstem oběžných aktiv, konkrétně zásob a to o 85,16%. Největší pokles proběhl mezi 

lety 2008-2009 o 19,99 %. K tomuto poklesu došlo hlavně díky poklesu oběžného majetku, 

na čemž se opět podíleli převážně zásoby, které poklesly o 63,50 %. 
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Celková pasiva stejně jako aktiva mají kolísavou tendenci. Největší pokles celkových pasiv 

byl mezi roky 2008 a 2009, kdy tato položka poklesla o 19,99 %. Na tomto poklesu se 

nejvýrazněji podílela změna cizího kapitálu a to o -28,90 %, konkrétně pokles 

krátkodobých závazků o 47,55%. 

4.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

V tabulce č. 3. je přehled změn jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty v letech 2008 až 

2012. 

Tabulka č. 3: Horizontální analýza VZZ 

Text 
2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

Náklady celkem -15,50% 23,36% -17,85% 25,81% 

Výnosy celkem -13,95% 15,63% -13,52% 24,21% 

Výkony -23,36% 30,35% -14,22% 21,69% 

Výkonová spotřeba -45,40% 60,82% -8,83% 28,14% 

Osobní náklady -3,90% 14,33% -7,45% 5,64% 

Daně a poplatky -654,09% 1628,50% -94,83% 49,61% 

Odpisy DHM a HM 19,88% -8,10% -4,48% -11,11% 

Zůstatková cena DM a materiálu 6890,04% -98,96% -39,06% 13,40% 

Změna stavu rezerv a opravných položek 

v provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 

 

-87,83% -324,56% 317,52% -74,49% 

Ostatní provozní výnosy -11,68% -49,99% 100,41% 156,04% 

Ostatní provozní náklady -38,49% -59,89% 8,26% 140,22% 

Provozní výsledek hospodaření 12,72% -21,31% 6,82% -90,18% 

Výnosy z přeceňovaných CP a derivátu -77,10% -100,00% - -65,71% 

Výnosové úroky -60,96% -69,71% -8,62% 61,32% 



Lada Čermáková: Ekonomická analýza vybrané společnosti 

2014  15 

 

Nákladové úroky 79,26% -41,29% 5,47% 16,51% 

Ostatní finanční výnosy -1,85% -32,15% -10,75% 40,77% 

Ostatní finanční náklady 59,44% -47,55% -26,34% 88,31% 

Finanční výsledek hospodaření -8,76% -148,88% 
-

233,77% 
-33,95% 

Daň z příjmu a běžnou činnost 41,85% -5,93% 21,57% -9,08% 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 14,32% 12,20% -27,48% -1,47% 

Mimořádné výnosy -76,00 % 1366,67% 32,95% 
-

100,00% 

 

Mimořádné náklady 
17,56% 

-

2146,10% 
-94,92% 

-

163,13% 

Mimořádný výsledek hospodaření 39,62% 
-

2288,51% 
-91,45% 

-

136,46% 

Výsledek hospodaření za účetní období 14,28% 15,89% -29,42% -1,97% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 19,23% 11,23% -20,22% -3,92% 

         Zdroj: Vlastní zpracování 

Největší přírůstek celkových nákladů lze pozorovat mezi lety 2011 a 2012 a to 25,81%. Na 

tomto nárůstu se nejvíce podílelo zvýšení ostatních provozních nákladů a to nárůstem o 

140,22%. Naopak největší snížení nákladů lze vidět mezi lety 2010 a 2011 a to o 17,85% . 

Toto snížení bylo způsobeno především zmenšením položky Změna stavu rezerv a 

opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období a to o 

317,52%.  

Výnosy nejvíce vzrostly mezi lety 2011-2012, a to o 24,21% a to díky vzrůstu ostatních 

provozních výnosů o 156,04%. K největšímu snížení naopak došlo v letech 2008-2009. 

K tomuto poklesu došlo hlavně z důvodu poklesu mimořádných nákladů o 76%.  

Dále z tabulky je možno vidět, že provozní výsledek hospodaření poklesl v roce 2012 

oproti roku 2011 o 90,18%. Což je největší pokles během těchto pěti sledovaný let.  
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Finanční výsledek hospodaření se nejvíce snížil mezi lety 2010-2011 o 233,77%. Lze si 

všimnout, že tato položka klesá ve všech sledovaných letech neustále.  

