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ANOTACE 

Cílem této práce je vypracovat rozbor finanční situace společnosti ČEZ ICT 

Services, a.s. Rozbor je proveden za roky 2008 až 2012. V první části práce je 

charakterizována akciová společnost ČEZ ICT Services, a.s. Ve druhé, teoretické části, 

jsou vysvětleny základní pojmy a metody finanční analýzy. Třetí část představuje praktické 

využití teoretických poznatků. Zde jsou aplikovány základní metody finanční analýzy, 

kterými jsou horizontální analýza, vertikální analýza a analýza poměrových ukazatelů. V 

závěru práce jsou interpretovány výsledky finanční analýzy a na jejich základě navrženy 

doporučení pro společnost. 

Klíčová slova: finanční analýza, ukazatelé, rentabilita, likvidita, aktivita. 

 

SUMMARY 

The aim of this work is to develop an analysis of the financial situation of the 

company ČEZ ICT Services, a.s. The analysis is carried out for the years 2008 to 2012. In 

the first part of the work is described joint stock company ČEZ ICT Services, a.s. In the 

second, theoretical part, are explained the basic concepts and methods of financial analysis. 

The third part is the practical application of theoretical knowledge. Here are the basic 

methods applied in the financial analysis, which are horizontal analysis, vertical analysis, 

and analysis of financial ratios. In conclusion of the work are interpreted the results of 

financial analysis and on their basis are designed of recommendations to company. 

 

Key words: financial analysis, indicators, profitability, liquidity, activity.   
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Seznam použitých zkratek 

 

% procento 

a.s. akciová společnost 

atd. a tak dále 

apod. a podobně 

CP cenný papír 

č. číslo 

DM dlouhodobý majetek 

HV hospodářský výsledek 

ROA rentabilita celkového kapitálu 

ROCE rentabilita celkového investovaného kapitálu 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

ROS rentabilita tržeb 

tis. tisíce 

tj. to je 

tzv. tak zvané 
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1 ÚVOD 

V dnešní době je finanční analýza nedílnou součástí finančního řízení v podnicích. 

Úspěšně fungující podnik by se neměl bez konkrétní analýzy jeho finanční situace obejít. 

Znalost finanční situace je důležitá pro posouzení současného stavu finančního zdraví 

podniku a vyhodnocení, jaký bude jeho vývoj do budoucna. Údaje potřebné pro finanční 

analýzu se čerpají z účetních výkazů, kterými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát a cash flow. 

Finanční analýza je v této práci prováděna u společnosti ČEZ ICT Services, a.s. 

Jedná se o společnost, která poskytuje služby informačních technologií a služby 

elektronických komunikací. Akciová společnost vznikla v roce 2008 fúzí společností 

ČEZnet a ČEZData. Jejím stoprocentním vlastníkem je společnost ČEZ, a. s. 

Cíl bakalářské práce spočívá ve zhodnocení finanční situace společnosti ČEZ ICT 

Services, a.s. Finanční analýza je provedena za období 2008 až 2012 na základě informací 

zjištěných z rozvah a z výkazů zisku a ztrát. 

Bakalářská práce obsahuje 6 kapitol. Ve druhé kapitole se budu věnovat 

představení akciové společnosti ČEZ ICT Services, na kterou aplikuju analýzu absolutních 

a dále pak analýzu poměrových ukazatelů. 

Ve třetí kapitole, nazvané vymezení finanční analýzy, která má sloužit jako podklad 

pro část praktickou, se budu zabývat základními pojmy a metodami finanční analýzy. Budu 

vycházet z odborné literatury, která se problematice finanční analýzy věnuje. 

Poznatky z teoretické části následně uplatním ve čtvrté kapitole, kterou je samotná 

finanční analýza. K její realizaci využiju účetních výkazů společnosti, ze kterých čerpáme 

potřebné zdroje informací. 

V posledních dvou kapitolách provedu na základě zjištěných informací návrhy a 

doporučení pro společnost do budoucna a nakonec zhodnotím celkovou finanční situaci. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

V této kapitole se zaměřím na popis a činnosti společnosti, ze které vycházím ve 

své bakalářské práci. 

2.1 ČEZ, a.s. 

Akciová společnost ČEZ byla založena v roce 1992 Fondem národního majetku 

ČR, jenž je doposud většinovým vlastníkem jejích akcií. Hlavním předmětem činnosti 

ČEZ, a. s., je výroba a prodej elektřiny a s tím související podpora elektrizační soustavy. 

Zároveň se zabývá výrobou, rozvodem a prodejem tepla. 

V roce 2003 vznikla spojením ČEZ, a. s.; s distribučními společnostmi Skupina 

ČEZ., která se tak stala nejvýznamnějším energetickým uskupením regionu střední a 

východní Evropy.  

V roce 2004, po úspěšné akvizici tří bulharských distribučních firem, rozšířila 

Skupina ČEZ majetkově svoji působnost i do zahraničí. Mimo výrobu a distribuci elektřiny 

patří mezi významné činnosti podniků Skupiny ČEZ těžba surovin, údržba energetických 

zařízení, provozování telekomunikačních služeb, věda a výzkum. 

2.2 SKUPINA ČEZ 

Skupina ČEZ vznikla v roce 2003 spojením distribučních společností. Jedná se o 

přední energetickou společnost, která vyrábí, distribuuje a prodává elektrickou i tepelnou 

energii a také těží uhlí. Mateřskou společností Skupiny ČEZ je největší výrobce elektřiny v 

České republice, akciová společnost ČEZ. Jejím majoritním vlastníkem je Česká republika 

s podílem 63%. Na Skupinu ČEZ připadají z celkového objemu elektrické energie 

vyrobené v České republice takřka tři čtvrtiny. 

Skupina ČEZ patří mezi největší zaměstnavatele v regionu střední a východní 

Evropy. Celkově zaměstnává více než 31 000 lidí, z toho více než 20 000 zaměstnanců 

pracuje na území České republiky. 
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Mezi dceřiné společnosti Skupiny ČEZ v České republice patří: ČEZ Distribuce, 

ČEZ Distribuční služby, ČEZ Energetické produkty, ČEZ Energetické služby, ČEZ ICT 

Services, ČEZ Logistika, ČEZ Měření, ČEZ Obnovitelné zdroje, ČEZ Prodej, ČEZ Správa 

majetku, ČEZ Teplárenská, ČEZ Zákaznické služby, Lomy Mořina, Severočeské doly, 

Škoda Praha Invest a Ústav jaderného výzkumu Řež. 

2.3 ČEZ ICT Services, a.s.  

ČEZ ICT Services, a.s.; je akciová společnost, která vznikla 1. října 2008 spojením 

společností ČEZnet, a. s.; a ČEZData, s. r. o. Stoprocentním vlastníkem ČEZ ICT Services, 

a.s. je společnost ČEZ, a. s. 

Společnost ČEZ ICT Services, a. s., patří mezi vyspělé poskytovatele ICT služeb. 

Skrze vlastní rozsáhlou infrastrukturu nabízí atraktivní ICT služby v zajímavém členění a 

s pestrou škálou jejich využití. Zvláštní postavení společnosti je založeno na smluvním 

spojení se svým vlastníkem ČEZ, a. s. 

Ve spojitosti s expanzní politikou mateřské společnosti ČEZ, a. s. se společnost 

ČEZ ICT Services významně podílí na konzultačních a integračních řešeních v tuzemsku i 

v zahraniční. ČEZ ICT Services, a. s.; má také svůj podíl na inovační strategii mateřské 

společnosti ČEZ, a. s. a spolupracuje na začleňování nových technologií do distribuční 

struktury a do výrobních zdrojů. 

Celková výše základního kapitálu dceřiné společnosti ČEZ ICT Services, a. s.; 

zapsaná v obchodním rejstříku k 31. 12. 2012 činila 1 895 000 tis. Kč. Za rok 2012 činil 

čistý zisk společnosti 632 130 tis. Kč. [16] 
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3  VYMEZENÍ FINANČNÍ ANALÝZY  

Oblast finanční analýzy představuje významnou součást komplexu finančního 

řízení podniku. Hlavní úlohou finanční analýzy je posoudit finanční zdraví podniku 

pomocí vhodných nástrojů. Vychází z údajů účetních výkazů podniku: rozvaha a výkaz 

zisku a ztrát. [5] 

3.1 Význam finanční analýzy 

Finanční analýza představuje nezbytnou součást finančního řízení podniku. Slouží 

k poskytnutí informací o finančním zdraví podniku. Podniku pomáhá odhalit, jestli je 

ziskový, jestli má vhodnou kapitálovou strukturu a jestli využívá efektivně svých aktiv. 

Hovořit o finančně zdravém podniku můžeme v případě, jestliže nemá problémy se svou 

schopností včas uhrazovat své závazky. Výsledky finanční analýzy podávají informace 

nejen samotnému podnikateli pro finanční řízení podniku, ale i dalším subjektům, kterými 

mohou být investoři, banky a věřitelé, státní orgány a další. 

Základním nástrojem finanční analýzy jsou finanční ukazatele. Rozdělují se na 

ukazatele absolutní, rozdílové a na ukazatele poměrové. Zdrojem dat jsou data získaná 

z finančního účetnictví, z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. [4] 

Cílem finanční analýzy je poznat finanční zdraví podniku a identifikovat slabé 

stránky, které by mohly v budoucnu způsobit problémy a dále vymezit její silné stránky, o 

které by mohla v budoucnu opírat svou činnost. [3] 

 

3.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Převážnou většinu údajů pro potřeby finanční analýzy poskytuje finanční 

účetnictví, z jehož účetních výkazů čerpáme potřebné zdroje informací. Finanční situaci 

podniku lze charakterizovat stavem majetku, stavem dluhů, rozdílem mezi majetkem a 

cizími zdroji, výši nákladů a výnosů, výši příjmů a výdajů. O stavu a vývoji financí 

podniku vypovídá účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Podniky ze 

zákona sestavují řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku. Pro výpočet je používaná řádná 

účetní závěrka. Je sestavována k poslednímu dni běžného účetního období. Podniky také 

podléhají tzv. zveřejňovací povinnosti a jsou ze zákona povinny nechat ověřit účetní 
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závěrku auditorem a vypracovat výroční zprávu. „Vytěžit z výkazů a dalších zdrojů 

informací, posoudit finanční zdraví podniku a připravit podklady pro potřebná řídící 

rozhodnutí je hlavním úkolem finanční analýzy“. [1] 

3.2.1 Rozvaha 

Z pohledu finanční analýzy je účetní výkaz rozvaha nejdůležitějším zdrojem 

informací. Zobrazuje majetkovou a kapitálovou strukturu společnosti k určitému 

okamžiku. Obvykle se sestavuje ve tvaru písmene T, jejíž levá strana, neboli majetková, se 

označuje „aktiva“ a pravá strana, neboli kapitálová, se nazývá „pasiva“. Z rozvahy lze činit 

závěry ve vztahu k finančnímu postavení podniku. Druhou formou rozvahy může být 

vertikální forma, ve které jsou jednotlivé položky uspořádány do sloupce, nejdříve aktiva a 

poté pasiva. U rozvahy platí zásada, že suma aktiv se rovná sumě pasiv. 

