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Anotace 

V předložené práci je vypracována finanční analýza společnosti Českomoravský 

cement, a.s., která je nedílnou součástí ekonomické analýzy. Hlavní náplní této bakalářské 

práce je interpretace a výčet jednotlivých metod finanční analýzy. V praktické části je 

provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy i výkazu zisku a ztráty, dále následuje 

finanční analýza pomocí poměrových ukazatelů, jejichž výsledky jsou okomentovány a 

zobrazeny v grafech. Závěr práce obsahuje celkové shrnutí zjištěných výsledků a případná 

nápravná opatření. 

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

ukazatele, rozvaha 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

In the submitted work there is developed financial analysis of the Českomoravský 

cement, a. s. company, which is important part of economical analysis. Main goal of this 

bachelors paper is interpretation and enumeration of financial analysis methods. In 

practical part there is made horizontal and vertical analysis balance-sheet and profit and 

loss account, next follows financial analysis by ratios, which results are commented on and 

shown in graphs. In conclusion the work contains summarizing of found results and 

potential corrective actions. 

Keywords: financial analysis, horizontal analysis, vertical analysis, ratio indicators, 

balance sheet 
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Seznam použitých zkratek 

a.s.  akciová společnost 

EAT  earnings after taxes (zisk po zdanění, čistý zisk) 

EBIT  earnings before interests and taxes (zisk před zdaněním a zaplacením úroků) 

ROA  return on assets (ukazatel rentability aktiv) 

ROE  return on equity (ukazatel rentability vlastního kapitálu) 

ROS  return on sales (ukazatel rentability tržeb) 
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1. Úvod 

Cílem mé bakalářské práce bylo provedení ekonomické analýzy společnosti 

Českomoravský cement, a.s., která se zabývá produkcí vápence a cementářských surovin. 

Ekonomická analýza vychází z detailního rozboru firemních dat obsažených v účetních 

výkazech, který označujeme jako finanční analýzu. Tento systematický rozbor se 

uskutečňuje na základě aplikací jednotlivých analytických metod s cílem odhalit slabé 

stránky, které v podniku vznikly nebo by v budoucnu mohly nastat. Žádná společnost 

usilující o co nejlepší výsledky hospodaření se tudíž bez tohoto finančního rozboru 

neobejde. 

Ve své bakalářské práci vyhodnocuji finanční zdraví podniku za sledované období 2008 až 

2012. Pro tento rozbor jsem vycházela z výročních zpráv nacházejících se na internetových 

stránkách obchodního rejstříku. 

Bakalářská práce je rozčleněna do 5 kapitol, kde po tomto krátkém úvodu následuje obecné 

seznámení se společností Českomoravský cement, a.s., s její stručnou historií a závody. 

Třetí kapitola v sobě zahrnuje teoretická východiska finanční analýzy, do kterých spadají 

její uživatelé, informační zdroje a hlavně analýza pomocí absolutních a poměrových 

ukazatelů. 

Ve čtvrté praktické části jsem zpracovala data zjištěná z účetních výkazů společnosti do 

přehledných tabulek. V první řadě jsem provedla horizontální a vertikální analýzu jak 

rozvahy, tak i výkazu zisku a ztráty a následně jsem vypočítala hodnoty jednotlivých 

poměrových ukazatelů, a to konkrétně ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti a 

likvidity. Tyto zjištěné výsledky jsem dále slovně okomentovala a zobrazila v grafech. 

V závěru jsou zrekapitulovány všechny dosažené výsledky. Na základě těchto výsledků je 

pak vyhodnocena finanční situace podniku a popřípadě jsou navržena různá opatření, která 

by mohla vést ke zlepšení finančního stavu podniku v budoucnosti. 
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2. Charakteristika společnosti 

Společnost Českomoravský cement, a.s. je označována za největšího výrobce 

cementu v České republice, která těží vápence a cementářské suroviny. Je součástí 

nadnárodní skupiny HeidelbergCement, která se řadí k předním výrobcům stavebních hmot 

ve světě. Svým zákazníkům poskytuje široký sortiment volně ložených a balených 

cementů, které lze použít prakticky ve všech oblastech stavebnictví. Kromě toho poskytuje 

svým klientům i odborné technické poradenství, zkušebnictví a logistiku. Nabídku 

produktů tvoří například klasické cementy portlandské, struskové, s vápencem, portlandské 

směsné vysokopecní a mnoho dalších. Všechny tyto produkty jsou při procesu produkce a 

expedice nepřetržitě podrobovány přísné kontrole. [1] 

Výrobky a služby díky své vysoké kvalitě a širokému spektru užitných vlastností našly 

mnohostranné uplatnění v celé řadě významných projektů. Příkladem může být výstavba 

dálničních sítí a železničních koridorů, budování infrastruktury či stavby domů, bytů a 

veřejných budov. Za zmínku stojí dostavba pražského tunelového komplexu Blanka, 

prodloužení linky A pražského metra nebo částečná rekonstrukce vzletové a přistávací 

dráhy letiště Václava Havla. [10] 

2.1. Historie společnosti 

Právní subjekt se jménem Českomoravský cement, a.s. vystupuje na trhu od roku 

1998, kdy se sjednotily společnosti Cement Bohemia a Cementárny a vápenky Mokrá. 

Společnost se stala členem HeidelbergCement Group, předního světového výrobce 

stavebních materiálů. S výjimkou dalších závodů se součástí společnosti staly zejména tyto 

závody: 

 cementárna Maloměřice (výroba ukončena v roce 1998), 

 cementárna Mokrá, 

 lom Mokrá, 

 vápenka Mokrá (v roce 2003 prodána), 

 cementárna Radotín, 

 cementárna Králův Dvůr (v roce 2003 ukončena výroba). [11] 
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2.2. Závody společnosti 

Společnost v současné době provozuje výrobu ve dvou závodech: Králův Dvůr - 

Radotín a Mokrá nedaleko Brna. Oba závody prodělaly od začátku devadesátých let 

minulého století rozsáhlou a podstatnou modernizaci a dnes jsou obstarány moderními 

technologickými zařízeními odpovídajícími současným mezinárodním měřítkům. [1] 

Účelem neustálé modernizace výrobních závodů je nejen zvyšování efektivity, ale také 

ochrana životního prostředí, která patří mezi hlavní priority firmy. Proto jsou 

v cementárnách instalována kontinuální měření emisí tuhých a plynných látek z rotačních 

pecí. Dále firma klade důraz na zlepšování pracovního prostředí, dodržování bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a předcházení pracovním úrazům. [10] 

Na následujícím obrázku je zobrazena mapa provozoven firmy. 

 

Obrázek č. 1: Mapa provozoven společnosti  [Zdroj: www.cmcem.cz] 

2.2.1. Závod Mokrá 

Závod Mokrá se nachází na jižním okraji CHKO Moravský kras. Hlavní 

surovinovou základnou pro výrobní závod je lom Mokrá. V tomto lomu se dobývá 

vysokoprocentní vápenec pro výrobu vápna, ostatní vápence a korekční jílovité břidlice pro 

výrobu cementu. Hlavní technologické zařízení se sestavuje ze dvou rotačních pecí na 
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výrobu slínku, pěti mlýnů na výrobu cementu a jednoho vertikálního mlýnu na předemletí 

vysokopecní strusky. [10] 

Na následujícím obrázku lze vidět, jak závod Mokrá vypadá z výšky. 

 

Obrázek č. 2: Závod Mokrá  [Zdroj: www.cmcem.cz] 

2.2.2. Závod Králův Dvůr – Radotín 

Závod Radotín využívá pro výrobu cementu vápence ze surovinových lomů 

Hvížďalka a Špička, které se nacházejí v blízkosti lomu. Výroba v Radotíně je zaměřena 

na produkci a dopravu volně loženého cementu. Hlavní výrobní vybavení představují dvě 

pecní linky na výrobu slínku a dva cementové mlýny. 