Co se týká mimořádného výsledku hospodaření, tento krom prvního sledovaného meziročí, 

má taktéž klesající tendenci. U výsledku hospodaření za účetní období je možné vidět, že 

se od roku 2010 do roku 2012 se také snižuje.  

 

4.2  Vertikální analýza 

 

4.2.1 Vertikální analýza rozvahy  

 

V grafu č. 1.lze vidět, jak se podíleli jednotlivé položky aktiv na skladbě celkových aktiv. 

Graf č. 1: Vertikální analýza aktiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V grafu č. 1. je možné vidět, že během všech sledovaných období se na aktivech celkem 

nejvíce podílejí oběžná aktiva, jako druhé dlouhodobý majetek a z nejmenší části časové 

rozlišení. 
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 Na dlouhodobém majetku se nejvíce podílí dlouhodobý hmotný majetek a to z více než z 

99% ve všech letech. Zbytek do 100% doplňuje dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý 

finanční majetek, pohybující se okolo 0,15%.  

Největší složkou oběžných aktiv jsou krátkodobé pohledávky, které se pohybují v rozmezí 

67%-87%. Další výraznější skupinou jsou zásoby, jenž mají nejmenší hodnotu v roce 2011 

(7,12%) a nejvyšší v roce 2012 (27,42%). Na nich se nejvíce podílela nedokončená výroba 

a polotovary. Další částí oběžných aktiv je krátkodobý finanční majetek. Ten se pohybuje 

v rozmezí od 4,43% do 14,69%. 

 Nejméně podílející se položkou na celkových aktivech jsou dlouhodobé pohledávky, 

kolísající pohybující se v intervalu od 1,23% do 3,41%. Časové rozlišení je z větší části 

tvořeno náklady příštích období, kromě roku 2011, kdy větší část zaujímají příjmy příštích 

období.  

 

Graf č. 2: Vertikální analýza pasiv 

 

         Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ve všech sledovaných letech se na celkových pasivech větší měrou podílí cizí kapitál a to 

kolem 70%. Toto do budoucna nemusí být pro podnik výhodné, jelikož by mohl nastat 

problém při žádání o úvěr.  

Ve všech sledovaných obdobích vlastní kapitál tvoří zhruba z 50% základní kapitál. Z 10% 

potom rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku. Vlastní kapitál je taktéž 

utvářen výsledkem hospodaření běžného účetního období (30%).  

Hlavní složkou cizích zdrojů jsou krátkodobé závazky, které se pohybují přibližně 

v rozmezí od 45% do 70%.  Další větší položkou jsou bankovní úvěry a výpomoci, které se 

pohybují od 25% do 48%, přičemž je převážně tvořena krátkodobými bankovními úvěry. 

Podíl rezerv na cizích zdrojích je od 4% do 15%. Nejmenší složkou jsou dlouhodobé 

závazky tvořící v průměru 4% cizího kapitálu.  

Časové rozlišení zhruba z 90% tvoří výnosy příštích období, zbytek připadá na výdaje 

příštích období.  

4.2.2 Vertikální analýza výkazu zisků a ztráty 

 

Tabulka č. 4: Vertikální analýza výnosů 

Položka 
Rok 

2008 

Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

Rok 

2012 

Výkony 94,77% 84,41% 95,15% 91,11% 92,47% 

Tržby z prodeje DM a materiálu 0,13% 8,69% 0,94% 0,18% 0,19% 

Ostatní provozní výnosy 1,61% 1,66% 0,72% 1,66% 3,11% 

Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku 
0 0 0 0,05% 0,03% 

Výnosové úroky 0,06% 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 

Ostatní finanční výnosy 0,35% 0,73% 0,35% 0,45% 0,41% 

Převod finančních výnosů 3,51% 4,48% 2,82% 2,53% 3,78% 

Mimořádné výnosy 0 0 0,01% 0,01% 0 

         Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 3: Vertikální analýza výnosů 

 

         Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 5: Vertikální analýza nákladů 