V rozvaze se aktiva člení na stálá aktiva, která zahrnují dlouhodobý hmotný 

majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek a oběžná aktiva, 

která zahrnují zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Pasiva se člení na 

vlastní kapitál (základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, nerozdělený zisk z 

minulých let a výsledek hospodaření běžného roku) a cizí zdroje (dlouhodobé a krátkodobé 

závazky nebo úvěry). [2] [9] 

3.2.2 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát je nedílnou součástí účetní závěrky podniku a v praxi je často 

označován jako výsledovka. Jde o finanční výkaz, jehož základní funkcí je zjistit výsledek 

hospodaření podniku za běžné účetní období. Současně slouží jako podklad pro hodnocení 

ziskovosti podniku. Zisk uvedený ve výkazu zisku a ztrát se liší od tzv. daňového a 

ekonomického zisku. Výkaz zisku a ztráty tvoří spolu s rozvahou a přílohou účetní závěrku 

podniku a je sestavován v plném nebo zkráceném rozsahu. 

Základní odlišnost výkazu zisku a ztrát od rozvahy spočívá v charakteru 

vykazovaných dat. Na rozdíl od rozvahy, která zachycuje veličiny stavové, výkaz zisku a 

ztráty obsahuje veličiny tokové, to znamená, že podává přehled o výsledkových operacích 

za určitý časový interval. [7] 
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3.3 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýza poskytuje informace, které jsou nezbytné pro rozhodování 

externích uživatelů, ale taky pro vedení společnosti. Uživatelé finančních analýz jsou 

především:  

Investoři 

Investoři (nebo také vlastníci) si finanční analýzou ověřují, zda jsou 

prostředky, které investovali, patřičně zhodnocovány a využívány. Zajímají se o 

vývoj tržních ukazatelů, ukazatelů ziskovosti a vztah peněžních toků k  dlouhodobým 

závazkům. [5] 

Manažeři 

Manažeři využívají finančně-účetní data především pro dlouhodobé a 

operativní finanční řízení podniku. Znalost finanční situace podniku jim umožňuje 

rozhodovat se správně při získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální 

majetkové struktury apod. Manažeři mají často zájem o informace týkající se 

finančního postavení jiných podniků (konkurence, dodavatelé, odběratelé).  

Zaměstnanci 

Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a 

finanční stabilitě svého podniku. Zajímají se především o celkovou stabilitu podniku 

z hlediska jistoty zaměstnání, o perspektivy mzdové a sociální.  

Obchodní partneři 

Obchodní dodavatelé se zaměřují především na to, zda bude podnik schopný 

uhradit splatné závazky. U dlouhodobých dodavatelů se zájem soustřeďuje také na 

dlouhodobou stabilitu; s cílem zajistit svůj odbyt u stabilního zákazníka.  Odběratelé 

se zaměřují na finanční situaci dodavatele zejména v dlouhodobém obchodním 

vztahu, aby v případně finančních potíží nebo bankrotu dodavatelé neměli potíže s 

vlastním zajištěním výroby. 
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Banky a jiní věřitelé 

Věřitelé požadují co nejvíce informací o finančním stavu dlužníka, aby se 

mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek.  

Konkurence 

Zajímá se o finanční informace podobných podniků nebo celého odvětví za 

účelem srovnání s jejich výsledky hospodaření, především o rentabilitu, ziskovou 

marži, cenovou politiku, investiční aktivitu, výši a hodnotu zásob, jejich obratovost 

apod.  

Stát a jeho orgány 

Pro stát a jeho orgány jsou finančně-účetní data důležitou pomůckou při 

kontrole podniků se státní účastí, pro kontrolu plnění daňových povinností, 

rozdělování finanční výpomoci podnikům, mají význam při zadávání státních 

zakázek, pro přidělování dotací atd. [1] 

3.4 Metody finanční analýzy 

Rozlišujeme dvě základní metody finanční analýzy, metody elementární a 

metody vyšší. Použití vyšších metod je závislé na znalostech matematické statistiky, 

ale i na znalostech ekonomické teorie a praxe.  

Mezi elementární metody patří analýza absolutních ukazatelů, analýza 

tokových a rozdílových ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů a analýza soustav 

ukazatelů. [5] V mé práci použiju metody analýzy absolutních ukazatelů a dále 

analýzu poměrových ukazatelů. 

3.5 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele jsou základem pro finanční analýzu a vychází přímo 

z posuzování hodnot jednotlivých položek účetních výkazů. Tento přístup je však poměrně 

omezený, protože nezpracovává žádnou matematickou metodu. Analýza absolutních 

ukazatelů v sobě zahrnuje zejména horizontální a vertikální analýzu. [5] 
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Horizontální analýza  

Horizontální analýza přebírá přímo data, která jsou získávána nejčastěji z účetních 

výkazů, kterými jsou rozvaha a výkaz zisku a ztrát, popřípadě výroční zpráva. Sleduje 

změny absolutní hodnoty vykazovaných dat v čase. Změny jednotlivých položek výkazů se 

sledují po řádcích, horizontálně, a proto je tato metoda nazývána horizontální analýzou 

absolutních dat. U delších časových řad se počítají absolutní rozdíly i jejich procentní 

vyjádření mezi každými dvěma sousedními roky, přičemž předchozí rok se bere jako 

výchozí. Vzorec pro výpočet procentuální změny je následující: 

 

            
                                

                
                                                                                                              

Vertikální analýza  

U vertikální analýzy se posuzují jednotlivé položky majetku a kapitálu, tzv. 

struktura aktiv a struktura pasiv podniku. Ze struktury aktiv a pasiv je patrné, jaké je 

složení hospodářských prostředků nezbytných pro výrobní a obchodní aktivity podniku a 

z jakých zdrojů byly pořízeny. Vertikální analýzou ji nazýváme proto, že se při procentním 

vyjádření jednotlivých položek postupuje v jednotlivých letech ve sloupcích a ne napříč 

jednotlivými roky. Jako základ pro procentní vyjádření se bere ve výkazu zisku a ztrát 

obvykle velikost tržeb a v rozvaze hodnota celkových aktiv podniku. [6] 

3.6 Analýza poměrových ukazatelů 
 

Analýza poměrových ukazatelů patří k základním metodám finanční analýzy. 

Vznikají jako poměr jedné nebo několika účetních položek základních účetních výkazů 

k jiné položce nebo k jejich skupině. Z hlediska zaměření poměrových ukazatelů se 

ukazatele člení na ukazatele aktivity, likvidity, rentability, zadluženosti, tržní hodnoty a 

ukazatele cash flow. [5] 
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3.6.1 Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li jich 

podnik více než je vhodné, vznikají mu zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Má-li jich 

podnik nedostatek, přichází o tržby, které by mohl získat. Zpravidla jsou uváděny v podobě 

ukazatelů, které vyjadřují vázanost kapitálu ve vybraných položkách aktiv a pasiv, obrat 

aktiv nebo dobu obratu aktiv. [6] 

 

Obrat celkových aktiv 

 

Ukazatel udává, kolikrát se obrátí aktiva za daný časový interval. Obecně platí, že 

čím vyšší hodnota ukazatele, tím lépe. Nízká hodnota ukazatele znamená neúměrnou 

majetkovou vybavenost daného podniku a jeho neefektivní využití. [4] 

 

            
     

      
                                                                                                                        

 

 

Obrat zásob 

 

Ukazatel rychlosti obratu zásob je vyjadřován poměrem tržeb a zásob. Sděluje, 

kolikrát jsme schopni přeměnit své zásoby na tržby. 

 

              
     

      
                                                                                                                    

 

 

Doba obratu zásob 

 

Ukazatel udává, jakou dobu jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Všeobecně 

platí, že čím vyšší je obratovost zásob a kratší doba obratu zásob, tím lepší situace. 

 

                    
   

           
                                                                                                   

 

Obrat pohledávek 

 

Ukazatel obratu pohledávek je vyjadřován poměrem tržeb a pohledávek. 
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Doba obratu pohledávek 

 

Tento ukazatel vypovídá o tom, za jak dlouho jsou pohledávky v průměru splaceny. 

Doporučená hodnota by se měla shodovat s průměrnou dobou splatnosti pohledávky 

uváděné na faktuře. Při vysoké hodnotě ukazatele hrozí podniku riziko neschopnosti včas 

splácet své závazky. 

 

                         
   

                
                                                                              

 

Obrat závazků 

 

Ukazatel rychlosti obratu závazků je dán poměrem tržeb a závazků.  

 

       á    ů  
     

       
                                                                                                   (7) 

 

Doba obratu závazků 

 

Ukazatel doby obratu závazků vypovídá o tom, jak rychle jsou splaceny závazky 

podniku. Obecně je možné prohlásit, že doba obratu pohledávek by neměla být delší než 

doba obratu závazků. [5] 

 

                      
   

             
                                                                                          

 

3.6.2 Ukazatele likvidity 
 

Ukazatele likvidity měří, jak je podnik schopen uhradit své závazky. Přičemž trvalá 

platební schopnost je jednou ze základních podmínek úspěšné existence podniku. Podnik 

musí být schopný včas uhradit své krátkodobé závazky krátkodobými aktivy. Podle stupně 

likvidnosti majetku dělíme likviditu na běžnou, pohotovou a okamžitou. [10] 
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Běžná likvidita  

 

Ukazatel běžné likvidity ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

závazky podniku neboli kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil 

veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku v hotovost. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím 

je pravděpodobnější zachování platební schopnost podniku. Průměrná hodnota ukazatele se 

pohybuje v rozmezí 1,5-2,5; někdy je také uváděna hodnota 2 z důvodu existence celé řady 

nástrojů financování. [5] 

 

 ěž á             
             

                  
                                                                                              

 

Pohotová likvidita 

U ukazatele pohotové likvidity platí, že by se měl čitatel rovnat jmenovateli, tedy 

poměr 1:1, případně 1,5:1. V případě poměru 1:1 by byl podnik schopen vyrovnat se svými 

závazky, aniž by musel prodat své zásoby. Vyšší hodnota bude příznivější pro věřitele, 

nikoliv z hlediska akcionářů a vedení podniku. [5] 

 

                     
                    

                  
                                                                                  

 

Okamžitá likvidita 

 

Okamžitá likvidita představuje to nejužší vymezení likvidity. Vyjadřuje schopnost 

podniku ihned uhradit své krátkodobé závazky. Doporučená hodnota pro okamžitou 

likviditu se pohybuje v rozmezí 0,9-1,1. Pro českou ekonomiku je doporučená hodnota 

nižší, a to v rozmezí 0,2-0,5. [5] 

 

    ž  á             
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3.6.3 Ukazatele rentability 

Při sestavení ukazatele rentability se vychází z údajů z rozvahy a výkazu zisku a 

ztrát. Řadí se mezi nejvýznamnější ukazatele finanční analýzy. Znázorňuje schopnost 

podniku dosahovat zisku. Jednotlivé ukazatele rentability se od sebe liší tím, jaký zisk se 

dosadí do čitatele a tím, jaký vložený kapitál se dosadí do jmenovatele v ukazateli. [8] 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Velká pozornost je ve finanční analýze věnována měření zhodnocení vlastního 

kapitálu, rentabilitě vlastního kapitálu. Vyjadřuje efektivnost obnovení kapitálu vloženého 

akcionáři či vlastníky. Rentabilita vlastního kapitálu by měla být vyšší než alternativní 

výnos investic na finančním trhu.  