V současné době je v cementárně Králův Dvůr provozuschopná pouze moderní balicí linka 

a expedice baleného i volně loženého cementu. Do závodu se dováží cement převážně 

z Mokré a Radotína železničními vozy a následně je odeslán k zákazníkům. V roce 2003 

byla výroba přerušena kvůli neekologickému provozu vyžadujícímu velké investice a 

dostačující kapacity ve zbývajících dvou provozech. [10] 
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3. Teoretická východiska 

Ekonomická analýza vychází z detailního rozboru jednotlivých účetních výkazů, 

který označujeme jako finanční analýzu. Žádný podnik se totiž při svém hospodaření bez 

rozboru finanční situace firmy neobejde. Pravidelně prováděná analýza tak umožňuje 

identifikovat případné nedostatky finančního zdraví podniku v době, kdy je ještě možné 

realizovat různá nápravná opatření k překonání těchto nedokonalostí. Proto by měla být 

finanční analýze věnována náležitá pozornost. [2] 

3.1. Uživatelé finanční analýzy 

Informace týkající se finančního zdraví podniku jsou předmětem zájmu mnoha 

subjektů, kteří přicházejí tak či onak do kontaktu s daným podnikem. Finanční analýza je 

důležitá jak pro externí, tak i interní uživatele. Do skupiny externích uživatelů patří 

zejména stát a jeho orgány, investoři, banky a jiní věřitelé, obchodní partneři a konkurenti. 

Stát a jeho orgány se zaměřují především na kontrolu plnění daňových povinností, 

rozdělování finančních výpomocí (subvence, dotace, atd.) podnikům nebo také sledují 

finanční zdraví podniků se státní zakázkou. 

Investoři (akcionáři či vlastníci) jsou poskytovatelé kapitálu, kteří využívají zprávy o 

finanční výkonnosti podniku hlavně proto, aby získali dostatečné kvantum informací pro 

rozhodování o potenciálních investicích. Dále pak sledují, jak daný podnik nakládá 

s prostředky, které do něho vložili. 

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

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

Nedílnou součástí bývá i pravidelné informování o finanční situaci dlužníka. 

Dodavatelé (obchodní věřitelé) se soustřeďují především na to, zda podnik bude schopen 

zaplatit splatné závazky, jde jim především o krátkodobý prospěch. Podíl obchodního 

úvěru na cizích zdrojích je často značně vysoký. 

Odběratelé (zákazníci) usilují o to, aby v případě finančních potíží neměli problémy 

s vlastním zabezpečením výroby. Zákazníci jsou na dodavateli svým způsobem závislí a 

potřebují mít v něm jistotu, že bude schopen dostát svých závazků. 
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Interní skupinu uživatelů tvoří manažeři, zaměstnanci a odbory. 

Manažeři jsou ve většině podniků zpracovateli finanční analýzy. Výstupy z této analýzy 

jsou základem pro jejich každodenní práci a také pro operativní a strategické finanční 

řízení podniku. 

Pro zaměstnance je důležitá jistota zaměstnání a stabilita v oblasti mzdové a sociální. [3] 

3.2. Informační zdroje finanční analýzy 

Úspěšně provedená finanční analýza je podmíněna kvalitou použitých vstupních 

informací. K tomu analýza vyžaduje velké množství dat, které jsou nejčastěji čerpány 

z těchto následujících účetních výkazů obsažených v každé výroční zprávě příslušného 

podniku. [4] 

3.2.1. Rozvaha 

Rozvaha je písemný přehled, na jehož debetní (levé) straně jsou zachycena veškerá 

aktiva a na kreditní (pravé) straně všechna pasiva. Rozvaha se zpravidla sestavuje 

k poslednímu dni účetního období, respektive k 31. 12. Aktiva jsou majetkem, kterým 

podnik disponuje, a pasiva jsou zdrojem kapitálu, ze kterého byl majetek pořízen. 

3.2.2. Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty podává přehled o pohybu jednotlivých výnosů a nákladů, které 

se společně podílely na tvorbě výsledku hospodaření běžného období. Výnosové položky 

jsou označovány římskými číslicemi, nákladové položky jsou značeny velkými písmeny 

abecedy a položky se symbolem „+“ či „*“ jsou nazývány jako výpočtové položky. Výkaz 

zisku a ztráty lze také uspořádat do tří oblastí. Rozlišujeme provozní, finanční a 

mimořádnou oblast. Slouží tedy k poskytnutí informací o finanční situaci a ziskovosti 

podniku. I tento účetní výkaz se sestavuje zpravidla jednou ročně. 

3.2.3. Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow zaznamenává vznik a použití peněžních prostředků. Jinými slovy 

jde tedy o přehled, který zachycuje přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) podniku v průběhu 

účetního období a je pro něho žádoucí, aby příjmy převyšovaly výdaje. Výkaz slouží také 
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jako nástroj k identifikaci příčin změn finanční situace a likvidity podniku. Stejně jako ve 

výkazu zisku a ztráty se i přehled cash flow dá rozčlenit na provozní, investiční a finanční 

část, kde nejdůležitější oblastí je oblast provozní. [5] 

3.3. Analýza absolutních ukazatelů 

Za absolutní ukazatele se označují údaje zjištěné přímo v účetních výkazech. 

Absolutní ukazatele lze členit na stavové a tokové veličiny, ve kterých sehrává 

nejdůležitější roli časový interval. Stavové veličiny (data z rozvahy) představují stav 

k určitému časovému okamžiku a naopak tokové veličiny (údaje z výkazu zisku a ztráty a 

cash flow) jsou pak údaje sdělující vývoj za určitý časový interval. [6] 

3.3.1. Horizontální analýza 

Horizontální analýza (neboli analýza vývojových trendů) porovnává změny 

absolutních ukazatelů v čase. Pomocí této analýzy odhalujeme, o kolik se jednotlivé 

položky změnily oproti předchozímu období. Změny můžeme vyjádřit v procentech nebo 

prostřednictvím indexů (řetězových nebo bazických). Následné porovnání jednotlivých 

změn se realizují vždy po řádcích, tedy horizontálně. Analýza se tedy zaměřuje na pohyby 

jednotlivých veličin a zjištění jejich intenzity. V tomto stádiu analýzy je totiž ještě možné 

postřehnout, kdy se vývoj dvou položek dostává do kolize. [7] 

Absolutní a procentní změnu lze vyjádřit následujícími vzorci: 

                                         (1) 

                
               

          
              (2) 

3.3.2. Vertikální analýza 

Vertikální analýza (nebo také procentní rozbor) počítá procentní podíl jednotlivých 

položek základních účetních výkazů k celkové sumě hodnot položek v rámci určitého 

celku. Pro analýzu rozvahy jsou zřejmé položky výkazu vyjádřené jako procento 

z celkových aktiv nebo pasiv, resp. z bilanční sumy. A naopak při výkazu zisku a ztráty 

bereme obvykle jako základ velikost celkových výnosů a tržeb. Při této analýze 

postupujeme výkazy v jednotlivých letech shora dolů, tedy vertikálně. Struktura aktiv nás 
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informuje o tom, do čeho firma investovala svěřený kapitál a do jaké míry byla přitom 

zohledňována výnosnost. Ze struktury pasiv odhalíme, z jakých zdrojů byl majetek 

pořízen. [6] 

Vztah pro vertikální analýzu lze vyjádřit následovně: 

   
  

   
               (3) 

Bi … velikost položky bilance, 

Bi … suma hodnot položek v rámci určitého celku. 

3.4. Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou nejvíce využívaným nástrojem finanční analýzy, neboť 

usnadňují získat aktuální obraz o základních finančních charakteristikách podniku. Dávají 

do vzájemných vztahů jednotlivé položky či skupiny položek uvedené v účetních výkazech 

pomocí jejich podílu. U těchto ukazatelů se nejčastěji vychází z výkazu zisku a ztráty nebo 

z rozvahy. [8] 

3.4.1. Analýza ukazatelů rentability 

Ukazatelé rentability (výnosnosti, ziskovosti) jsou měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet zisk a zhodnotit tak vložený kapitál. Udávají, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč 

jmenovatele. Čím je rentabilita vyšší, tím lépe podnik hospodaří se svým majetkem a 

kapitálem. 

