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Abstrakt 

 

 Diplomová práce je zaměřena na využití účetních výkazů pro řízení podniku. 

Teoretická část se věnuje účetním výkazům, charakteristikou finanční analýzy a finančním 

řízením. Tyto informace jsou podkladem pro další část. V praktické části jsou informace o 

analyzovaném podniku. Je zde zachyceno využívání účetních informací pro hodnocení 

efektivnosti v dané společnosti, je provedena analýza účetních výkazů a zhodnocena finanční 

situace společnosti. 
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Abstract 

This thesis focuses on the use of financial statements for the propose of the company’s  

management. Teoretical part devotes to financial statements, characteristic of financial 

analysis and financial management. These information are used as bases for another part of 

my thesis. In the practical part are information of anaylzed company. Here is captures the 

utilization of accounting information for evaluation effectivess of company, financial analysis 

and evaluation of financial situation in company. 
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1 Úvod 

Úkolem účetnictví je věrné zobrazení ekonomické skutečnosti účetní jednotky. Zachycuje 

informace o stavu a pohybu majetku a jeho zdrojů, nákladů, výnosů a výsledků hospodaření, 

z nichž poté lze vyčíst věrný obraz skutečnosti. Získané informace lze využívat k zlepšení 

ekonomického fungování společnosti, proto se bez nich dnes žádný podnik neobejde. 

Informace z účetnictví jsou velmi důležité pro předpoklad budoucího vývoje společnosti, 

protože každý podnik plánuje určité cíle. Hlavním cílem finančního řízení je maximalizovat 

tržní hodnotu společnosti. 

Cílem této práce je zobrazit využívaní informací z účetnictví v řízení podniku pro 

hodnocení její efektivnosti. Bude zde provedena analýza účetních výkazů a zhodnocena 

výkonnost ve společnosti OSTROJ a. s. v letech 2008 – 2012.  

Diplomová práce je rozdělena do několika částí, které se zabývají zadanou 

problematikou. 

V prvním bodě teoretické části práce se budu zabývat především účetními informacemi. 

Budou zde popsány hlavní zdroje informací pro finanční analýzu a to zejména rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty, výkaz cash flow a bude definována jejich vzájemná spojitost. 

Teoretické vymezení finanční analýzy, jednotlivých ukazatelů a souhrnných indexů 

finančního hodnocení podniku bude zaměřeno do druhé části práce. 

Ve třetí části bude ukázána technicko-ekonomická charakteristika analyzovaného 

podniku OSTROJ a.s. Dále zde bude popsáno, jak se s účetními výkazy v této společnosti 

pracuje a jak často se analyzují. 

Následující část se bude zabývat praktickou stránkou finanční analýzy. Budou zde 

vypočteny a okomentovány jednotlivé ukazatele a souhrnné indexy hodnocení finanční 

analýzy ve společnosti OSTROJ a.s. 

V závěru práce bude zhodnocena celková situace společnosti, budou vysvětleny příčiny 

vývoje za sledované období a zhodnoceno využití informací z účetnictví pro řízení. Budou 

navrhnuty doporučení ke zvýšení efektivity podniku. 
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2 Finanční řízení 

Finanční řízení a rozhodování zaujímá v tržní ekonomice důležitou část ekonomické 

činnosti podniku. Finanční management se zaobírá řízením podnikových financí. Vychází 

z celkové technicko-ekonomické strategie společnosti, ale zároveň ji významně ovlivňuje. 

Velký vliv na finanční řízení a rozhodování má vnější finančně ekonomické prostředí, ve 

kterém se podnik nachází. Důležitými faktory zde jsou finanční politika státu (daně, dotace, 

cla), vývoj měny a jejích kurzů, situace na peněžním a kapitálovém trhu aj. Finanční manažer 

se musí dobře vyznat ve vlastní technicko-ekonomické části podnikání, ale také v systému 

daní, vývoji měny a dalších finančních jevech. 

Finanční řízení spočívá v získávání potřebného množství peněz a kapitálu z různých 

finančních zdrojů, investováním peněz do nepeněžního majetku rozdělováním zisku, tak aby 

se tržní hodnota majetku firmy co nejvíce maximalizovala. Finanční management je spjat 

s investiční, výrobní, a prodejní činností podniku. 