 

      
               

               
                                                                                                                

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Rentabilita celkového kapitálu neboli rentabilita aktiv je považována za základní 

měřítko rentability, popřípadě výnosnosti. Poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání, bez ohledu na zdroje, z jakých jsou financovány. Rentabilita 

celkového kapitálu je dána výdělkovou schopností, respektive podnikového majetku 

podniku. [1] 

 

      
                          

      
                                                                                             

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

Jedná se o ukazatel, který vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv podniku 

financovaných vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem. Komplexně vyjadřuje efektivnost 

hospodaření podniku.  
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Rentabilita tržeb 

Tento ukazatel je běžně využíván mezi ukazateli rentability a představuje poměr, 

který obsahuje v čitateli výsledek hospodaření a ve jmenovateli tržby. Ukazatel rentability 

tržeb představuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané výši tržeb. [5]  

 

      
    

     
                                                                                                                                

 

3.6.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti slouží jako indikátory výše rizika, které podniku nese při 

daném poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Čím vyšší zadluženost, tím 

vyšší riziko na sebe podnik bere, protože musí být schopný splácet své závazky. Pro 

podnik je však určitá výše zadluženosti užitečná, protože cizí kapitál je levnější než vlastní. 

Do ukazatelů zadluženosti lze zařadit celkovou zadluženost, koeficient samofinancování, 

koeficient zadluženosti a úrokové krytí. 

 

Celková zadluženost 

 

Základním ukazatelem zadluženosti je celková zadluženost. Doporučená hodnota 

celkové zadluženosti se pohybuje mezi 30-50%. Někteří autoři uvádějí 30 až 60 %. U 

posuzování zadluženosti je však nutné brát ohledy na příslušnost k odvětví a schopnost 

splácení úroků plynoucích z dluhů. [4] 
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Koeficient zadluženosti 

 

Koeficient zadluženosti nebo také míra zadluženosti je ukazatel, který poměřuje 

cizí a vlastní kapitál. Tento ukazatel je například v případě žádosti o úvěr významný pro 

banku, která se musí rozhodnout, jestli úvěr poskytne, čí nikoliv. Při posuzování je důležitý 

jeho časový vývoj. Zda se podíl cizích zdrojů zvyšuje nebo snižuje. [4] 

 

                         
            

               
                                                                               

 

Koeficient samofinancování 

 

Koeficient samofinancování je dán poměrem vlastního kapitálu k celkovým 

aktivům. Vyjadřuje proporci, ve které jsou aktiva podniku financována penězi akcionářů. 

Slouží jako doplňkový ukazatel k ukazateli celkové zadluženosti. Hodnota součtu obou 

ukazatelů by se měla rovnat 1. Je pokládán za jeden z nejdůležitějších poměrových 

ukazatelů zadluženosti pro hodnocení celkové finanční situace. [5] 

 

                            
               

              
                                                           (18) 

 

Úrokové krytí 

 

Tento ukazatel udává, kolikrát je zisk před zdaněním a úroky vyšší než úroky. Je 

konstruován proto, aby podnik zjistil, zda je pro něj ještě dluhové zatížení přijatelné. Za 

doporučenou hodnotu je označován v zahraničí trojnásobek nebo i více. Je třeba myslet na 

to, že po zaplacení úroků z dluhového financování by měl zůstat ještě dostatečný efekt pro 

akcionáře. Neschopnost platit úrokové platby může být znakem úpadku. [5] 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI 

V praktické části této bakalářské práce se zaměřím na analýzu absolutních 

ukazatelů (horizontální a vertikální analýzu) a analýzu poměrových ukazatelů (aktivitu, 

likviditu, rentabilitu a zadluženost). Budu vycházet z interních zdrojů společnosti ČEZ ICT 

Services, a.s. za roky 2008 až 2012. Dále zhodnotím finanční výkonnost a stabilitu 

společnosti, navrhnu doporučení do budoucna a provedu závěrečné zhodnocení. 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Metoda analýzy absolutních ukazatelů porovnává změny položek účetních výkazů a 

umožňuje posoudit tyto změny absolutně i relativně. V mé práci provedu horizontální 

analýzu rozvahy a výkazu zisku a ztrát, a dále vertikální analýzu rozvahy a výkazu zisku a 

ztrát. 

4.1.1 Horizontální analýza 

Tato podkapitola se zabývá horizontální analýzou, která sleduje změny jednotlivých 

položek účetních výkazů v čase. Horizontální analýzou je nazývána proto, že bere v úvahu 

změny absolutní hodnoty a relativní změny položek účetních výkazů po řádcích, neboli 

horizontálně. 

Horizontální analýza aktiv 

Tato část se zaměřuje na vývoj aktiv v letech 2008 - 2012. Jelikož u některých 

položek nedošlo k výrazné meziroční změně, v následující tabulce jsem je neuvedla. 

V tabulce č. 1 jsou proto uvedeny jen některé vybrané výsledky procentních změn. 

Veškeré změny jsou pak zaznamenány v příloze č. 4. 
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Tabulka č. 1: Horizontální analýza aktiv v letech 2008-2012 (v %) 

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

 Procentní 

změna 

Procentní 

změna 

Procentní 

změna 

Procentní 

změna 

Aktiva celkem -3,76 -2,09 0,98 -18,52 

Dlouhodobý majetek 0,51 -6,23 -5,96 -11,79 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
-0,36 -2,03 -3,47 -10,52 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
1,76 -11,87 -9,70 -14,12 

Dlouhodobý finanční 

majetek 
-7,01 0,00 0,00 18,10 

Oběžná aktiva -19,70 15,82 26,33 -38,45 

Zásoby 170,72 62,51 -8,04 -7,05 

Dlouhodobé pohledávky -53,19 -7,58 0,00 5227,87 

Krátkodobé pohledávky -21,35 14,51 27,79 -39,59 

Krátkodobý finanční 

majetek 
-33,04 -96,16 -31,43 -45,83 

Časové rozlišení 3,18 18,93 9,61 8,95 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Mezi roky 2008 a 2009 dochází k poklesu celkových aktiv o 3,76 %. Stalo se tomu 

tak v důsledku poklesu oběžných aktiv o 19,70 %. Tento pokles je dán především 

poklesem pohledávek za řídící osobou z titulu cash-poolingu
1
. Stálá aktiva, která jsou 

tvořena dlouhodobým nehmotným, dlouhodobým hmotným a dlouhodobým finančním 

majetkem vzrostla o 0,51 %, a to především díky dlouhodobému hmotnému majetku, který 

vykázal nárůst o 1,76 %. Pokles vykázal také finanční majetek. Peněžní prostředky na 

bankovních účtech byly převedeny v rámci cash-poolingu, jehož součástí je společnost od 

1. 11. 2007, mateřské společnosti ČEZ, a. s. V rozvaze je tedy většina tohoto finančního 

majetku vykázána jako pohledávka za ovládající a řídící osobou z titulu cash-poolingu.  

V letech 2009 – 2010 opět poklesla celková aktiva, a to o 2,09 %. Příčina poklesu 

celkových aktiv je způsobena snížením dlouhodobého majetku o 6,23 %. Z toho 

dlouhodobý nehmotný majetek klesl o 2,03 % a dlouhodobý hmotný majetek klesl o 11,87 

%. Oběžná aktiva sice stoupla o 15,82 %, ale ani to nestačilo na nárůst celkových aktiv, 

                                                 
1
 Cash-pooling představuje způsob optimálního řešení v oblasti vedení podnikových účtů. 
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především díky poklesu krátkodobého finančního majetku o 96,16%. V roce 2010 došlo 

totiž ke zrušení pokladen společnosti. Výplaty hotovosti jsou uskutečňovány přes pokladnu 

mateřské společnosti ČEZ, a.s., a jsou do doby vyrovnání převodem z bankovního účtu, 

vykazovány jako závazky k ovládaným a řídícím osobám. 

V roce 2011 se celková aktiva zvýšila o 0,98 %. A to hlavně z důvodu nárůstu 

oběžných aktiv o 26,33 %. Oběžná aktiva vzrostla převážně díky nárůstu krátkodobých 

pohledávek. Pokles stálých aktiv byl způsoben nejvíce dlouhodobým hmotným majetkem a 

detailně potom vlivem rozvahové položky nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, 

jejíž hodnota klesla téměř o 50%.  

Největší pokles celkových aktiv byl zaznamenán v roce 2012. Aktiva poklesla 

ze 7 107 124 000 Kč na 5 790 883 000 Kč. V tomto roce se nejvíce snížila oběžná aktiva, 

meziroční pokles aktiv činil 716 31 000 Kč, a to o 38,45 % a je dán převážně poklesem 

pohledávek za ovládající a řídící osobou. Také je pokles oběžných aktiv způsoben díky 

krátkodobému finančnímu majetku, který byl ve výši 13 000 Kč.  

V grafu č. 1 je zaznamenán vývoj celkových aktiv v letech 2008-2012. V tomto 

sledovaném období dochází především k poklesu hodnoty celkových aktiv, kromě roku 

2011, kdy se aktiva jen nepatrně zvýšila. V roce 2012 ale aktiva opět klesla. 

Graf č. 1: Vývoj aktiv v letech 2008-2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Horizontální analýza pasiv 

 

Tato část se zaměřuje na vývoj pasiv v letech 2008 až 2012. V tabulce č. 2 jsou 

uvedeny vybrané výsledky změn. V příloze č. 5 je zaznamenán veškerý vývoj pasiv. 

Tabulka č. 2: Horizontální analýza pasiv v letech 2008-2012 (v %) 

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

 Procentní 

změna 

Procentní 

změna 

Procentní 

změna 

Procentní 

změna 

Pasiva celkem -3,76 -2,09 0,98 -18,52 

Vlastní kapitál -4,47 5,30 -0,01 -21,85 

Rezervní fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze 

zisku 

89,08 35,15 20,47 18,99 

Výsledek hospodaření 

minulých let 
-0,05 19,00 -4,26 -43,67 

Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 
-25,40 -21,96 11,28 -15,65 

Cizí zdroje -2,02 -19,66 4,08 -8,55 

Rezervy 69,69 -10,72 8,95 -43,51 

Dlouhodobé závazky -19,62 10,52 9,32 -13,05 

Krátkodobé závazky -5,12 -27,43 1,37 1,39 

Časové rozlišení 0,00 -89,47 450,00 409,09 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V letech 2008 až 2009 klesla pasiva o 3,76 %, tak jak tomu bylo i u aktiv. U pasiv 

je to zapříčiněno poklesem především vlastního kapitálu, detailněji vlivem výsledku 

hospodaření běžného účetního období. Cizí kapitál společnosti klesl o 2,02 % díky poklesu 

dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků. Krátkodobé závazky poklesly především 

díky splacenému úvěru společnosti ČEZ, a.s., a snížením závazků z obchodních vztahů. 