Podle toho, jaký typ vloženého kapitálu je aplikován, se rozlišují tyto ukazatele: 

Ukazatel rentability aktiv (Return on Assets) 

    
    

      
              (4) 

Tento ukazatel je pokládán za základní měřítko finanční výkonnosti, protože poměřuje zisk 

s celkovými aktivy (hodnotou majetku) vloženými do podnikání bez ohledu na to, z jakých 

zdrojů byla financována. Vyjadřuje tedy celkovou efektivnost podniku. 
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu (Return on Equity) 

    
   

               
             (5) 

Pomocí tohoto ukazatele zjišťují vlastníci celkovou míru výnosnosti vlastních zdrojů, zda 

jejich kapitál přináší dostatečný výnos odpovídající riziku investice. Sleduje, kolik Kč 

čistého zisku připadá na 1 Kč investovanou vlastníky podniku. 

Ukazatel rentability tržeb (Return on Sales) 

    
          

     
              (6) 

Ukazatel označovaný jako ROS sděluje, jaký podíl z tržeb zaujímá zisk. Jestliže je jeho 

hodnota nízká, pak prokazuje chybné řízení firmy a naopak vysoký stupeň značí 

nadprůměrnou úroveň řízení podniku. [9] 

3.4.2. Analýza ukazatelů aktivity 

Ukazatele aktivity jsou používány pro řízení aktiv podniku, neboť vyjadřují, jak 

efektivně podnik využívá svůj majetek. Má-li ho více, než je vhodné, vznikají mu 

přebytečné náklady a tím nízký zisk. Má-li ho nedostatek, pak přichází o možné budoucí 

výnosy. Hodnotí tedy vázanost jednotlivých složek kapitálu v různých formách aktiv a 

pasiv. 

Prakticky se jedná o ukazatele těchto typů: 

Ukazatel obratu celkových aktiv 

                      
     

              
                       (7) 

Ukazatel obratu celkových aktiv představuje, kolikrát se celková aktiva obrátí v tržby za 

rok. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím lépe podnik využívá svůj majetek. 

Ukazatel obratu zásob 

            
     

      
                          (8) 
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Ukazatel obratu zásob udává, kolikrát za rok se přemění zásoby v ostatní formy oběžného 

majetku až po další nákup zásob. Vysoká obratovost přispívá k lepší situaci. 

Doba obratu zásob 

                  
   

           
             (9) 

Tento ukazatel podává informaci o tom, kolik dní v průměru jsou oběžná aktiva vázána ve 

formě zásob až do fáze jejich spotřeby nebo prodeje. Jinak řečeno udává, kolik dní trvá 

jedna obrátka. Ukazatel by měl vykazovat co nejnižší hodnotu. 

Ukazatel obratu pohledávek 

                 
     

          
                                (10) 

Ukazatel obratu pohledávek měří počet obrátek pohledávek během dané doby. Vymezuje, 

jak rychle jsou pohledávky proměněny v peněžní prostředky. Čím je větší hodnota 

(rychlejší obrat) ukazatele, tím rychleji jsou zinkasovány pohledávky. 

Doba obratu pohledávek 

                       
   

                
                   (11) 

Doba obratu pohledávek je ukazatelem, který vypovídá o tom, jak dlouho je majetek 

podniku vázán v podobě pohledávek. Udává, jak dlouho musí firma čekat, než budou 

pohledávky v průměru splaceny. Hodnota tohoto ukazatele by měla odpovídat průměrné 

době splatnosti faktur. [6] 

Doba obratu závazků 

                    
   

             
                    (12) 

Doba obratu závazků se vypočte podle výše uvedeného vzorce, kde obrat závazků je 

poměrem tržeb ke krátkodobým závazkům. Ukazatel vyjadřuje dobu trvání úhrady závazků 

od okamžiku jeho vzniku, na kterou dodavatelé poskytli obchodní úvěr. Obecně platí, že 
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doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, aby se předešlo 

narušení finanční rovnováhy ve firmě. [5] 

3.4.3. Analýza ukazatelů zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti hodnotí finanční stabilitu podniku, jejíž podmínkou je 

vyrovnanost finanční a majetkové struktury podniku. Každý podnik by se měl proto snažit 

udržet optimální finanční strukturu s minimálními náklady na kapitál, aby nebyl 

překapitalizován. Tito ukazatele tedy charakterizují, v jakém rozsahu podnik financuje své 

potřeby (aktiva) a činnosti cizím kapitálem, tedy dluhem. 

Pro výpočty analýzy zadluženosti existuje mnoho ukazatelů, např.: 

Ukazatel celkové zadluženosti (tzv. ukazatel věřitelského rizika - Debt Ratio) 

                    
            

              
                   (13) 

Příliš vysoká hodnota celkové zadluženosti poukazuje na značnou zadluženost podniku a i 

věřitelské riziko podniku. [9]. 

Doporučovaná úroveň tohoto ukazatele je do 0,5, resp. 50 % při respektování 

doporučovaných oborových standardů. [6] 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) 

                         
               

             
                  (14) 

Tento ukazatel podává informaci o tom, do jaké míry je schopen hradit své potřeby 

vlastními zdroji, jaká je jeho finanční soběstačnost. [9] 

Podíl vlastního kapitálu je doplňkovým ukazatelem k ukazateli věřitelského rizika a jejich 

součet by měl být 1, resp. 100 %. [6] 

Ukazatel dlouhodobé zadluženosti 

                       
                       

              
                 (15) 
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Dlouhodobá zadluženost představuje jaká část aktiv podniku je placena dlouhodobými 

dluhy. 

Ukazatel běžné zadluženosti 

                  
                       

              
                  (16) 

Běžná zadluženost naopak vyjadřuje jak velká část aktiv podniku je hrazena krátkodobými 

závazky. [9] 

3.4.4. Analýza ukazatelů likvidity 

Likviditou rozumíme schopnost jednotlivých položek aktiv přeměnit se v peníze a 

tím zajistit podniku solventnost, tj. schopnost splácet své závazky v okamžiku jejich 

splatnosti. Ukazatele likvidity tedy porovnávají jednotlivé likvidní položky v čitateli, 

kterými je možno platit s tím, co je nutno zaplatit ve jmenovateli. 

K nejběžněji používaným ukazatelům patří: 

Ukazatel okamžité likvidity (nebo také pokladní likvidita - Cash Ratio) 

                   
                            

                  
              (17) 

Okamžitá likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Likvidní 

složka pohotových platebních prostředků je tvořena sumou peněz na účtech či v hotovosti, 

ale také ekvivalenty hotovosti jako jsou například cenné papíry nebo šeky. [9] 

V případě veškerých krátkodobých závazků splatných v průběhu 12 měsíců by měl 

ukazatel nabývat hodnoty kolem 0,2. [8] 

Ukazatel pohotové likvidity (neboli rychlá likvidita - Quick Ratio) 

                   
                    

                  
               (18) 

V tomto ukazateli jsou ponechána všechna oběžná aktiva, od kterých jsou ale odečteny 

zásoby, které představují jejich nejméně likvidní část. Zásoby se totiž nejhůře přeměňují 

v peníze. Doporučená hodnota tohoto ukazatele by měla nabývat hodnot v rozmezí 1–1,5. 
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Ukazatel celkové likvidity (Current Ratio) 

                  
             

                  
               (19) 

Celková likvidita říká, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí zdroje podniku. To 

znamená, jak by byl podnik schopen dostát svým věřitelům, kdyby proměnil veškerá svá 

oběžná aktiva v dané chvíli na peníze. U zdravé firmy se za doporučovanou výši tohoto 

ukazatele pokládá rozmezí od 1,5 do 2,5. [9] 
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4. Ekonomická analýza vybrané firmy 

Praktická část této bakalářské práce je orientovaná na zhodnocení finančního zdraví 

společnosti Českomoravský cement, a.s., které bylo provedeno na základě metody 

horizontální a vertikální analýzy. Závěrem je také posouzen vývoj jednotlivých 

poměrových ukazatelů. 