Položka 
Rok 

2008 

Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

Rok 

2012 

Výkonová spotřeba 62,41% 40,32% 52,57% 58,35% 59,43% 

Osobní nálady 27,58% 31,36% 29,07% 32,75% 27,50% 

Daně a poplatky -0,08% 0,50% 7% 0,44% 0,52% 

Odpisy DMN a DHM 2,83% 4,01% 2,99% 3,47% 2,46% 

Zůstatková cena DM a materiálu  0,11% 9,38% 0,08% 0,06% 0,05% 

Změna stavu rezerv a opravných položek 

v provozní oblastí a komplexní náklady 

příštích období 

-7,47% -1,08% 1,96% -5,19% -1,05% 

Ostatní provozní náklady 7,63% 5,56% 1,81% 2,38% 4,55% 

Prodané cenné papíry a podíly 0 0,08% 0 0 0 

Náklady z přeceněných CP a derivátů 1,92% 0,52% 0 2,46% 0,67% 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 
-0,02% -0,08% 0 0 0 

Nákladové úroky 0,34% 0,73% 0,35% 0,45% 0,41% 

Ostatní finanční náklady 3,51% 6,62% 2,82% 2,53% 3,78% 

Daň z příjmu za běžnou činnost 1,22% 2,05% 1,57% 2,32% 1,67% 

Mimořádné náklady 0,01% 0,01% -0,21% -0,01% 0,01% 

        Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 4: Vertikální analýza nákladů 

 

         Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z grafu č. 4. je možno vidět že největší zastoupení na podílu celkových nákladů má 

položka výkonová spotřeba (40%-62%). Druhý největší podíl tvoří osobní náklady 

(27,50%-32,75%). Třetí jsou pak ostatní provozní náklady. Nejnižší položkou jsou naopak 

změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 

období.  

 

4.3 Analýza pomocí poměrových ukazatelů 

 

4.3.1 Ukazatelé likvidity 

 

Tabulka č. 6: Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé 2008 2009 2010 2011 2012 

Okamžitá 0,17 0,38 0,17 0,14 0,08 

Běžná 1,49 2,28 1,87 2,08 1,21 

Celková 1,81 2,56 2,17 2,27 1,70 

        Zdroj: Vlastní zpracování 

Během celého sledovaného období má podnik krátkodobé závazky menší než oběžná 

aktiva. To znamená, že je schopen pokrýt tyto krátkodobé závazky. 

Ve sledovaných letech byla okamžitá likvida nižší, než je doporučený interval a to 

z důvodu, že pohotové platební prostředky podniku jsou nižší než závazky s okamžitou 

splatností. Z toho lze usoudit, že firma nebude v daném okamžiku schopna uhradit své 

závazky. 

Běžná likvidita splňuje doporučený interval v letech 2008 a 2012 v ostatních letech je 

překročen. Z těchto výsledků lze vyčíst, že podnik je schopen splatit své závazky včas. 

Celková likvidita v uvedených letech má kolísavou tendenci. Pohybuje od 1,70 do 2,56, 

což je krom roku 2009, kdy překročili doporučený interval o 0,06% vyhovující. Toto 

překročení je způsobeno větší vázaností kapitálu ve formě oběžných aktiv.  
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4.3.2 Stabilita, Zadluženost 

 

Graf č. 5: Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

 

       Zdroj: Vlastní zpracování 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech v letech 2008-2012 má kolísavou tendenci. Nejvyšší 

byl v letech 2009, kdy jeho hodnota byla 31,35%. V následujících letech došlo k poklesům 

a to zaokrouhleně o 2, 1,5 a 3 procenta. Tento ukazatel nám udává, do jaké míry firma 

používá vlastní kapitál. Z grafu můžeme vidět, že podnik využívá vlastní kapitál z méně 

než 50%, což může snižovat výnosnost vlastního kapitálu, jelikož vlastní kapitál je dražší 

než cizí.  

Graf č. 6: Celková zadluženost 

 

       Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jak lze vidět v grafu celková zadluženost má kolísavou tendenci. Největší skok 

pozorujeme v letech 2008-2009 kdy došlo k poklesu až o 8,5%. V ostatních letech je 

celková zadluženost poměrně stejná (kolem 70%). Firma využívá cizí kapitál z větší části 

než svůj vlastní. Výhodou používání cizího kapitálu, je fakt, že je levnější, negativní 

stránkou ovšem je, že velká míra cizího kapitálu snižuje možnost získání dalšího úvěru. 