Rok 2010 vykazuje opět snížení, a to o 2,09 %. Způsobeno je to tím, že hodnota 

cizího kapitálu klesla, a to jak u rezerv, tak i u krátkodobých a dlouhodobých závazků. 

Pokles krátkodobých závazků je zapříčiněn převážně neplněním plánovaného nákupu 

investic a úsporami při nákupu provozních nákladů. Hodnota vlastního kapitálu naopak 

stoupla, a to především díky položce rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku. 
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Mezi roky 2010 a 2011 dochází k nárůstu pasiv o 0,98 %, to představuje peněžní 

částku 69 169 000 Kč. Největší nárůst byl zaznamenán u cizích zdrojů, který má za 

následek položka rezervy a položka dlouhodobé závazky. Hodnota vlastního kapitálu 

klesla o 0,01 %. Ve srovnání s rokem 2010 poklesl vlastní kapitál o 566 000 Kč. 

Celková hodnota pasiv se snížila v roce 2012 o 18,52 %. Hlavní příčina poklesu 

pasiv je pokles vlastního kapitálu o 21,85 %. Vlastní kapitál poklesl ve srovnání s rokem 

2011 o 1 164 330 000 Kč. Cizí kapitál klesl také, a to o 8,55 %. Podrobněji zejména u 

položky rezervy, která klesla o 118 531 000 Kč.  

V grafu č. 2 zaznamenán vývoj celkových pasiv v letech 2008 až 2012. Jelikož 

víme, že aktiva se rovnají pasivům, vyvíjela se pasiva v těchto letech stejně jako aktiva. To 

znamená, že nejdříve pasiva klesala do roku 2010, kdy jejich hodnota byla 7 037 955 000 

Kč, poté se v roce 2011 jen nepatrně zvýšila a opětovně klesla v roce 2012 na hodnotu 

5 790 883 000 Kč. 

 
Graf č. 2: Vývoj pasiv v letech 2008-2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

 

Vybrané výsledky horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát jsou uvedeny v tabulce 

č. 3. Všechny výsledky jsou uvedeny v příloze č. 8. 

 
Tabulka č. 3:  Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát v letech 2008-2012 (v %) 

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

Procentní 

změna 

Procentní 

změna 

Procentní 

změna 

Procentní 

změna 

Tržby za prodej zboží 23,75 -17,43 11,69 20,13 

Výkony 1,64 -3,45 -1,62 -2,15 

Výkonová spotřeba 10,61 16,66 -12,02 -1,95 

Přidaná hodnota -2,58 -14,34 6,08 -2,50 

Osobní náklady -5,12 -14,05 -4,09 4,43 

Provozní výsledek 

hospodaření 
-27,81 -21,16 9,73 -18,34 

Finanční výsledek 

hospodaření 
124,34 -51,14 -138,25 515,26 

Výsledek hospodaření za 

účetní jednotku 
-25,40 -21,96 11,28 -15,65 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát můžeme zjistit, že v letech 2009 a 2012 

došlo k největšímu růstu tržeb za prodej zboží, a to v obou případech zhruba o 20 %. 

V roce 2011 tržby stouply o 11 % a v roce 2010 poklesly na 17,43 %, což představuje 

peněžní částku 9 197 000 Kč.  

V roce 2009 výkony stouply o 1,64 % díky vysokému nárůstu položky změna stavu 

vnitropodnikových zásob vlastní výroby, která narostla z -7 172 000 Kč na 30 446 000 Kč. 

V následujícím roce vykazovaly výkony pokles. Za celé sledované období dosahovaly 

v roce 2012 výkony nejnižší hodnoty ve výši 4 519 164 000 Kč. To znamená, že poklesly o 

2, 15 %. 

Výkonová spotřeba vykazuje od roku 2008 rostoucí trend a v roce 2010 nabývá 

částky 1 996 831 000 Kč. V roce 2012 poklesla o 1,95 % a v roce 2011 až o 12,02%. 

Co se týká přidané hodnoty, ta v roce 2009 meziročně klesá o 2,58 % a v roce 2010 

dokonce až o 14,34 %. Největší pokles je zapříčiněný především díky poklesu osobních 
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nákladů mezi roky 2009-2010, což je způsobeno vysokým poklesem zaměstnanců a s tím i 

spojeným poklesem sociálních i mzdových nákladů. V roce 2011 stoupá přidaná hodnota o 

6,08 % a v roce 2012 vykazuje opět pokles. Osobní náklady dosáhly v roce 2012 výše 547 

089 000 Kč a vzrostly tak o 23 198 000 Kč proti předchozímu roku z důvodu vyššího 

počtu zaměstnanců. 

Provozní výsledek hospodaření nabývá v roce 2008 nevyšší hodnoty ve výši 1 

488 939 000 Kč, avšak procentuální změna vykazuje pokles o 27,81 %. Poté až v roce 

2011 vykazuje rostoucí trend a opět klesne v roce 2012, a to o hodnotu 18,34 %. 

Z grafu č. 3 si lze všimnout, že finanční výsledek hospodaření má v letech 2008 a 

2011 záporné hodnoty. Důvodem může být to, že finanční náklady převyšovaly finanční 

výnosy. Nejvyšší hodnoty nabývá finanční výsledek hospodaření v roce 2009, když se 

zvýšil ze záporné částky - 35 724 000 Kč na částku 8 695 000 Kč.  

Nejvyšší hodnota čistého zisku byla zaznamenaná za celé sledované období v roce 

2009 ve výši 1 156 746 000 Kč a nejnižší hodnota byla zaznamenaná v roce 2010 ve výši 

632 130 000 Kč. 

Graf č. 3: Vývoj výsledků hospodaření v letech 2008-2012 (v tis. Kč) 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.1.2 Vertikální analýza 
 

Vertikální analýza porovnává jednotlivé komponenty majetku a kapitálu. Pro 

výpočet vertikální analýzy jsem si zvolila jako základnu u rozvahy aktiva a u výkazu zisku 

a ztrát výkony. 

Vertikální analýza aktiv 

Tato podkapitola se zabývá vertikální analýzou aktiv v letech 2008 až 2012. 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny vybrané výsledky aktiv. 

Tabulka č. 4: Vertikální analýza aktiv v letech 2008-2012 (v %) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak je zřejmé z grafu č. 4, největší podíl na celkových aktivech mají stálá aktiva, a 

to především v roce 2009, kdy nabývají hodnoty 81,34 %. 

Detailněji největší část zaujímá především dlouhodobý nehmotný majetek ve všech 

sledovaných obdobích (vzhledem k činnosti společnosti, kterou vykonává je evidentní, že 

 2008 2009 2010 2011 2012 

 
Podíly na výchozí položce v % 

Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 77,88 81,34 77,89 72,54 78,53 

Dlouhodobý 

nehmotný majetek 
44,64 46,21 46,24 44,20 48,54 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
32,93 34,82 31,34 28,02 29,54 

Dlouhodobý finanční 

majetek 
0,32 0,31 0,31 0,31 0,45 

Oběžná aktiva 21,23 17,72 20,96 26,22 19,80 

Zásoby 0,18 0,52 0,85 0,78 0,89 

Dlouhodobé 

pohledávky 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 

Krátkodobé 

pohledávky 
21,03 17,19 20,10 25,44 18,86 

Krátkodobý finanční 

majetek 
0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlišení 0,88 0,95 1,15 1,25 1,67 
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největší podíl na tom má zejména software). Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku 

se v průměru pohybovala okolo 45 %.  

Nejmenší podíl stálých aktiv 72,54 % se vyskytl v roce 2008. V roce 2012 podíl 

narostl na hodnotu 78,53 %. 

Co se týká oběžných aktiv, ty tvoří v období let 2008 až 2012 podíl od 17 % do 26 

%. Značnou číst podílu tvoří především krátkodobé pohledávky. Ty nabývají nejvyšší 

hodnoty v roce 2011 (21,03 %) a nejnižší v roce 2009 (17,19 %).  

 

Graf č. 4: Vývoj aktiv v letech 2008-2012 (v %) 
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Vertikální analýza pasiv 

V této části jsou zaznamenány vybrané výsledky vertikální analýzy pasiv tabulce č. 

5. V příloze č. 7 jsou pak zaznamenány veškeré výsledky. 

Tabulka č. 5: Vertikální analýza pasiv v letech 2008-2012 (v %) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z vertikální analýzy pasiv je zjevné, že pasiva jsou tvořena zejména vlastním 

kapitálem, jejich podíl se pohybuje v rozmezí 70,94 % – 75,73 %. To znamená, že 

společnost financovala majetek převážně ze svých vlastních zdrojů. Největší podíl byl 

zaznamenán v roce 2010 a činil 75,73 %. Značnou část na tom má výsledek hospodaření z 

minulých let. 

Cizí kapitál zabírá největší podíl pasiv v roce 2009 (29,58 %), kdy se na něm podílí 

zejména krátkodobé závazky. V roce 2010 podíl na výchozí položce klesl na hodnotu 

24,27 % a v následujících letech vykazoval rostoucí trend a v posledním sledovaném roce 

2012 vykazoval podíl 28,08 %. V grafu níže je zaznamenán vývoj pasiv v jednotlivých 

letech. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

 
Podíly na výchozí položce v % 

Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 70,94 70,42 75,73 74,98 71,92 

Základní kapitál 25,37 26,36 26,93 26,66 32,72 

Rezervní fondy, 

nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 

0,87 1,71 2,36 2,82 4,11 

Výsledek hospodaření 

z minulých let 
29,21 30,34 36,88 34,96 24,17 

Výsledek hospodaření 

běžného účetního 

období 

15,49 12,01 9,57 10,54 10,92 

Cizí zdroje 29,06 29,58 24,27 25,02 28,08 

Rezervy 2,21 3,90 3,55 3,83 2,66 

Dlouhodobé závazky 5,19 4,34 4,90 5,30 5,66 

Krátkodobé závazky 21,65 21,35 15,82 15,88 19,76 

Časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 
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Graf č. 5: Vývoj pasiv v letech 2008-2012 (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Jako základnu pro výpočet vertikální analýzy byly stanoveny výkony. K této 

základně jsou vztaženy všechny položky výkazu zisku a ztrát. 