Všechny vstupní údaje aplikované ve výpočtech byly čerpány z příslušných účetních 

výkazů, které se nacházejí v tištěné podobě. 

4.1. Analýza absolutních ukazatelů 

Podkapitola rozebírá horizontální a vertikální analýzu rozvahy i výkazu zisku a 

ztráty, jejichž výsledné změny jsou zaznamenány v tabulkách č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4. Údaje 

potřebné k výpočtům těchto změn se nacházejí v příloze č. 1 a příloze č. 2. 

4.1.1. Horizontální analýza rozvahy 

Následující tabulka horizontální analýza aktiv a pasiv porovnává jak změny 

absolutních hodnot, tak i jejich relativní neboli procentní změny v období 2008 až 2012. 

Tabulka č. 1: Horizontální analýza rozvahy 

Text 

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

AZ 

[tis. Kč] 

RZ 

[%] 

AZ 

[tis. Kč] 

RZ 

[%] 

AZ 

[tis. Kč] 

RZ 

[%] 

AZ 

[tis. Kč] 

RZ 

[%] 

AKTIVA 

CELKEM 
6 420 0,09 - 113 707 - 1,59 - 136 591 - 1,95 - 699 812 - 10,17 

Dlouhodobý 

majetek 
348 156 6,25 - 169 191 - 2,86 - 582 505 - 10,13 - 68 234 - 1,32 

Oběžná 

aktiva 
- 344 615 - 23,00 58 227 5,05 449 221 37,06 - 631 664 - 38,02 

Ostatní 

aktiva 
2 879 5,60 - 2 743 - 5,05 - 3 307 - 6,41 86 0,18 

PASIVA 

CELKEM 
6 420 0,09 - 113 707 - 1,59 - 136 591 - 1,95 - 699 812 - 10,17 

Vlastní 

kapitál 
1 632 648 49,12 315 274 6,36 - 249 029 - 4,72 - 141 140 - 2,81 

Cizí 

zdroje 
- 1 625 124 - 42,78 - 428 976 - 19,73 96 763 5,54 - 542 996 - 29,48 

Ostatní 

pasiva 
- 1 104 - 98,05 - 5 - 22,73 15 675 92 205,88 - 15 677 - 99,90 

            [Zdroj: vlastní zpracování] 

Jak je možné z tabulky vyčíst vývoj celkových aktiv v letech 2010 až 2012 postupně klesal 

až na rok 2009, kdy celková aktiva mírně vzrostla o 0,09 % (6 420 Kč). Důvodem poklesu 
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celkových aktiv bylo snížení dlouhodobého majetku. Dlouhodobý majetek zaznamenává 

nárůst pouze v roce 2009, a to o 6,25 % neboli 348 156 Kč. Zaměříme-li se na oběžná 

aktiva, vidíme, že v roce 2011 dosahovala nejvyšší hodnoty 449 221 Kč. V roce 2009 si 

můžeme všimnout poklesu o 23 % (– 344 615 Kč) a v roce 2012 až o 38,02 % (– 

631 664 Kč). Pokles těchto hodnot byl způsoben zejména snížením stavu zásob a prudkým 

snížením krátkodobých pohledávek. V roce 2010 a 2011 se ostatní aktiva oproti roku 2009 

snížila následovně: v roce 2010 o 5,05 %, což je 2 743 Kč a v roce 2011 o 6,41 %, tedy 

3 307 Kč. Na straně pasiv jsou k vidění také nemalé změny. Vlastní kapitál se v roce 2009 

navýšil skoro o polovinu, a to o 49,12 % (1 632 648 Kč). V roce 2010 už nebyl nárůst tak 

vysoký jako v předchozím roce, došlo k navýšení pouze o 6,36 % (315 274 Kč). Naopak 

rok 2011 vykazuje pokles vlastního kapitálu o 4,72 % (– 249 029 Kč) a v roce 2012 o 

2,81 % (– 141 140 Kč). Velmi razantně poklesly v roce 2009 cizí zdroje na rozdíl od 

ostatních období (– 42,78 %; – 1 625 124 Kč). Klesající trend cizích zdrojů ovlivnil 

převážně pokles krátkodobých závazků. V ostatních pasivech se změny projevily nejvíce 

formou poklesu a to hlavně v roce 2009 a 2012, kdy šlo skoro až o 100% pokles.  

4.1.2. Vertikální analýza rozvahy 

Tabulka č. 2 zjišťuje procentní rozbor jednotlivých položek rozvahy k celkové 

sumě aktiv či pasiv za sledované období 2008 až 2012. 

       Tabulka č. 2: Vertikální analýza rozvahy 

Text 
Období [%] 

2008 2009 2010 2011 2012 

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

Dlouhodobý majetek 78,24 83,05 81,99 75,15 82,56 

Oběžná aktiva 21,04 16,18 17,28 24,15 16,66 

Ostatní aktiva 0,72 0,76 0,73 0,70 0,78 

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

Vlastní kapitál 46,66 69,51 75,13 73,00 78,98 

Cizí zdroje 53,33 30,49 24,87 26,77 21,02 

Ostatní pasiva 0,02 0,00 0,00 0,23 0,00 

                 [Zdroj: vlastní zpracování] 

Z celkových aktiv tvoří nejpodstatnější část dlouhodobý majetek. V jeho vývoji nedošlo 

k výrazným procentním výkyvům. Největší procentní podíl udává rok 2009, a to až 

83,05 %. V roce 2012 klesla oběžná aktiva z 24,15 % na 16,66 %. U ostatních aktiv jsou 
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poměry v jednotlivých letech poměrně vyrovnané. Výraznější změna přichází v pasivech u 

vlastního kapitálu, kdy v příslušných letech je zaznamenán stoupající trend. V roce 2012 je 

dosaženo až 78,98 % vlastního kapitálu. Cizí zdroje naopak v jednotlivých letech klesají, a 

to z 53,33 % (2008) na 21,02 % (2012). Poměry ostatních pasiv se příliš od sebe neliší. 

4.1.3. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty podává informaci o absolutním a 

relativním vývoji jednotlivých tržeb a výsledku hospodaření za období 2008 až 2012. 

Tabulka č. 3: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Text 

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

AZ 

[tis. Kč] 

RZ 

[%] 

AZ 

[tis. Kč] 

RZ 

[%] 

AZ 

[tis. Kč] 

RZ 

[%] 

AZ 

[tis. Kč] 

RZ 

[%] 

Tržby za 

prodej zboží 
- 9 938 - 9,15 - 54 065 - 54,81 - 42 176 - 94,63 3 424 143,08 

Tržby za 
prodej vl. 

výrobků a  

služeb 

- 823 716 - 18,31 - 591 080 - 16,09 157 551 5,11 - 458 502 - 14,15 

Spotřeba  

materiálu a  

energie 

- 231 455 - 16,59 - 150 595 - 12,94 33 982 3,35 - 110 108 - 10,51 

Tržby z 

prodeje DM 
a materiálu 

- 10 664 - 10,49 264 978 291,34 - 200 922 - 56,45 - 12 824 - 8,27 

Provozní  
výsledek 

hospodaření 

- 542 383 - 29,92 - 184 410 - 14,52 - 174 409 - 16,06 - 241 724 - 26,53 

Finanční 

výsledek 

hospodaření 

460 163 282,93 - 448 788 - 72,06 30 150 17,33 29 174 14,29 

Výsledek 
hospodaření 

za účetní 

období 

26 616 1,65 - 580 644 - 35,50 - 111 662 - 10,58 - 166 591 - 17,66 

             [Zdroj: vlastní zpracování] 

Tržby za prodej zboží mají v roce 2009 až 2011 klesající tendenci. V roce 2012 však tržby 

vzrostly o 143,08 %. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vykazují většinou pokles, 

v roce 2009 o 18,31 % (– 823 716 Kč), v roce 2010 o 16,09 % (– 591 080 Kč) a 

v posledním roce 2012 o 14,15 % (– 458 502 Kč). Nárůst spotřeby materiálu a energie je 

charakteristický pouze pro rok 2011, kdy se hodnota zvýšila jen o 3,35 % (33 982 Kč). 
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V období 2010-2009 zaznamenávají tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 

navýšení o 291,34 %, což je 264 978 Kč a naopak v období 2011-2010 snížení tržeb až o 

56,45 %, tedy 200 922 Kč. Snižující se trend všech tržeb byl vyvolán vlivem hospodářské 

recese. Provozní výsledek hospodaření má ve všech obdobích klesající charakter, kdy 

v roce 2009 došlo k největšímu poklesu, a to o 29,92 % (– 542 383 Kč). Finanční výsledek 

hospodaření zpočátku roste, a to konkrétně o 282,93 % neboli 460 163 Kč, ale 

v následujícím roce zase klesá o 72,06, což je 448 788 Kč. V dalších letech dochází opět 

k mírnému nárůstu. Co se týče výsledku hospodaření za účetní období, pozorujeme nárůst 

vlivem kladného finančního výsledku hospodaření pouze v roce 2009 o 1,65 %, tedy 

26 616 Kč. V ostatních obdobích se výsledek hospodaření snižuje na konečnou částku 

166 591 Kč, což představuje pokles o 17,66 %. 