 

4.3.3 Ukazatelé rentability 

 

Tabulka č. 7: Ukazatelé rentability 

Ukazatelé 2008 2009 2010 2011 2012 

ROA 5,55% 8,24% 8,73% 6,29% 5,75% 

ROCE 21,02% 23,61% 28,11% 19,46% 19,71% 

ROE 32,55% 35,45% 37,25% 27,20% 26,29% 

ROS 5,30% 7,04% 7,06% 5,76% 4,55% 

         Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky lze vidět, že všechny uvedené ukazatele rentability mají kolísavou tendenci a to 

tak, že mezi léty 2008-2010 mají stoupající tendenci, od roku 2010 do roku 2012 pak 

klesající. Výjimkou je jen ukazatel ROCE. 

Rentabilita celkových aktiv do roku 2010 stoupala až na 8,73%, ovšem od tohoto roku 

ukazatel začal klesat až na 5,75%. Tento pokles byl zapříčiněn v roce 2012 nárůstem aktiv, 

přičemž EBIT vzrostl jen mírně. 

Druhý ukazatel, rentabilita celkového investovaného kapitálu, se drží kolem 20% až na rok 

2010, kdy vzrost na 28,11%. Následný pokles, byl zapříčiněn nárůstem dlouhodobých 

dluhů.  

Výnosnost vlastního kapitálu vzrostla v letech 2008-2010 o 4,7% na hodnotu 37,25%, a to 

díky nárůstu EAT na 106 995 tis. Kč. V  letech 2010-2012 klesla o 10,96%, opět díky 

poklesu EAT. 
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Rentabilita tržeb má stejný vývoj jako předchozí ukazatelé rentability, což znamená, že 

v roce 2010 má svůj vrchol, kdy EAT taky dosahuje svého maxima a pak začíná opět 

klesat.   

4.3.4 Ukazatelé aktivity 

 

Tabulka č. 8: Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé 2008 2009 2010 2011 2012 

DOA 246 dní 228 dní 233 dní 268 dní 238 dní 

DOZ 28 dní 12 dní 19 dní 13 dní 51 dní 

DOP 137 dní 121 dní 138 dní 155 dní 127 dní 

         Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky lze vidět, že doba obratu zásob je mírně kolísavá. Nejvyšší hodnoty dosahuje 

v roce 2011 (268 dní), nejnižší, tedy i pro podnik nejpříznivější pak v roce 2009 (228dní).  

Tyto doby obratu aktiv jsou poměrně vysoké, záleží však na průměrech v daném oboru.  

U druhého ukazatele, ukazatel obratu zásob opět platí, čím méně tím lépe, protože zásoby 

jsou nejméně likvidní položkou oběžných aktiv. Pro podnik byl tedy v tomto ohledu 

nejúspěšnější rok 2010 (19dní). Negativní už je ovšem nárůst tohoto ukazatele v roce 2012 

na 51 dní. 

Doba obratu pohledávek má kolísavou tendenci, v letech 2009-2011 byl nárůst ročně o 17 

dní, v posledním roce klesl o 28 dní.  
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5. Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit ekonomickou situaci podniku Hutní montáže 

a.s. v letech 2008-2012. Pro zhodnocení jsem použila vertikální a horizontální analýzu, 

analýzu poměrovými ukazateli se zaměřením na zadluženost, aktivitu, likviditu a 

rentabilitu.  

Hospodářský výsledek firmy, byl nejlepší v roce 2010, poté následoval pokles až do roku 

2012.  

Kromě okamžité likvidity, splňují ostatní ukazatelé likvidity doporučené intervaly, ovšem 

bylo by vhodné okamžitou likviditu zvýšit, pomocí snížení dodavatelského cyklu, nebo 

zvýšením pohotových platebních prostředků. 

Co se týče stability firmy, podnik má vysokou zadluženost, díky velkému využívání cizích 

zdrojů. Bylo by tedy vhodné zvýšit využívání vlastního kapitálu. 

Rentabilita má od roku 2010 klesající charakter, což pro podnik není výhodné. Obecně se 

doporučuje stoupající trend.  Nejméně rentabilní složkou jsou tržby a nejvíce rentabilní je 

ROE.  

Doba obratu aktiv a doba obratu pohledávek je poměrně vysoká tudíž by bylo vhodné ji 

snížit. 

Závěrem této bakalářské práce, lze říci, že firma Hutní montáže a.s. má problémy 

s rostoucími dobami obratu, klesající rentabilitou, okamžitou likviditou a velkou 

zadlužeností. To v následujících letech může znamenat finanční komplikace.  
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