 

Tabulka č. 6: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát v letech 2008-2012 (v %) 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 

 
Podíly na výchozí položce v % 

Tržby za prodej zboží 0,89 1,09 0,93 1,05 1,29 

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

Výkonová spotřeba 32,35 35,20 42,53 38,04 38,12 

Přidaná hodnota 68,15 65,32 57,95 62,48 62,27 

Osobní náklady 14,00 13,07 11,64 11,34 12,11 

Provozní výsledek 

hospodaření 
31,12 22,11 18,05 20,13 16,80 

Finanční výsledek 

hospodaření 
-0,75 0,18 0,09 -0,04 0,15 

Výsledek 

hospodaření za 

účetní jednotku 

24,18 17,75 14,35 16,23 13,99 
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Ve všech letech tvoří výkony 100%. Po celou dobu byly tržby za prodej zboží 

okolo 1 %. Nejnižší hodnoty dosáhly v roce 2008, s podílem 0,89 % na výkonech. 

Z nákladů zabírá velkou část výkonová spotřeba díky vysoké spotřebě služeb. 

Výkonová spotřeba nabývá hodnot v průměru okolo 37 %. 

Přidaná hodnota má do roku 2010 klesající tendenci z 3 260 174 000 Kč na 

2 720 581 000 Kč. V roce 2011 opět stoupla, a to na 2 885 986 Kč. 

Podíl provozního výsledku hospodaření má ve všech letech vysoké hodnoty. 

Nejvíce je to v roce 2008 (31,12 %) a nejméně v roce 2012, kdy činila 16,80 %. 

Finanční výsledek hospodaření nabývá v celém sledovaném období nízkých 

hodnot. V roce 2008 a v roce 2011 nabývá dokonce záporných hodnot. 

Výsledek hospodaření za účetní jednotku dosahuje nejvyšší hodnoty v roce 2008, 

kdy má největší podíl na výkonech. 

V dalších letech má kolísavý průběh. Nejnižší hodnoty nabývá v roce 2012, ve 

kterém podíl činil 13,99 %. 

4.2 Analýza poměrových ukazatelů 
 

Poměrová analýza dává do poměru různé položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Umožňuje získat určitou představu o finanční situaci ve společnosti. V následujících 

podkapitolách použiju nejčastěji využívané poměrové ukazatele: ukazatele aktivity, 

ukazatele likvidity, ukazatele rentability a ukazatele zadluženosti.  

4.2.1 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity podávají informace o tom, jak společnost efektivně nakládá se 

svým majetkem. V této podkapitole se zaměřím na dobu obratu zásob, dobu obratu 

pohledávek z obchodních vztahů a dobu splacení závazků z obchodních vztahů. 

 

 

 



Martina Žáková: Finanční analýza společnosti 

 

2014 Stránka 27 
  

Doba obratu zásob 

 
Tabulka č. 7: Doba obratu zásob  

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Doba obratu zásob [dny] 1,07 2,82 4,75 4,42 4,20 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Ukazatel doby obratu zásob udává, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě 

zásob. Hodnoty tohoto intervalu jsou udávány ve dnech.  U tohoto ukazatele platí, že čím 

je hodnota doby obratu zásob kratší, tím je to pro společnost výhodnější situace, neboť 

dokáže v krátké době přeměnit své závazky na hotovost nebo pohledávku. V roce 2008 

trvala doba obratu zásob nejkratší dobu, a to zhruba 1 den. V dalších letech hodnoty 

vzrostly. Nejvyšší nárůst nastal v roce 2010, kdy hodnota vzrostla na necelých 5 dní. 

V dalších letech hodnoty mírně klesají. Nejčastěji se jednalo o přeměnu zásob ve formě 

materiálu a nedokončené výroby a polotovarů. 

Doba obratu pohledávek 

 
Tabulka č. 8: Doba obratu pohledávek  

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Doba obratu pohledávek 

[dny] 
60,43 63,11 71,89 65,69 86,96 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Počet dnů, během kterých musí společnost čekat, než dostane zaplaceno za již 

prodané výrobky či poskytnuté služby udává ukazatel doby obratu pohledávek. Z grafu č. 6 

je patrné, že doba obratu pohledávek je vyšší než doba obratu závazků. V roce 2012 je to 

až 2x vyšší hodnota. U pohledávek se doporučuje maximální doba splatnosti 50 dní, což 

společnost v každém roce přesahuje. V roce 2008 je doba obratu pohledávek 60 dní, poté 

v roce 2010 stoupla na skoro 72 dní a nakonec se hodnota dostala až na konečných 86,96 

dní v roce 2012.  

Doba obratu závazků 

 
Tabulka č. 9: Doba obratu závazků  

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Doba obratu závazků 

[dny] 
41,81 26,10 39,75 52,49 37,63 

Zdroj: Vlastní výpočty. 
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Doba obratu závazků udává počet dní, za které je společnost schopna splácet své 

závazky. V letech 2008 až 2010 byla průměrná hodnota doby obratu závazků 35,89 dní. V 

roce 2011 byla doba obratu závazků nejvyšší, hodnota se dostala až na 52,49 dní. 

V následujícím roce hodnota poklesla na 37,63 dní. Průměrný počet dnů, kdy společnost 

svým dodavatelům dlužila, byl 39,56 dní. 

Graf č. 6: Vývoj aktivity v letech 2008-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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vidět v tabulce č. 10 a ve výsledcích v grafu č. 7, společnost tohoto intervalu dosáhla pouze 

v roce 2011. V tomto roce převyšují oběžná aktiva krátkodobé závazky, což znamená, že je 

společnost schopná uhradit tyto závazky. V roce 2010 sice taky převyšují oběžná aktiva 

závazky, ale rozdíl mezi nimi není tak velký, aby pokořil spodní hranici doporučené 

hodnoty.  V roce 2012 jsou oběžná aktiva a krátkodobé závazky přibližně stejné, tudíž se 

rovnají 1.  V ostatních letech jsou hodnoty nižší než 1, jelikož jsou krátkodobé závazky 

vyšší než oběžná aktiva. 

Pohotová likvidita 

Tabulka č. 11: Pohotová likvidita 

Rok 
Doporučené 

hodnoty 
2008 2009 2010 2011 2012 

Pohotová 

likvidita 
1-1,5 0,97 0,81 1,27 1,60 0,96 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Doporučené hodnoty pro pohotovou likviditu jsou v rozmezí 1-1,5. Hodnota 

ukazatele pohotové likvidity by neměla klesnout pod 1, z důvodu zachování likvidnosti 

podniku. To se stalo v letech 2008, 2009 a 2012, kdy ukazatele vykazují nižší hodnoty 

(viz. Tabulka č. 11). V roce 2011 se zaznamenaná hodnota dostala lehce přes hranici 1,5. 

V doporučeném rozmezí se společnost pohybuje pouze v roce 2010, kdy dosahuje hodnoty 

1,27. 

Okamžitá likvidita 

Tabulka č. 12: Okamžitá likvidita 

Rok 
Doporučené 

hodnoty 
2008 2009 2010 2011 2012 

Okamžitá 

likvidita 
0,9-1,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Schopnost společnosti hradit své krátkodobé závazky je mizivá. Ve všech letech 

dosahuje nulových hodnot díky nízkým hodnotám krátkodobého finančního majetku. 

Nejvyšší hodnoty 0,0006 dosáhla společnost v roce 2009. Hodnota nízkého ukazatele ještě 

ale nemusí znamenat, že společnost není schopna hradit své závazky, ale že investuje své 

peníze. Společnost ČEZ ICT Services, a.s., investuje v rámci zavedeného cash-poolingu 

pro celou Skupinu ČEZ. 
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Graf č: 7 Vývoj likvidity v letech 2008-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

4.2.3 Ukazatele rentability 
 

Ukazatele rentability představují schopnost podniku dosahovat zisku. Patří mezi ně 

rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita celkového kapitálu, rentabilita celkového 

investovaného kapitálu a rentabilita tržeb. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

 
Tabulka č. 13 Rentabilita vlastního kapitálu 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

ROE [%] 21,83 17,05 12,64 14,06 15,18 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Nejvyšší rentability dosáhla společnost v roce 2008, kdy činila 21,83 %. V dalších 

dvou letech má poté klesající tendenci a rentabilita dosáhla nejnižší hodnoty v roce 2010, 

což způsobil zřejmě pokles tržeb za prodej zboží o zhruba 9 mil. Kč. Od roku 2010 ale 

rentabilita začala stoupat, a v roce 2012 dosáhla hodnoty 15,18 %, což se shoduje 

s oborovým průměrem, který je 15%. 
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Rentabilita celkového kapitálu 

 
Tabulka č. 14 Rentabilita celkového kapitálu 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

ROA [%] 15,49 12,01 9,57 10,54 10,92 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání. V roce 

2008 činila rentabilita společnosti 15,49 % a byla tak nejvyšší za celé sledované období. 

V následujícím roce klesl výsledek hospodaření za účetní jednotku a také celková aktiva. 

Ukazatel rentability celkového kapitálu tedy činil 12,01 %. V letech 2010 až 2012 se 

pohybuje ukazatel okolo 10 %, což se zhruba shoduje s oborovým průměrem, který je 11 

%.  

Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

 
Tabulka č. 15 Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

ROCE [%] 20,34 16,06 11,87 13,13 14,07 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Tento ukazatel hodnotí, jak efektivně společnost investovala z vlastního či cizího 

kapitálu z dlouhodobého hlediska. Nejvyšší byla výnosnost dlouhodobě investovaného 

kapitálu v roce 2008, kdy činila 20,34 %. Jak lze vidět v grafu č. 8, ukazatel měl do roku 

2010 klesající tendenci a od roku 2011 začal stoupat a v roce 2012 nabyl hodnoty 14,07 %. 

 

Rentabilita tržeb 

 
Tabulka č. 16 Rentabilita tržeb 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

ROS [%] 22,66 18,44 20,32 17,14 22,66 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Kolik korun zisku společnost vytvoří z jedné koruny, udává ukazatel rentability 

tržeb. Ve sledovaném období se ukazatel pohyboval v zisku. Nejvyšší rentability dosáhla 

společnost v roce 2008 (22,66 %). Nejnižší hodnoty naopak dosáhla v roce 2011 (17,14 

%). Za tento skok může snížení výsledku hospodaření za účetní jednotku o 407 311 

000 Kč. 
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Graf č. 8: Vývoj rentability v letech 2008-2012 

 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

4.2.4 Ukazatele zadluženosti 
 

Tyto poměrové ukazatele měří, jak podnik využívá k financování cizí zdroje a jak 

je schopný hradit své závazky. V této podkapitole využiju celkovou zadluženost a 

koeficient samofinancování. 

Tabulka č. 17: Celková zadluženost 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost [%] 29,06 29,58 24,27 25,02 28,08 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Z tabulky č. 17 vyplývá, že společnost měla nejvyšší zadluženost v roce 2009. 

Celková zadluženost se pohybuje v rozmezí od 25 do 29 %. Pro společnost by 

představovala riziko celkové zadluženost vyšší než 50 %. 