4.1.4. Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Pro procentní výpočet jednotlivých položek této analýzy jsem si jako základnu 

zvolila tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, což nám umožňuje vidět, jak velká je 

která položka ve vztahu k tržbám podniku. 

Tabulka č. 4: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Text 
Období [%] 

2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 2,41 2,68 1,45 0,07 0,21 

Tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Spotřeba materiálu a energie 31,02 31,68 32,87 32,32 33,69 

Tržby z prodeje DM a materiálu 2,26 2,48 11,54 4,78 5,11 

Provozní výsledek hospodaření 40,29 34,56 35,21 28,12 24,06 

Finanční výsledek hospodaření 3,62 16,95 5,64 6,30 8,39 

Výsledek hospodaření za účetní 

období 
35,77 44,51 34,21 29,11 27,91 

                 [Zdroj: vlastní zpracování] 

Z tabulky lze vidět, že tržby za prodej zboží vykazují v roce 2009 největší procentuální 

podíl, který činí 2,68 %, avšak od tohoto roku mají klesající trend. Spotřeba materiálu a 
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energie se v jednotlivých letech nijak výrazně neliší. Jejich výše se pohybuje od hodnoty 

31,02 % dosažené v roce 2008, po hodnotu 33,69 % dosaženou v roce 2012. Vývoj tržeb 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu je kolísavý, nejmenší podíl je zaznamenán 

v roce 2008 (2,26 %) a naopak největší podíl udává rok 2010, který se pohybuju okolo 

11 %. Provozní výsledek hospodaření má klesající tendenci až na rok 2010, kdy se hodnota 

34,56 % z roku 2009 mírně zvýšila na 35,21 %. Finanční výsledek hospodaření oproti 

provoznímu výsledku hospodaření vykazuje nižší hodnoty. Nicméně v roce 2009 má 

největší podíl, který tvoří 16,95 %. Výsledek hospodaření za účetní období v roce 2008 

činí 35,77 %. Následující rok se tento výsledek hospodaření dostává na nejvyšší hodnotu, a 

to 44,51 %. V dalších letech postupně klesá až na konečných 27,91 %. 

4.2. Analýza poměrových ukazatelů 

V další praktické části se zaměřím na zhodnocení vybraných poměrových 

ukazatelů, a to konkrétně ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. Jejich 

jednotlivé výpočty se vyskytují v příloze č. 3. Pro lepší orientaci jsou výsledky příslušných 

ukazatelů prezentovány i v grafické podobě. 

4.2.1. Ukazatele rentability 

Tabulka č. 5 se zabývá ukazateli rentability ve sledovaných letech 2008 až 2012 a 

zároveň uvádí výsledky, které jsem vypočetla na základě vztahů vymezených v 3. kapitole.  

         Tabulka č. 5: Ukazatele rentability v letech 2008 až 2012 

Ukazatele 

rentability 

Roky [%] 

2008 2009 2010 2011 2012 

ROA 27,73 26,55 17,95 16,21 14,61 

ROE 48,41 33,00 20,01 18,78 15,91 

ROS 34,16 42,33 30,28 27,76 26,51 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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Ukazatel rentability aktiv (ROA) 

Z tabulky č. 5 je možné vyčíst, že hodnoty rentability aktiv mají klesající tendenci. V roce 

2008 je efektivnost podniku největší, kterou tvoří 27,73 % a naopak nejméně vytvořený 

zisk zjišťuje rok 2012, a to 14,61 %. Tento ukazatel klesl tedy o 13,12 %. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Nejpozitivnější rok pro vlastníky firmy byl rok 2008, kdy 1 Kč investovaná těmito 

vlastníky přinesla 0,4841 Kč čistého zisku. V následujících letech však celková míra 

výnosnosti vlastních zdrojů klesá až na 15,91 %, což už není až tak nepřehlédnutelný 

rozdíl. 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) 

Rok 2009 vykazuje největší hodnotu ze všech let. Vynesl přibližně 0,42 Kč zisku na jednu 

korunu tržeb. Od tohoto roku dochází opět k procentnímu poklesu, který není příliš 

žádoucí. 

Pro kompletní přehled je vývoj jednotlivých ukazatelů rentability znázorněn i v grafu. 

                 Graf č. 1: Grafické znázornění vývoje ukazatelů rentability v letech 2008 až 2012 

 

       [Zdroj: vlastní úprava] 
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4.2.2. Ukazatele aktivity 

V následujících tabulkách jsou zobrazeny výsledky ukazatelů aktivity, resp. obraty 

těchto ukazatelů a jejich doby obratu za období 2008 až 2012. Tyto výpočty jsou součástí 

příloh. 

      Tabulka č. 6: Ukazatele aktivity a jejich obraty v letech 2008 až 2012 

Ukazatele aktivity 

Roky [počet obratů za rok] 

2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat aktiv 0,66 0,54 0,50 0,49 0,47 

Obrat zásob 14,00 13,00 12,00 11,00 9,00 

Obrat pohledávek 8,00 9,00 7,00 9,00 9,00 

      [Zdroj: vlastní zpracování] 

 

      Tabulka č. 7: Ukazatele aktivity a jejich doby obratu v letech 2008 až 2012 

Ukazatele aktivity 

Roky [dny] 

2008 2009 2010 2011 2012 

Doba obratu 

zásob 
27 29 31 34 41 

Doba obratu 

pohledávek 
46 41 53 41 41 

Doba obratu 

závazků 
41 27 31 34 34 

      [Zdroj: vlastní zpracování] 

Obrat celkových aktiv 

Z tabulky č. 6 je zřejmé, že hodnoty tohoto ukazatele jsou ve všech letech menší než 1. 

Z toho vyplývá, že hodnota celkových aktiv se neobrátila v tržby ani jednou za rok. Rok 

2008 činil 0,66 obratů za rok a v dalších letech následovalo snížení, kdy v roce 2012 byl 

pokles na 0,47 obratů za rok. 

 



Kateřina Klejchová: Ekonomická analýza vybraného podniku 

2014  21 

 

Obrat zásob 

Ukazatel obratu zásob představuje, kolikrát se během roku každá položka zásob přemění 

v peněžní prostředky. Nejefektivněji si podnik vedl v roce 2008, kdy proměnil své zásoby 

14krát za rok. Nejmenší pokles zaznamenal rok 2012, kdy obrat byl pouze 9krát. 

Doba obratu zásob by měla být co nejkratší, což plní rok 2008, kdy jedna obrátka trvá 27 

dní. V roce 2009 a 2010 se doba obratu zásob prodlužuje o 2 dny a poslední dva roky o 3 

dny. Podnik by měl dávat přednost tomu, aby v něm zásoby nezůstávaly příliš dlouho a 

nesnižovaly tak možnost efektivně nakládat s peněžními prostředky, které jsou v nich 

vázány. 

Obrat pohledávek 

Jak je z tabulky č. 6 možné vyčíst v roce 2009, 2011 a 2012 se pohledávky obrátily co 

nejrychleji, tedy 9krát. To znamená, že byly zinkasovány rychleji než obraty pohledávek 

v ostatních letech.  