Dalším důvodem finančního řízení je průběžné zajištění platební schopnosti společnosti 

v daném okamžiku, ale i do její budoucnosti. [2] [15]  

  

2.1 Zdroje informací pro finanční řízení 

Vstupní podklady se nejčastěji čerpají z účetních výkazů. Tyto výkazy dávají přehled 

o informacích jako peněžní toky, zdroje krytí majetku a jeho celková struktura, či výsledek 

hospodaření. V případě firem zapsaných v obchodním rejstříku jsou tyto informace dostupné 

veřejnosti, protože každý takový podnik je povinen je alespoň jednou ročně zveřejnit. [9] 

 

2.1.1 Rozvaha 

Účetním výkazem zachycujícím stav majetku a zdrojů jeho financování k určitému 

datu se nazývá rozvaha. Protože se sestavuje k určitému okamžiku, je statického charakteru. 

Udává základní obraz o majetku podniku, nejčastěji v době účetní závěrky, k poslednímu dni 

roku. Rozvaha je rozdělena na dvě části aktiva a pasiva, přičemž platí, že obě mají stejnou 

hodnotu. 
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 Aktiva představují majetkovou strukturu podniku vyjádřenou v peněžních 

jednotkách. Aktiva jsou členěna podle likvidity jednotlivých položek, od těch 

méně likvidních, stálých aktiv, až po položky velmi likvidní, které se nazývají 

oběžná aktiva. Stálá aktiva zahrnují dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční 

majetek. Oběžná aktiva obsahují zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční 

majetek. Poslední položkou aktiv je časové rozlišení. 

 Pasiva představují zdroje, z nichž byl majetek financován. Člení se na vlastní 

zdroje, cizí zdroje a ostatní pasiva. Do vlastních zdrojů patří základní kapitál, 

rezervní a kapitálové fondy, nerozdělený zisk minulých let a výsledek hospodaření 

běžného účetního období. Cizí zdroje tvoří rezervy, závazky a bankovní úvěry. 

Ostatní položky tvoří časové rozlišení. [7] [13] 

 

2.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Účetní výkaz sledující výnosy, náklady a výsledky hospodaření společnosti se nazývá 

výkaz zisku a ztráty.  

Náklady znázorňují peněžní prostředky vynaložené podnikem v určitém účetním 

období na získání výnosů. K jejich zaplacení v tomto období však nemuselo dojít. Výnosy lze 

definovat jako peněžní částky získané podnikem ze všech svých činností za určité účetní 

období, bez ohledu zda tyto částky byly skutečně vyinkasovány.  

Výsledek hospodaření je vyjádřen rozdílem mezi celkovými výnosy a celkovými 

náklady podniku. Pokud je výsledek hospodaření kladný, je označován jako zisk, pokud 

záporný nazývá se ztráta. Ve výkazu zisku a ztráty lze nalézt několik stupňů výsledku 

hospodaření, které se navzájem liší tím, jaké náklady a výnosy do jeho struktury vstupují. 

Výsledek hospodaření je členěn na hospodářský výsledek provozní, z finančních operací, za 

běžnou činnost, mimořádný, za účetní období, před zdaněním. 

 

2.1.3  Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow se též nazývá jako přehled o peněžních tocích, jimiž se rozumí pohyb 

peněžních prostředků a ekvivalentů. Pojmy peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty označují 

peníze na pokladně, peníze na účtu, peníze na cestě či krátkodobé cenné papíry.  



4 

 

Hlavním důvodem sledování cash flow je změna stavu peněžních prostředků. Výkaz 

peněžních toků ukazuje přírůstky a úbytky peněžních prostředků a ekvivalentů za účetní 

období v podniku a vysvětluje příčiny jejich změn za uplynulé období a proč se to tak stalo. 