Tabulka č. 18: Koeficient samofinancování 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Koeficient 

samofinancování [%] 
70,94 70,42 75,73 74,98 71,92 

Zdroj: Vlastní výpočty. 
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Z tabulky č. 18 a z grafu č. 9 je patrné, že společnost financuje veškerou svou 

činnost převážně ze svých vlastních zdrojů. Ve sledovaném období se koeficient 

samofinancování pohybuje kolem 70 %. 

 
Graf č. 9: Vývoj zadluženosti v letech 2008-2012 (v %) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

V této kapitole se na základě výsledků finanční analýzy zaměřím na různá 

doporučení pro společnost, které můžou vést ke zlepšení její finanční situace.  

Při poměrové analýze jsem nejprve zkoumala aktivitu. Doba obratu zásob má 

zvyšující se tendenci, tak bych doporučila snahu o její snižování a tím i efektivnější 

přeměnu svých závazků na hotovost nebo pohledávku. 

Co se týká doby obratu závazků, tak je kratší než doba obratu pohledávek, což není 

pro společnost pozitivní. Společnosti bych v tomto případě doporučila zaměřit se na 

zvýšený dohled nad pohledávkami, dále je tady možnost využití vzájemných zápočtů a 

taky možnost zkrácení doby splatnosti faktur. 

Z hlediska likvidity se společnost pohybuje většinou mimo doporučené hodnoty. 

V doporučených hodnotách se společnost pohybuje pouze v roce 2010 a 2011. Doporučila 

bych v dalších letech zachovávat si likviditu. Společnost by měla být více schopna 

využívat své peněžní prostředky. 

Dalším zkoumaným ukazatelem byla rentabilita. Znázorňuje schopnost společnosti 

dosahovat zisku, ten vytvořila společnost v celém sledovaném období. Rentabilita 

společnosti je vysoká, v celém sledovaném období se pohybuje v kladných hodnotách. 

Z hlediska zadluženosti je společnost financována zejména z vlastních zdrojů. Pro 

společnost však může být určitá výše zadluženosti užitečná, protože cizí kapitál je levnější 

než vlastní kapitál. 

Bylo by vhodné zaměřit se na snižování provozních nákladů a hlavně na snižování 

servisních služeb poskytovaných dodavateli, a díky tomu se zaměřit na poskytování služeb 

vlastními zaměstnanci. Do budoucna bych společnosti ČEZ ICT Services, a.s., doporučila 

hledání nových možností na trhu s poskytováním služeb IT a služeb telekomunikací.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést finanční analýzu společnosti ČEZ ICT 

Services, a.s. Finanční analýza byla provedena za období 2008 až 2012. Na začátku práce 

jsem popsala teoretické poznatky, které jsem aplikovala v praktické části finanční analýzy. 

Použila jsem metodu absolutních ukazatelů a metodu poměrových ukazatelů.   

V prvé řadě jsem provedla výpočet horizontální a vertikální analýzy účetních 

výkazů. Z těch jsem zjistila, že bilanční sumy mají převážně klesající trend, kromě roku 

2011, kdy bilanční suma jen nepatrně stoupla. V roce 2012 byla suma aktiv nižší o téměř 

24 % než v roce 2008. Největší podíl na snižování aktiv má pokles oběžných aktiv, a je 

dán především poklesem pohledávek za ovládající a řídící osobou (cash-pooling). Suma 

pasiv je tvořená přibližně 70 % podílem vlastního kapitálu, což je pro společnost pozitivní, 

protože financuje svůj majetek převážně ze svých zdrojů. 

Co se týká výsledku hospodaření, je velmi pozitivní, že se společnost ve 

sledovaném období nedostala do ztráty. Nejlépe si společnost ČEZ ICT Services, a.s., 

vedla v roce 2008, poté začal výsledek hospodaření klesat a v roce 2011 nepatrně stoupl. 

Hospodaření roku 2012 ale zaznamenalo opět snížení zisku společnosti. Čistý zisk 

společnosti se snížil na 632 130 tis. Kč. 

Ukazatel doby obratu zásob trval v roce 2008 nejkratší dobu, a to zhruba 1 den. 

Nejvyšší nárůst nastal v roce 2010, kdy hodnota vzrostla na necelých 5 dní. Doba obratu 

závazků je kratší než doba obratu pohledávek. To pro společnost není příliš pozitivní.  

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku ihned uhradit své krátkodobé závazky. 

Likvidita společnosti se kromě roku 2010 a roku 2011 v doporučených hodnotách příliš 

nedodržuje. U okamžité likvidity dosahuje společnost dokonce nulových hodnot. To ale 

ještě nemusí znamenat, že společnost není schopna hradit své závazky, ale že investuje své 

peníze. Společnost ČEZ ICT Services, a.s., investuje v rámci zavedeného cash-poolingu 

pro celou Skupinu ČEZ. 

Všechny ukazatele rentability se pohybují v kladných hodnotách. Nejvyšší 

rentability dosáhla společnost v roce 2008, tj. necelých 22 %. Poté začal klesat a od roku 

2011 opět stoupla. 



Martina Žáková: Finanční analýza společnosti 

 

2014 Stránka 36 
  

Zadluženost podniku se pohybuje kolem 25 -29 %. V roce 2009 byla zadluženost 

společnosti nejvyšší, tj. 29,58 %. Z analýzy zadluženosti vyplývá, že společnost financuje 

svůj majetek převážně z vlastních zdrojů. 

Ve spojitosti s provedenou finanční analýzou byly v kapitole 5 předloženy určité 

návrhy a doporučení pro zlepšení finanční situace společnosti. Celkově lze konstatovat, že 

společnost ČEZ ICT Services, a.s. si za sledované období vedla docela dobře.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1:Rozvaha společnosti ČEZ ICT Services, a.s. – strana aktiv (v Tis. Kč) 

  AKTIVA 2008 2009 2010 2011 2012 

  Aktiva celkem 7 468 938  7 188 044  7 037 955  7 107 124  5 790 883  

A Pohledávky za upsaný základní kapitál           

B Dlouhodobý majetek 5 817 135  5 846 586  5 482 152  5 155 247  4 547 499  

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 3 333 942  3 321 788  3 254 466  3 141 574  2 811 053  

B.I 1 Zřizovací výdaje   0      0  

B.I 2 Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti   0      0  

B.I 3 Software 2 169 313  2 207 705  2 279 545  2 590 720  2 420 470  

B.I 4 Ocenitelná práva 2 632  7 743  8 791  10 452  12 356  

B.I.5 Goodwill           

B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 14 257  11 344  11 218  7 901  0  

B.I 7 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 1 147 740  1 094 996  954 912  532 501  378 227  

B.I 8 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek           

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 2 459 425  2 502 696  2 205 584  1 991 571  1 710 344  

B.II 1 Pozemky 33 302  33 302  33 302  10 531  10 526  

B.II 2 Stavby 385 960  389 366  369 388  316 118  329 353  

B.II 3 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 1 434 342  1 695 739  1 672 412  1 478 959  1 305 791  

B.II 4 Pěstitelské celky trvalých porostů           

B.II 5 Základní stádo a tažná zvířata           

B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek           

B.II 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 730 043  498 159  234 000  279 129  147 377  

B.II 8 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek   0      111  

B.II 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -124 222  -113 870  -103 518  -93 166  -82 814  

B.III Dlouhodobý finanční majetek 23 768  22 102  22 102  22 102  26 102  

B.III 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 22 102  22 102  22 102  22 102  22 102  

B.III 2 

Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem           

B.III 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly           

B.III 4 

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným 

osobám a účetním jednotkám pod 

podstatným vlivem           

B.III 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 1 666          

B.III 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek         4 000  

B.III 7 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek   0      0  

C Oběžná aktiva 1 585 864  1 273 423  1 474 889  1 863 186  1 146 755  

C.I Zásoby 13 677  37 026  60 171  55 332  51 430  

C.I 1 Materiál 13 243  6 207  3 423  3 423  16  

C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary 373  30 819  56 748  51 909  51 414  

C.I 3 Výrobky           

C.I 4 Zvířata           

C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby   0      0  

C.II Dlouhodobé pohledávky 141  66  61  61  3 250  

C.II 1 Pohledávky z obchodních vztahů   0      3 169  

C.II 2 

Pohledávky za ovládanými a řízenými 

osobami           

C.II 3 

Pohledávky za účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem           

C.II 4 

Pohledávky za společníky, členy družstva a 

za účastníky sdružení           

C.II 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 141  66  61  61  48  

C.II.6 Dohadné účty aktivní           

C.II.7 Jiné pohledávky         33  



Martina Žáková: Finanční analýza společnosti 

 

2014 Stránka 40 
  

C.II.8 Odložená daňová pohledávka   0      0  

C.III Krátkodobé pohledávky 1 570 684  1 235 419  1 414 622  1 807 769  1 092 062  

C.III 1 Pohledávky z obchodních vztahů 775 425  828 034  910 363  822 210  1 065 792  

C.III 2 

Pohledávky za ovládanými a řízenými 

osobami 642 447  226 986  244 317  788 209  0  

C.III 3 

Pohledávky za účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem           

C.III 4 

Pohledávky za společníky, členy družstva a 

za účastníky sdružení           

C.III 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění           

C.III 6 Stát - daňové pohledávky 116 391  125 571  155 525  192 517  0  

C.III 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 5 804  6 754  1 256  328  20 406  

C.III.8 Dohadné účty aktivní 30 301  47 787  102 934  4 228  5 523  

C.III.9 Jiné pohledávky 316  287  227  277  341  

C.IV Krátkodobý finanční majetek 1 362  912  35  24  13  

C.IV 1 Peníze 460  912  35  24  13  

C.IV 2 Účty v bankách 902  0      0  

C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly           

C.IV 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek   0      0  

D.I Časové rozlišení 65 939  68 035  80 914  88 691  96 629  

D.I 1 Náklady příštích období 65 184  67 962  80 882  88 586  96 629  

Zdroj: Výroční zprávy společnosti 

Příloha č. 2: Rozvaha společnosti ČEZ ICT Services, a.s. – strana pasiv (v Tis. Kč) 

  PASIVA 2008 2009 2010 2011 2012 

  Pasiva celkem 7 468 938  7 188 044  7 037 955  7 107 124  5 790 883  

A Vlastní kapitál 5 298 774  5 061 764  5 329 815  5 329 249  4 164 919  

A.I Základní kapitál 1 895 000  1 895 000  1 895 000  1 895 000  1 895 000  

A.I 1 Základní kapitál 1 895 000  1 895 000  1 895 000  1 895 000  1 895 000  

A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly           

A.I.3 Změny základního kapitálu   0      0  

A.II Kapitálové fondy 0  0  0  0  0  

A.II 1 Emisní ažio           

A.II 2 Ostatní kapitálové fondy           

A.II 3 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků           

A.II 4 

Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách   0        

A.III 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 65 000  122 900  166 100  200 100  238 100  

A.III 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 65 000  122 900  166 100  200 100  238 100  