Doba obratu pohledávek nám sděluje, jak dlouho musí firma čekat na úhradu svých 

pohledávek. Nejdéle čekala v roce 2010, kdy obdržela úhradu do 53 dní. V roce 2009, 

2011 a 2012 byla platební morálka odběratelů o něco lepší, a to pouhých 41 dní. 

Dobra obratu závazků udává, jak dlouho firmě trvá zaplatit své závazky dodavatelům. Je 

obecně známo, že doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, což 

firma v žádném roce nesplňuje. To jasně ukazuje na to, že firma platí své závazky rychleji 

než odběratele své pohledávky. 

Následující graf č. 2 zobrazuje vývoj obratů jednotlivých ukazatelů aktivity a graf č. 3 

doby obratů těchto ukazatelů. 
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                     Graf č. 2: Grafické znázornění vývoje ukazatelů aktivity v letech 2008 až 2012 

 

    [Zdroj: vlastní úprava] 

 

                 Graf č. 3: Grafické znázornění doby obratu ukazatelů aktivity v letech 2008 až 2012 

 

    [Zdroj: vlastní úprava] 
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         Tabulka č. 8: Ukazatele zadluženosti v letech 2008 až 2012 

Ukazatele 

zadluženosti 

Roky [%] 

2008 2009 2010 2011 2012 

Celková 

zadluženost 
47,22 25,88 20,44 20,72 15,48 

Podíl vlastního 

kapitálu 
46,66 69,51 75,13 73,00 78,98 

Dlouhodobá 

zadluženost 
1,81 2,24 2,72 2,88 3,41 

Běžná 

zadluženost 
45,41 23,65 17,71 17,84 12,06 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Doporučovaný stupeň celkové zadluženosti je do 50 %. Příliš vysoké hodnoty jsou 

rizikem pro věřitele, především pro banku. Většinou tuto hranici celková zadluženost 

nepřekročila až na rok 2008, který se k ní téměř přiblížil. V dalších letech podnik 

nepoukazuje na vážnou zadluženost. V posledním roce 2012 se celková zadluženost 

naopak snížila o celých 31,74 %. 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech má stoupající trend, což je pro podnik velmi 

výhodné. Podává totiž informaci o tom, do jaké míry je schopen hradit své potřeby 

vlastními zdroji, resp. jaká jeho soběstačnost. Největší podíl vlastního kapitálu na aktivech 

udává poslední rok 2012, jehož hodnota se pohybuje kolem 78 % a nejnižší je 

zaznamenána v roce 2008, tedy 46,66 %. Od roku 2008 až 2012 činil tedy nárůst 32,32 %. 

Dlouhodobá zadluženost vyjadřuje jak velká část aktiv podniku je hrazena dlouhodobými 

dluhy. Tento ukazatel má opět stoupající tendenci s přiměřenými procenty. V roce 2008 

činila celková zadluženost 1,81 % a pomalu se zvyšovala do roku 2012 na 3,41 %. 

Běžná zadluženost 

Tento ukazatel už má procentní hodnoty o něco vyšší než dlouhodobá zadluženost a 

tendenci naopak klesající. Největší zadluženost postihla podnik v roce 2008, konkrétně 

byla tvořena 45,41 % a nakonec se do roku 2012 snížila o 33,35 %. 
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Pro lepší přehlednost jsem číselné údaje z tabulky č. 8 aplikovala do grafu č. 4.  

                 Graf č. 4: Grafické znázornění vývoje ukazatelů zadluženosti v letech 2008 až 2012 

 

       [Zdroj: vlastní úprava] 
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Tabulka č. 9: Ukazatele likvidity v letech 2008 až 2012 
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likvidity 
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2008 2009 2010 2011 2012 
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1,5–2,5 0,46 0,68 0,98 1,35 1,38 

        [Zdroj: vlastní zpracování] 
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vyčíst, že firma do tohoto intervalu nezapadá v žádném roce. Okamžitá likvidita není proto 

zajištěna, i když roste po roce o 0,01.  

Pohotová likvidita 

Kvůli zachování likvidnosti podniku by hodnota tohoto ukazatele měla nabývat hodnot 

v rozmezí 1–1,5. V tomto případě (viz tabulka č. 9) hodnoty v roce 2008, 2009, 2010 a 

2012 klesly pod 1. To je zapříčiněno nízkým krátkodobým finančním majetkem. Jediný 

rok, který se tomuto rozmezí přiblížil, byl rok 2011, který nabýval hodnoty 1,12. 

Celková likvidita 

U zdravé firmy se za doporučovanou výši tohoto ukazatele pokládá rozmezí 1,5–2,5. 

Výsledky nevykazují dodržení hodnot v žádném roce. To znamená, že kdyby podnik 

proměnil veškerá svá oběžná aktiva v dané chvíli na peníze, nebyl by dostatečně schopen 

uspokojit své věřitele ani v jednom roce, i když rok 2011 a 2012 se k tomuto rozmezí 

mírně přiblížil. 

Následující graf č. 5 umožňuje vidět, jak jednotlivé likvidity rostou v čase až na likviditu 

okamžitou, která se pohybuje ve velmi nízkých hodnotách. 

                 Graf č. 5: Grafické znázornění vývoje ukazatelů likvidity v letech 2008 až 2012 

 

    [Zdroj: vlastní úprava] 
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5. Závěr 

Účelem této bakalářské práce bylo provést ekonomickou analýzu společnosti 

Českomoravský cement, a.s. za období 2008 až 2012. Jelikož ekonomická analýza vychází 

z podrobnější finanční analýzy, díky které dokážeme zjistit, v jaké finanční situaci se 

podnik zrovna nachází nebo jakým směrem bude pokračovat, rozhodla jsem se v této práci 

zabývat především touto analýzou. 

Z horizontální analýzy rozvahy je zřejmé, že hodnoty celkových aktiv od roku 2009 

zaznamenaly pokles, který byl zapříčiněn snižujícím se trendem dlouhodobého majetku. 

Dlouhodobý majetek vykazoval nejnižší hodnoty v roce 2010, s poklesem 10,13 %. Pokles 

hodnoty oběžných aktiv v roce 2009 byl způsoben zejména poklesem stavu zásob a 

náhlým snížením krátkodobých pohledávek. Cizí zdroje stále klesají až na mírný přírůstek 

v roce 2011 o 5,54 %. Klesající trend cizích zdrojů ovlivnil převážně pokles krátkodobých 

závazků. Pokud jde o vertikální analýzu rozvahy, tak je očividné, že na celkové hodnotě 

aktiv se nejvíce podílel dlouhodobý majetek, a to v rozmezí od 78 % do 83 %. V případě 

pasiv odpovídal největšímu podílu vlastní kapitál, kdy jeho nejvyšší podíl udává rok 2012, 

tedy 78,98 %. 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty poukazuje na převážně snižující se tendenci 

všech tržeb, která byla vyvolána vlivem hospodářské recese. Výsledek hospodaření za 

běžné účetní období dosahuje příznivé hodnoty pouze v roce 2009 vlivem kladného 

finančního výsledku hospodaření. Z vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty je patrné, že 

nejmenší podíl na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb tvořily tržby za prodej 

zboží. Naopak největšího procentuálního podílu si lze všimnout u finančního výsledku 

hospodaření a u výsledku hospodaření za účetní období.  

Rentabilita podniku vykazovala ve sledovaném období převážně klesající trend, což bylo 

zapříčiněno celkovými dopady ekonomické krize do podnikání. Přesto v roce 2008 

Českomoravský cement, a.s. využíval svůj majetek nejlépe. Tento rok byl nejpozitivnější i 

pro vlastníky firmy, kdy jejich vložený kapitál přinesl téměř 50% výnos. Nejvyšší 

rentability tržeb dosahoval podnik v roce 2009, kdy vynesl přibližně 0,42 Kč zisku na 
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jednu korunu tržeb. Od tohoto roku docházelo opět k procentnímu poklesu, který není 

příliš žádoucí. 