Přírůstky a úbytky jsou rozděleny do tří částí, které se vztahují k činnosti provozní, investiční 

a finanční. [1] [5]  

 

2.1.4 Vzájemná provázanost účetních výkazů 

Mezi jednotlivými účetními výkazy existuje vzájemná souvislost (Obr.1). Hlavním 

výkazem je rozvaha, zobrazující majetkovou a finanční strukturu a ostatní výkazy jsou 

bilancemi odvozené. S pomocí cash flow lze vysvětlit změny peněžních prostředků jako 

součást aktiv a je možno z něj provést analýzu peněžních prostředků. Výkaz zisku a ztráty 

umožňuje vysvětlit tvorbu zisku jako přírůstku vlastního kapitálu, který tvoří část pasiv a 

zároveň poslouží jako hodnocení schopnosti, zda podnik je schopen zhodnocovat kapitál do 

něj vložený. [5] [9] 

 

Obr. 1 Vzájemná provázanost účetních výkazů [7] 

 

Mezi jednotlivými výkazy probíhají transakce, které je možno rozdělit: 

 peněžně účinné – nikterak neovlivňují zisk, jsou součástí rozvahy na straně aktiv a 

zároveň cash flow, ale nezasahují do výkazu zisku a ztrát; 

 ziskově účinné – neovlivňují peněžní prostředky a jsou součástí výkazu zisku a ztrát i 

výkazu cash flow; 
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 ziskově i peněžně účinné – probíhají pomocí všech účetních výkazů. 

 

Nejdůležitějším vztahem, z hlediska analytického, je vztah mezi účetním výsledkem 

hospodaření a peněžních toků. Kladný výsledek ještě nemusí zaručovat podniku finanční 

prostředky. V tomto vztahu mohou nastat čtyři situace [9]: 

 Výsledkem hospodaření z provozní činnosti je zisk a cash flow z provozní činnosti je 

kladný – Nejvhodnější varianta, která může v podniku nastat. Firma se svými 

prostředky hospodaří velmi dobře. 

 Výsledek hospodaření z provozní činnosti je zisk, ale cash flow z provozní činnosti je 

záporný – podnik neinkasuje své finanční prostředky dostatečně rychle a mohou zde 

nastat problémy se zajišťováním finančních prostředků na běžný provoz. 

 Výsledek hospodaření z provozní činnosti je ztráta, ale cash flow z provozní činnosti 

je kladný – do této situace se podnik dostává, pokud management není schopen 

dostatečně zhodnocovat kapitál do něj vložený. 

 Výsledek hospodaření z provozní činnosti je ztráta a cash flow z provozní činnosti je 

záporný – z pohledu hospodaření podniku nejméně příznivá situace, neboť výkazy 

signalizují problémy v hospodářské oblasti. Z dlouhodobého hlediska tato situace není 

možná. 

 

2.1.5 Výroční zpráva 

Výroční zpráva informuje o finanční, majetkové a důchodové situaci podniku. Výroční 

zprávu musí tvořit všechny účetní jednotky, podléhající auditu. Obsah výroční zprávy musí 

být rovněž ověřen auditorem. 

 

2.1.6 Příloha účetní závěrky 

Hlavním úkolem přílohy účetní závěrky, je doplnění či vysvětlení k výkazu zisku a 

ztráty a rozvahy. Poskytuje doplňující informace, které umožňují srovnání výkonnosti 

společnosti v čase. Důležitá je především pro externí uživatele. [5] 
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3 Finanční analýza 

Způsobů jak formulovat finanční analýzu je několik. Finanční analýza se nejlépe vystihne 

jako systematické rozebrání získaných dat, která jsou v první řadě, vyčtena z účetních výkazů 

podniku. Zahrnuje v sobě hodnocení podnikové minulosti a současnosti a předpovídá budoucí 

finanční podmínky. Hlavním cílem finanční analýzy je vytvoření kvalitních podkladů pro 

budoucí rozhodování společnosti. Finanční analýza je nejdůležitějším nástrojem finančního 

řízení.  

Důležitými úkoly finanční analýzy jsou vytvoření základu pro finanční plán a prověření 

finančního zdraví společnosti. Úspěšné zpracování finanční analýzy je podmíněno ziskem 

dostatečného množství vstupních informací. Tyto informace by měly být co nejvíce kvalitní, 

protože čím lépe jsou zpracovány, tím je větší možnost pro úspěšné zpracování analýzy. 