A.III 2 Statutární a ostatní fondy           

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 2 182 028  2 180 874  2 595 257  2 484 714  1 399 689  

A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 2 182 028  2 180 874  2 595 257  2 484 714  1 399 689  

A.IV 2 Neuhrazená ztráta minulých let           

A.V 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-) 1 156 746  862 990  673 458  749 435  632 130  

B Cizí zdroje 2 170 164  2 126 261  1 708 138  1 777 864  1 625 908  

B.I Rezervy 165 083  280 085  250 047  272 432  153 901  

B.I 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů           

B.I 2 Rezerva na důchody a podobné závazky           

B.I.3 Rezerva na daň z příjmů 120 597  197 722  134 654  158 867  24 774  

B.I.4 Ostatní rezervy 44 486  82 363  115 393  113 565  129 127  

B.II Dlouhodobé závazky 387 948  311 850  344 648  376 767  327 604  

B.II 1 Závazky z obchodních vztahů           

B.II 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám           

B.II 3 

Závazky k účetním jednotkám pod 

podstatným vlivem           

B.II 4 

Závazky ke společníkům, členům družstva 

a k účastníkům sdružení   0      0  

B.II 5 Dlouhodobé přijaté zálohy           
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B.II.6 Vydané dluhopisy           

B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě           

B.II.8 Dohadné účty pasivní           

B.II.9 Jiné závazky 100 002      21 661    

B.II.10 Odložený daňový závazek 287 946  311 850  344 648  355 106  327 604  

B.III Krátkodobé závazky 1 617 133  1 534 326  1 113 443  1 128 665  1 144 403  

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 536 504  342 399  503 330  656 961  461 220  

B.III 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 150 000      106  272 414  

B.III 3 

Závazky k účetním jednotkám pod 

podstatným vlivem           

B.III 4 

Závazky ke společníkům, členům družstva 

a k účastníkům sdružení           

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 31 135  49 426  22 974  31 945  23 377  

B.III 6 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 12 241  15 930  12 651  11 919  11 916  

B.III 7 Stát - daňově závazky a dotace 5 672  48 313  15 190  6 646  12 178  

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 67  86  118  345  1 661  

B.III.9 Vydané dluhopisy           

B.III.10 Dohadné účty pasivní 811 073  980 763  557 951  397 846  339 264  

B.III.11 Jiné závazky 70 441  97 409  1 229  22 897  22 373  

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 0  0  0  0  0  

B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé           

B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry           

B.IV 3 Krátkodobé finanční výpomoci           

C.I Časové rozlišení 0  19  2  11  56  

C.I 1 Výdaje příštích období   19  2  11  56  

C.I 2 Výnosy příštích období   0      0  

Zdroj: Výroční zprávy společnosti 

 

Příloha č. 3:Výkaz zisku a ztrát společnosti ČEZ ICT Services, a.s (v Tis. Kč) 

   VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 

I Tržby za prodej zboží 42 638  52 766  43 569  48 663  58 458  

A Náklady vynaložené na prodej zboží 19 091  27 514  20 743  24 477  41 143  

+ Obchodní marže 23 547  25 252  22 826  24 186  17 315  

II Výkony 4 784 055  4 862 542  4 694 586  4 618 687  4 519 164  

II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 4 641 283  4 736 188  4 578 528  4 519 811  4 414 876  

II. 2 
Změna stavu vnitropodnikových zásob 

vlastní výroby 
-7 172  30 446  25 930  -4 840  -472  

II. 3 Aktivace 149 944  95 908  90 128  103 716  104 760  

B Výkonová spotřeba 1 547 428  1 711 619  1 996 831  1 756 887  1 722 603  

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 60 833  112 153  122 331  69 926  46 795  

B. 2 Služby 1 486 595  1 599 466  1 874 500  1 686 961  1 675 808  

+ Přidaná hodnota 3 260 174  3 176 175  2 720 581  2 885 986  2 813 876  

C Osobní náklady 669 840  635 516  546 255  523 891  547 089  

C. 1 Mzdové náklady 436 355  416 403  373 677  361 321  382 933  

C. 2 
Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 
2 020 1 881 1 896 1 916 1 933 

C. 3 
Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
143 971 140 074 128 262 120 144 126 573 

C. 4 Sociální náklady 87 494  77 158  42 420  40 510  35 650  

D Daně a poplatky 7 612  7 389  5 499  7 338  8 553  

E Odpisy investičního majetku 1 302 155  1 412 349  1 312 316  1 433 341  1 517 571  

III Tržby z prodeje DM a materiálu 71 504  24 053  47 628  123 825  55 382  

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 49 741  7 270  38 100  115 971  41 304  

III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21 763  16 783  9 528  7 854  14 078  

F Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 62 777  18 650  22 039  104 198  4 527  
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F.1 Zůstatková cena prodaného DM 47 005  7 138  22 011  104 198  4 527  

F.2 Prodaný materiál 15 772  11 512  28  0    

G Změna stavu rezerv a opravných položek -164 291  27 772  21 353  8 206  21 182  

IV. Ostatní provozní výnosy 50 906  17 876  19 588  14 702  8 243  

H Ostatní provozní náklady 15 552  41 524  32 835  17 619  19 212  

V. Převod provozních výnosů           

I. Převod provozních nákladů           

* Provozní výsledek hospodaření 1 488 939  1 074 904  847 500  929 920  759 367  

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů           

J. Prodané cenné papíry a vklady           

VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku 
0  0  0  0  0  

VII. 1 Výnosy z CP a vkladů ve skupině           

VII. 2 Výnosy z ostatních CP a vkladů           

VII. 3 Výnosy z ostatních finančních investic           

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 6          

K. Náklady finančního majetku           

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů           

L. Náklady z přecenění CP a derivátů           

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 
          

X. Výnosové úroky 37 397  4 761  519  1 046  1 079  

N. Nákladové úroky 48 211  1 736  552  65  454  

XI. Ostatní finanční výnosy 15 554    4 924      

O Ostatní finanční náklady 40 470  -5 670  643  2 606  -6 123  

XII. Převod finančních výnosů           

P. Převod finančních nákladů           

* Finanční výsledek hospodaření -35 724  8 695  4 248  -1 625  6 748  

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 296 469  220 609  164 447  178 860  147 828  

Q1. splatná 120 191  196 705  128 402  168 402  178 577  

Q2. odložená 176 278  23 904  36 045  10 458  -30 749  

** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 1 156 746  862 990  687 301  749 435  618 287  

XIII. Mimořádné výnosy           

R. Mimořádné náklady     17 090    -17 090  

S. Daň z příjmů z mimořádné činnost 0  0  -3 247  0  3 247  

S1. splatná           

S2. odložená     -3 247    3 247  

* Mimořádný výsledek hospodaření 0  0  -13 843  0  13 843  

T Převod podílu na HV společníkům           

*** Výsledek hospodaření za účetní jednotku 1 156 746  862 990  673 458  749 435  632 130  

  Výsledek hospodaření před zdaněním 1 453 215  1 083 599  834 658  928 295  783 205  

Zdroj: Výroční zprávy společnosti 

Příloha č. 4: Horizontální analýza aktiv (v %) 

AKTIVA 2008 2009 2010 2011 

 Procentní změna 

Aktiva celkem -3,76 -2,09 0,98 -18,52 

Pohledávky za upsaný základní kapitál x x x x 

Dlouhodobý majetek 0,51 -6,23 -5,96 -11,79 

Dlouhodobý nehmotný majetek -0,36 -2,03 -3,47 -10,52 

Zřizovací výdaje x x x x 
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Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti x x x x 

Software 1,77 3,25 13,65 -6,57 

Ocenitelná práva 194,19 13,53 18,89 18,22 

Goodwill x x x x 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek -20,43 -1,11 -29,57 -100,00 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek -4,60 -12,79 -44,24 -28,97 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek x x x x 

Dlouhodobý hmotný majetek 1,76 -11,87 -9,70 -14,12 

Pozemky 0,00 0,00 -68,38 -0,05 

Stavby 0,88 -5,13 -14,42 4,19 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 18,22 -1,38 -11,57 -11,71 

Pěstitelské celky trvalých porostů x x x x 

Základní stádo a tažná zvířata x x x x 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -31,76 -53,03 19,29 -47,20 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek x x x x 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -8,33 -9,09 -10,00 -11,11 

Dlouhodobý finanční majetek -7,01 0,00 0,00 18,10 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jiný dlouhodobý finanční majetek -100,00 x x x 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek x x x x 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek x x x x 

Oběžná aktiva -19,70 15,82 26,33 -38,45 

Zásoby 170,72 62,51 -8,04 -7,05 

Materiál -53,13 -44,85 0,00 -99,53 

Nedokončená výroba a polotovary 8162,47 84,13 -8,53 -0,95 

Výrobky x x x x 

Zvířata x x x x 

Poskytnuté zálohy na zásoby -100,00 x x x 

Dlouhodobé pohledávky x x x x 

Pohledávky z obchodních vztahů -53,19 -7,58 x 5227,87 

Pohledávky za ovládanými a řízenými 

osobami x x x x 

Pohledávky za účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem x x x x 

Pohledávky za společníky, členy družstva a 

za účastníky sdružení x x x x 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy x x x x 

Dohadné účty aktivní -53,19 -7,58 0,00 -21,31 

Krátkodobé pohledávky x x x x 

Pohledávky z obchodních vztahů -21,35 14,51 27,79 -39,59 

Pohledávky za ovládanými a řízenými 

osobami 6,78 9,94 -9,68 29,63 

Pohledávky za účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem -64,67 7,64 222,62 -100,00 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 7,89 23,85 23,79 -100,00 

Dohadné účty aktivní 16,37 -81,40 -73,89 6121,34 

Jiné pohledávky 57,71 115,40 -95,89 30,63 

Krátkodobý finanční majetek -9,18 -20,91 22,03 23,10 

Peníze -33,04 -96,16 -31,43 -45,83 

Účty v bankách 98,26 -96,16 -31,43 -45,83 

Krátkodobé cenné papíry a podíly -100,00 x x x 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek x x x x 

Časové rozlišení x x x x 

Náklady příštích období 3,18 18,93 9,61 8,95 

Zdroj: Vlastní výpočty. 
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Příloha č. 5: Horizontální analýza pasiv (v %) 

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

 Procentní změna 

Pasiva celkem -3,76 -2,09 0,98 -18,52 

Vlastní kapitál -4,47 5,30 -0,01 -21,85 

Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 89,08 35,15 20,47 18,99 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 89,08 35,15 20,47 18,99 

Statutární a ostatní fondy x x x x 

Výsledek hospodaření z minulých let -0,05 19,00 -4,26 -43,67 

Nerozdělený zisk minulých let -0,05 19,00 -4,26 -43,67 

Neuhrazená ztráta minulých let x x x x 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-) -25,40 -21,96 11,28 -15,65 