Z hlediska aktivity bylo z obratů zásob zjištěno, že zásoby zůstávaly v podniku čím dál tím 

déle, proto bych doporučila přebytečné zásoby prodat. Dále lze konstatovat, že společnost 

splácela své závazky dříve než její odběratelé, což není zrovna vyhovující vzhledem k 

nedostatku volných peněžních prostředků. 

Pozitivním signálem pro podnik je to, že nemá příliš velké problémy se zadlužením. I když 

v roce 2008 činila hodnota celkové zadluženosti 47,22 %, tak i tak podnik dokázal tuto 

hodnotu v posledním roce snížit na pouhých 15,48 %, což představuje pokles o 31,74 %. 

Za zmínku stojí také podíl vlastního kapitálu na aktivech, který má rostoucí tendenci. To 

znamená, že podnik hradí své potřeby převážně vlastními zdroji a jeho finanční 

soběstačnost je tedy na vysoké úrovni. Hodnoty tohoto podílu se pohybují v rozmezí od 

46 % do 79 %. 

Posledním zkoumaným poměrovým ukazatelem byla likvidita jak okamžitá, pohotová tak i 

celková. Výsledky těchto likvidit nedosahují doporučovaných hodnot až na likviditu 

pohotovou, která v roce 2011 činila 1,12. Z okamžité likvidity vyplývá, že podnik není 

schopný hradit své závazky ihned vzhledem k nedostatku peněz v pokladně a na běžném 

účtu. Doporučila bych vylepšit platební morálku odběratelů (snížit doby obratu 

pohledávek). Celková likvidita také nevykazuje příliš příznivé výsledné hodnoty. Kdyby 

podnik proměnil veškerá svá oběžná aktiva v dané chvíli na peníze, nebyl by opět schopen 

dostát svým věřitelům. V tomto případě bych doporučila například snížení stavu zásob. 

Na základě provedené analýzy těchto poměrových ukazatelů je možné říci, že i přes 

přetrvávající problémy dokázala společnost Českomoravský cement, a.s. čelit negativnímu 

vývoji na trhu a tak i zmírňovat jeho dopad na výsledky společnosti. 
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Příloha č. 1: Rozvaha firmy Českomoravský cement, a.s. za období 2008 až 2012 

Označení Text 
Období (v tis. Kč) 

2008 2009 2010 2011 2012 

 AKTIVA CELKEM 7 123 983 7 130 403 7 016 696 6 880 105 6 180 293 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 5 573 951 5 922 107 5 752 916 5 170 411 5 102 177 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 300 42 875 999 726 3 443 

B. I. 1 Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

B. I. 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 

B. I. 3 Software 300 58 27 725 578 

B. I. 4 Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 

B. I. 5 Goodwill 0 0 0 0 0 

B. I. 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 42 817 972 1 2 865 

B. I. 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

B. I. 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 3 101 064 3 408 543 3 283 822 3 143 795 3 018 834 

B. II. 1 Pozemky 380 789 362 382 353 048 361 226 384 075 

B. II. 2 Stavby 1 247 112 1 129 274 1 201 483 1 154 287 1 092 680 

B. II. 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 000 654 1 357 727 1 628 933 1 571 406 1 505 963 

B. II. 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

B. II. 5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 

B. II. 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2 269 2 226 2 178 2 135 2 092 

B. II. 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 470 240 556 934 98 180 54 741 34 024 

B. II. 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  0 0 0 0 0 

B. II. 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 2 472 587 2 470 689 2 468 095 2 025 890 2 079 900 

B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba 2 227 285 2 225 387 2 222 793 1 780 588 1 834 598 

B. III. 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 245 300 245 300 245 300 245 300 245 300 

B. III. 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 2 2 2 2 2 



 

 

B. III. 4 
Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, 

podstatný vliv 
0 0 0 0 0 

B. III. 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

B. III. 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

B. III. 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 1 498 614 1 153 999 1 212 226 1 661 447 1 029 783 

C. I. Zásoby 314 553 290 651 272 019 288 438 296 371 

C. I. 1 Materiál 162 272 174 392 147 029 167 675 138 871 

C. I. 2 Nedokončená výroba a polotovary 68 264 48 823 58 196 112 441 140 135 

C. I. 3 Výrobky 83 457 67 221 66 602 8 285 17 305 

C. I. 4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 

C. I. 5 Zboží 560 215 192 37 60 

C. I. 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

C. II. 2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

C. II. 3 Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

C. II. 4 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení 
0 0 0 0 0 

C. II. 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 

C. II. 6 Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

C. II. 7 Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

C. II. 8 Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 1 160 931 826 305 903 177 1 330 895 706 687 

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 533 470 396 940 442 289 374 108 310 846 

C. III. 2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 582 547 369 397 389 436 900 982 324 043 

C. III. 3 Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

C. III. 4 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení 
0 0 0 0 0 

C. III. 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 



 

 

C. III. 6 Stát - daňové pohledávky 11 186 3 258 13 058 12 110 10 195 

C. III. 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 21 959 22 982 37 957 35 944 40 751 

C. III. 8 Dohadné účty aktivní 11 387 33 270 20 011 7 100 20 702 

C. III. 9 Jiné pohledávky 382 458 426 651 150 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 23 130 37 043 37 030 42 114 26 725 

C. IV. 1 Peníze 1 286 792 1 024 775 960 

C. IV. 2 Účty v bankách 21 844 36 251 36 006 41 339 25 765 

C. IV. 3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

C. IV. 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 51 418 54 297 51 554 48 247 48 333 

D. I. Časové rozlišení 51 418 54 297 51 554 48 247 48 333 

D. I. 1 Náklady příštích období 51 334 54 225 51 470 48 107 48 230 

D. I. 2 Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

D. I. 3 Příjmy příštích období 84 72 84 140 103 

 PASIVA CELKEM 7 123 983 7 130 403 7 016 696 6 880 105 6 180 293 

A. Vlastní kapitál 3 323 701 4 956 349 5 271 623 5 022 594 4 881 454 

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

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

A. I. 2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0 

A. I. 3 Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 

A. II. Kapitálové fondy 34 393 32 895 64 665 73 798 98 409 

A. II. 1 Emisní ážio 0 0 0 0 0 

A. II. 2 Ostatní kapitálové fondy 33 213 33 613 67 975 75 315 101 526 

A. II. 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 1 180 - 718 - 3 310 - 1 517 - 3 117 

A. II. 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 

A. II. 5 Rozdíly z přeměn společností 0 0 0 0 0 

A. II. 6 Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 0 0 0 0 0 

A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 202 076 202 076 202 076 202 076 202 076 

A. III. 1 Zákonný rezervní fond 202 076 202 076 202 076 202 076 202 076 

A. III. 2 Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 



 

 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 478 198 2 085 728 2 949 876 2 803 376 2 804 216 

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 478 198 2 085 728 2 949 876 2 803 376 2 804 216 

A. IV. 2 Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 1 609 034 1 635 650 1 055 006 943 344 776 753 

B. Cizí zdroje 3 799 156 2 174 032 1 745 056 1 841 819 1 298 823 

B. I. Rezervy 435 246 328 675 311 086 366 124 342 379 

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 258 922 258 327 252 301 252 930 251 545 

B. I. 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 

B. I. 3 Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 

B. I. 4 Ostatní rezervy 176 324 70 348 58 785 113 194 90 834 

B. II. Dlouhodobé závazky 129 221 159 366 190 977 197 997 210 805 

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

B. II. 2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

B. II. 3 Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

B. II. 4 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k  

účastníkům sdružení 
0 0 0 0 0 

B. II. 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

B. II. 6 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

B. II. 7 Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

B. II. 8 Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 

B. II. 9 Jiné závazky 0 0 0 0 0 

B. II. 10 Odložený daňový závazek 129 221 159 366 190 977 197 997 210 805 

B. III. Krátkodobé závazky 3 234 689 1 685 991 1 242 993 1 227 698 745 639  

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 478 291 266 358 270 899 305 249 262 517  