Cizí zdroje -2,02 -19,66 4,08 -8,55 

Rezervy 69,66 -10,72 8,95 -43,51 

Rezerva na daň z příjmů 63,95 -31,90 17,98 -84,41 

Ostatní rezervy 85,14 40,10 -1,58 13,70 

Dlouhodobé závazky -19,62 10,52 9,32 -13,05 

Jiné závazky -100,00 x x -100,00 

Odložený daňový závazek 8,30 10,52 3,03 -7,74 

Krátkodobé závazky -5,12 -27,43 1,37 1,39 

Závazky z obchodních vztahů -36,18 47,00 30,52 -29,79 

Závazky k ovládaným a řízeným osobám -100,00 x x 256894,34 

Závazky k zaměstnancům 58,75 -53,52 39,05 -26,82 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 30,14 -20,58 -5,79 -0,03 

Stát - daňově závazky a dotace 751,78 -68,56 -56,25 83,24 

Krátkodobé přijaté zálohy 28,36 37,21 192,37 381,45 

Vydané dluhopisy x x x x 

Dohadné účty pasivní 20,92 -43,11 -28,70 -14,72 

Jiné závazky 38,28 -98,74 1763,06 -2,29 

Bankovní úvěry a výpomoci x x x x 

Bankovní úvěry dlouhodobé x x x x 

Krátkodobé bankovní úvěry x x x x 

Krátkodobé finanční výpomoci x x x x 

Časové rozlišení x -89,47 450,00 409,09 

Výdaje příštích období x -89,47 450,00 409,09 

Výnosy příštích období x x x x 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Příloha č. 6: Vertikální analýza aktiv (v %) 

AKTIVA 2008 2009 2010 2011 2012 

 Podíly na výchozí položce v % 

Aktiva celkem 100 100 100 100 100 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý majetek 78 81 78 73 79 

Dlouhodobý nehmotný majetek 45 46 46 44 49 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti 0 0 0 0 0 

Software 29 31 32 36 42 

Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 15 15 14 7 7 
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Zdroj: Vlastní výpočty. 

 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 33 35 31 28 30 

Pozemky 0 0 0 0 0 

Stavby 5 5 5 4 6 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 19 24 24 21 23 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 10 7 3 4 3 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 0 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -2 -2 -1 -1 -1 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0 

Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

finanční majetek 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 21 18 21 26 20 

Zásoby 0 1 1 1 1 

Materiál 0 0 0 0 0 

Nedokončená výroba a polotovary 0 0 1 1 1 

Výrobky 0 0 0 0 0 

Zvířata 0 0 0 0 0 

Zboží 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

Pohledávky za ovládanými a řízenými 

osobami 0 0 0 0 0 

Pohledávky za účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

Pohledávky za společníky, členy družstva 

a za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 

Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 21 17 20 25 19 

Pohledávky z obchodních vztahů 10 12 13 12 18 

Pohledávky za ovládanými a řízenými 

osobami 9 3 3 11 0 

Stát - daňové pohledávky 2 2 2 3 0 

Časové rozlišení 1 1 1 1 2 

Náklady příštích období 1 1 1 1 2 

Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 
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Příloha č. 7: Vertikální analýza pasiv (v %) 

PASIVA 2008 2009 2010 2011 2012 

 Podíly na výchozí položce v % 

Pasiva celkem 100  100  100  100  100  

Vlastní kapitál 71 70 76 75 72 

Základní kapitál 25 26 27 27 33 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 1 2 2 3 4 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 1 2 2 3 4 

Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření z minulých let 29 30 37 35 24 

Nerozdělený zisk minulých let 29 30 37 35 24 

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-) 15 12 10 11 11 

Cizí zdroje 29 30 24 25 28 

Rezervy 2 4 4 4 3 

Rezerva na daň z příjmů 2 3 2 2 0 

Ostatní rezervy 1 1 2 2 2 

Dlouhodobé závazky 5 4 5 5 6 

Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 0 

Závazky k účetním jednotkám pod 

podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

Odložený daňový závazek 4 4 5 5 6 

Krátkodobé závazky 22 21 16 16 20 

Závazky z obchodních vztahů 7 5 7 9 8 

Závazky k ovládaným a řízeným osobám 2 0 0 0 5 

Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 0 0 0 0 0 

Závazky k zaměstnancům 0 1 0 0 0 

Stát - daňově závazky a dotace 0 1 0 0 0 

Dohadné účty pasivní 11 14 8 6 6 

Jiné závazky 1 1 0 0 0 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

 

Příloha č. 8: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát (v %) 

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

 Procentní změna 

Tržby za prodej zboží 23,75 -17,43 11,69 20,13 

Náklady vynaložené na prodej zboží 44,12 -24,61 18,00 68,09 

Obchodní marže 7,24 -9,61 5,96 -28,41 

Výkony 1,64 -3,45 -1,62 -2,15 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2,04 -3,33 -1,28 -2,32 

Změna stavu vnitropodnikových zásob 

vlastní výroby -524,51 -14,83 -118,67 -90,25 

Aktivace -36,04 -6,03 15,08 1,01 

Výkonová spotřeba 10,61 16,66 -12,02 -1,95 

Spotřeba materiálu a energie 84,36 9,08 -42,84 -33,08 

Služby 7,59 17,20 -10,00 -0,66 

Přidaná hodnota -2,58 -14,34 6,08 -2,50 

Osobní náklady -5,12 -14,05 -4,09 4,43 
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Mzdové náklady -4,57 -10,26 -3,31 5,98 

Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva -6,88 0,80 1,05 0,89 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
-2,71 -8,43 -6,33 5,35 

Sociální náklady -11,81 -45,02 -4,50 -12,00 

Daně a poplatky -2,93 -25,58 33,44 16,56 

Odpisy investičního majetku 8,46 -7,08 9,22 5,88 

Tržby z prodeje DM a materiálu -66,36 98,01 159,98 -55,27 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku -85,38 424,07 204,39 -64,38 

Tržby z prodeje materiálu -22,88 -43,23 -17,57 79,25 

Zůstatková cena prodaného DM a 

materiálu -70,29 18,17 372,79 -95,66 

Zůstatková cena prodaného DM -84,81 208,36 373,39 -95,66 

Prodaný materiál -27,01 -99,76 -100,00 0,00 

Změna stavu rezerv a opravných položek -116,90 -23,11 -61,57 158,13 

Ostatní provozní výnosy -64,88 9,58 -24,94 -43,93 

Ostatní provozní náklady 167,00 -20,93 -46,34 9,04 

Provozní výsledek hospodaření -27,81 -21,16 9,73 -18,34 

Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku -100,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosové úroky -87,27 -89,10 101,54 3,15 

Nákladové úroky -96,40 -68,20 -88,22 598,46 

Ostatní finanční výnosy -100,00 0,00 -100,00 0,00 

Ostatní finanční náklady -114,01 -111,34 305,29 -334,96 

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

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

Finanční výsledek hospodaření -124,34 -51,14 -138,25 -515,26 

Daň z příjmů za běžnou činnost -25,59 -25,46 8,76 -17,35 

splatná 63,66 -34,72 31,15 6,04 

odložená -86,44 50,79 -70,99 -394,02 

Výsledek z hospodaření za běžnou činnost -25,40 -20,36 9,04 -17,50 

Mimořádné výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mimořádné náklady 0,00 0,00 -100,00 0,00 

Daň z příjmů z mimořádné činnost 0,00 0,00 -100,00 0,00 

splatná 0,00 0,00 0,00 0,00 

odložená 0,00 0,00 -100,00 0,00 

Mimořádný výsledek hospodaření 0,00 0,00 -100,00 0,00 

0Výsledek hospodaření za účetní jednotku -25,40 -21,96 11,28 -15,65 

Výsledek hospodaření před zdaněním -25,43 -22,97 11,22 -15,63 

Zdroj: Vlastní výpočty. 

Příloha č. 9: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát (v %) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

 Podíly na výchozí položce v % 

Tržby za prodej zboží 0,89 1,09 0,93 1,05 1,29 

Náklady vynaložené na prodej zboží 0,40 0,57 0,44 0,53 0,91 

Obchodní marže 0,49 0,52 0,49 0,52 0,38 

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

Tržby za prodej vlastní výrobků a služeb 97,02 97,40 97,53 97,86 97,69 

Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní 

výroby -0,15 0,63 0,55 -0,10 -0,01 

Aktivace 3,13 1,97 1,92 2,25 2,32 
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Výkonová spotřeba 32,35 35,20 42,53 38,04 38,12 

Spotřeba materiálu a energie 1,27 2,31 2,61 1,51 1,04 

Služby 31,07 32,89 39,93 36,52 37,08 

Přidaná hodnota 68,15 65,32 57,95 62,48 62,27 

Osobní náklady 14,00 13,07 11,64 11,34 12,11 

Mzdové náklady 9,12 8,56 7,96 7,82 8,47 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
3,01 2,88 2,73 2,60 2,80 

Sociální náklady 1,83 1,59 0,90 0,88 0,79 

Daně a poplatky 0,16 0,15 0,12 0,16 0,19 

Odpisy investičního majetku 27,22 29,05 27,95 31,03 33,58 

Tržby z prodeje DM a materiálu 1,49 0,49 1,01 2,68 1,23 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1,04 0,15 0,81 2,51 0,91 

Tržby z prodeje materiálu 0,45 0,35 0,20 0,17 0,31 

Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 
1,31 0,38 0,47 2,26 0,10 

Zůstatková cena prodaného DM 0,98 0,15 0,47 2,26 0,10 

Prodaný materiál 0,33 0,24 0,00 0,00 0,00 

Změna stavu rezerv a opravných položek -3,43 0,57 0,45 0,18 0,47 

Ostatní provozní výnosy 1,06 0,37 0,42 0,32 0,18 

Ostatní provozní náklady 0,33 0,85 0,70 0,38 0,43 

Provozní výsledek hospodaření 31,12 22,11 18,05 20,13 16,80 

Výnosové úroky 0,78 0,10 0,01 0,02 0,02 

Nákladové úroky 1,01 0,04 0,01 0,00 0,01 

Ostatní finanční výnosy 0,33 0,00 0,10 0,00 0,00 

Ostatní finanční náklady 0,85 -0,12 0,01 0,06 -0,14 

Finanční výsledek hospodaření -0,75 0,18 0,09 -0,04 0,15 

Daň z příjmů za běžnou činnost 6,20 4,54 3,50 3,87 3,27 

splatná 2,51 4,05 2,74 3,65 3,95 

odložená 3,68 0,49 0,77 0,23 -0,68 

Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 24,18 17,75 14,64 16,23 13,68 

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

Mimořádné náklady 0,00 0,00 0,36 0,00 -0,38 

Daň z příjmů z mimořádné činnost 0,00 0,00 -0,07 0,00 0,07 

splatná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

odložená 0,00 0,00 -0,07 0,00 0,07 

Mimořádný výsledek hospodaření 0,00 0,00 -0,29 0,00 0,31 

Výsledek hospodaření za účetní jednotku 24,18 17,75 14,35 16,23 13,99 

Zdroj: Vlastní výpočty. 