B. III. 2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 2 650 000 1 300 000 900 000 900 000 400 000 

B. III. 3 Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

B. III. 4 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k  

účastníkům sdružení 
0 0 0 0 0 

B. III. 5 Závazky k zaměstnancům 21 078 22 823 20 541 18 761 22 482 

 



 

 

B. III. 6 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 
10 529 10 549 11 271 11 123 11 573 

B. III. 7 Stát - daňové závazky a dotace 41 058 47 351 13 326 13 458 11 057 

B. III. 8 Krátkodobé přijaté zálohy 1 842 4 452 1 976 8 263 

B. III. 9 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

B. III. 10 Dohadné účty pasivní 31 873 21 730 24 628 28 454 34 487 

B. III. 11 Jiné závazky 18 12 728 352 645 3 260 

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

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 

B. IV. 2 Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0 

B. IV. 3 Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 

C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 1 126 22 17 15 692 15 

C. I. Časové rozlišení 1 126 22 17 15 692 15 

C. I. 1 Výdaje příštích období 4 5 17 11 15 

C. I. 2 Výnosy příštích období 1 122 17 0 15 681 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty firmy Českomoravský cement, a.s. za období 2008 až 2012 

Označení Text 
Období (v tis. Kč) 

2008 2009 2010 2011 2012 

I. Tržby za prodej zboží 108 572 98 634 44 569 2 393 5 817 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 85 997 87 010 36 011 1 728 5 690 

+ Obchodní marže 22 575 11 624 8 558 665 127 

II. Výkony 4 522 935 3 648 350 3 100 655 3 239 263 2 822 225 

II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 4 498 326 3 674 610 3 083 530 3 241 081 2 782 579 

II. 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 20 845 - 34 492 9 421 - 4 115 36 461 

II. 3 Aktivace 3 764 8 232 7 704 2 297 3 185 

B. Výkonová spotřeba 1 942 696 1 671 116 1 494 232 1 586 133 1 427 138 

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 1 395 508 1 164 053 1 013 458 1 047 440 937 332 

B. 2 Služby 547 188 507 063 480 774 538 693 489 806 

+ Přidaná hodnota 2 602 814 1 988 858 1 614 981 1 653 795 1 395 214 

C. Osobní náklady 482 754 504 855 435 009 450 940 496 258 

C. 1 Mzdové náklady 331 597 357 046 302 391 311 678 344 181 

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 19 816 11 304 8 071 10 127 13 268 

C. 3 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
108 143 111 838 101 472 105 044 113 555 

C. 4 Sociální náklady 23 198 24 667 23 075 24 091 25 254 

D. Daně a poplatky 12 624 14 828 24 036 16 201 13 909 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
231 672 237 496 252 866 265 937 265 265 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 101 616 90 952 355 930 155 008 142 184 

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 16 226 38 003 296 899 88 126 76 973 

III. 2 Tržby z prodeje materiálu 85 390 52 949 59 031 66 882 65 211 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 
84 816 72 193 122 821 55 573 64 231 

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 7 915 9 381 68 882 1 010 6 348 

F. 2 Prodaný materiál 76 901 62 812 53 939 54 563 57 883 



 

 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní  

oblasti a komplexních nákladů příštích období 
59 468 - 124 703 - 63 514 46 225 - 26 578 

IV. Ostatní provozní výnosy 722 327 344 274 410 393 438 258 247 740 

H. Ostatní provozní náklady 742 922 452 629 524 378 498 886 302 478 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 0 - 3 332 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 1 812 501 1 270 118 1 085 708 911 299 669 575 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 2 240 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 2 000 0 0 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 300 000 659 788 200 000 678 300 205 669 

VII. 1 
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem 
0 0 0 0 0 

VII. 2 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a 

podílů 
300 000 659 788 200 000 678 300 205 669 

VII. 3 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 
0 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 

oblasti 
0 0 0 444 000 - 57 000 

X. Výnosové úroky 10 475 4 071 2 610 3 572 3 779 

N. Nákladové úroky 143 952 92 486 49 782 34 623 29 466 

XI. Ostatní finanční výnosy 21 727 72 924 31 068 13 596 16 780 

O. Ostatní finanční náklady 25 846 21 490 9 877 12 676 20 419 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření 162 644 622 807 174 019 204 169 233 343 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 366 111 257 275 204 721 172 124 126 165 



 

 

Q. 1 - splatná 371 361 227 130 173 110 165 104 113 357 

Q. 2 - odložená - 5 250 30 145 31 611 7 020 12 808 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1 609 034 1 635 650 1 055 006 943 344 776 753 

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 

S. 1 - splatná 0 0 0 0 0 

S. 2 - odložená 0 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 

T. 
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 

(+/-) 
0 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 1 609 034 1 635 650 1 055 006 943 344 776 753 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 1 975 145 1 892 925  1 259 727 1 115 468 902 918 

 



 

 

Příloha č. 3: Výpočty jednotlivých ukazatelů firmy Českomoravský cement, a.s. 

UKAZATELE RENTABILITY 

Ukazatel rentability aktiv (ROA) 

    
    

      
 

 

        
         

         
             

        
         

         
             

        
         

         
             

        
         

         
             

        
       

         
             

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

    
   

               
 

 

        
         

         
             

        
         

         
             

        
         

         
             

        
       

         
             

        
       

         
             

 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) 

    
          

     
 

 

        
         

                                 
             

        
         

                           
             

        
         

                            
             

        
       

                           
             

        
       

                           
             

 

 

 

 



 

 

UKAZATELE AKTIVITY 

Ukazatel obratu celkových aktiv (OCA) 

                      
     

              
 

 

        
                                 

         
                 

        
                           

         
                 

        
                            

         
                 

        
                           

         
                 

        
                           

         
                 

 

Ukazatel obratu zásob (OZ) 

            
     

      
 

 

       
                                 

       
               

       
                           

       
               

       
                            

       
               

       
                           

       
               

       
                           

       
              

 

Doba obratu zásob (DOZ) 

                  
   

           
 

 

        
   

  
        

        
   

  
        

        
   

  
       

        
   

  
        

        
   

 
        

 

Ukazatel obratu pohledávek (OP) 

                 
     

          
 



 

 

       
                                 

       
              

       
                           

       
              

       
                            

       
              

       
                           

       
              

       
                           

       
              

 

Doba obratu pohledávek (DOP) 

                       
   

                
 

 

        
   

 
        

        
   

 
        

        
   

 
        

        
   

 
        

        
   

 
        

 

Ukazatel obratu závazků (OZ) 

              
     

       
 

 

       
                                 

       
              

       
                           

       
               

       
                            

       
               

       
                           

       
               

       
                           

       
               

 

Doba obratu závazků (DOZ) 

                    
   

             
 

 

        
   

 
        

        
   

  
        



 

 

        
   

  
        

        
   

  
        

        
   

  
        

 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 

Ukazatel celkové zadluženosti (CZ) 

                    
            

              
 

 

       
                   

         
             

       
                   

         
             

       
                   

         
             

       
                   

         
             

       
                 

         
             

 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu (PVK) 

                         
               

             
 

 

        
         

         
             

        
         

         
             

        
         

         
             

        
         

         
             

        
         

         
             

 

Ukazatel dlouhodobé zadluženosti (DZ) 

                       
                       

              
 

 

       
       

         
            

       
       

         
            

       
       

         
            

       
       

         
            



 

 

       
       

         
            

 

Ukazatel běžné zadluženosti (BZ) 

                  
                       

              
 

 

       
         

         
             

       
         

         
             

       
         

         
             

       
         

         
             

       
       

         
             

 

UKAZATELE LIKVIDITY 

Ukazatel okamžité likvidity (CR) 

           
                            

                  
 

 

       
      

         
      

       
      

         
      

       
      

         
      

       
      

         
      

       
      

       
      

 

Ukazatel pohotové likvidity (QR) 

            
                    

                  
 

 

       
                   

         
      

       
                   

         
      

       
                    

         
      

       
                   

         
      

       
                   

       
      

 

 



 

 

Ukazatel celkové likvidity (CR) 

              
             

                  
 

 

       
         

         
      

       
         

         
      

       
         

         
      

       
         

         
      

       
         

       
      

 