K úspěšnému zpracování finanční analýzy je důležitá znalost veškerých účetních výkazu a 

jejich položek. 

Z historického hlediska je výskyt první finanční analýzy spojován již se vznikem peněz. 

Finanční analýza se postupem času vyvíjela až do nynější podoby. Stávající podoba analýzy 

byla rozvinuta ve Spojených státech amerických (financial analysis). U nás se za počátek 

finančních analýz považuje začátek 20. století kdy se objevuje jako bilanční analýza, později 

se začíná nazývat finanční analýza. V současnosti je velmi rozšířeným nástrojem používaným 

při hodnocení ekonomické situace společnosti. [4] [9]  

Veškeré hodnoty dosazované ve finanční analýze v této diplomové práci budou netto 

hodnoty běžného účetního období. 

 

3.1 Uživatelé finanční analýzy  

Informace z finanční analýzy nejsou jen pro manažery, ale i pro jiné subjekty 

přicházejícím s podnikem do styku a to jak interní tak i externí. Mezi nejčastější uživatel 

finanční analýzy patří: 

 Investoři – chtějí se ubezpečit, zda se peníze, jimi vložené do podniku, dostatečně 

zhodnocují. Budoucí investoři analýzu sledují z důvodu, zda je vhodné do podniku 

investovat 
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 Manažeři – Potřebují finanční situaci znát pro rozhodování o budoucích plánech. 

Nutnost znát informace jak o podniku, ve kterém rozhodují, tak také o konkurenčních 

firmách. 

 Zaměstnanci: Zajímají se o firmu z důvodu jistoty zaměstnání či pro zjištění možnosti 

růstu mzdy. 

 Stát: Potřebuje znát finanční situaci při zadávání veřejných zakázek, při kontrole 

hospodaření státních podniků nebo při udělování dotací. 

 Obchodní partneři: Odběratelé si zjišťují, zda dodavatel má dostatečné zdroje pro 

výrobu v dlouhodobém horizontu. Dodavatelé sledují, zda bude firma schopna platit 

závazky, jde jim o krátkodobou situaci. 

 Banky a další věřitelé: Potřebují informace pro rozhodnutí, zda úvěr poskytnout či 

nikoli. 

 

3.2 Analýza absolutních ukazatelů 

Zdrojem vstupních dat pro tuto metodu, jsou data z účetních výkazů. Posuzuje se změna 

absolutních hodnot jednotlivých položek v čase. Rozbor bývá zpracováván pro dvě nebo více 

po sobě jdoucích účetních období, kdy se data porovnávají s daty předešlých období. Patří zde 

analýza vertikální a horizontální. 

 

3.2.1 Horizontální analýza 

Sleduje změny jednotlivých dat v čase. Lze je sledovat hodnoty v absolutních 

hodnotách nebo v hodnotách procentuálních. Horizontální analýza získala svůj název 

z důvodu, že změny jednotlivých položek se sledují po řádcích, horizontálně. Při analýze se 

musí brát v úvahu změny v okolním prostředí podniku, jakými jsou daňové změny, 

mezinárodní situace, změna cen vstupů, změna poptávky či konkurence na trhu. [11] 
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3.2.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza posuzuje jednotlivé díly majetku a kapitálu, tzv. struktura aktiv a 

pasiv společnosti. Z této struktury pak lze vyčíst složení hospodářských prostředků 

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

Ekonomická stabilita podniku závisí na schopnosti vytvářet a udržovat rovnovážný stav 

majetku. Název analýzy je odvozen od jejího postupu, kdy se při ní postupuje v jednotlivých 

letech ve sloupcích odshora dolů. [11] 

 

3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je jedna z nejpoužívanějších metod finanční analýzy. 

Poměrem jedné nebo více položek účetního výkazu k jiné položce účetního výkazu 

vypočteme poměrový ukazatel. Výsledkem je mnohem lepší představa o finanční situaci 

společnosti. 

 Existuje několik skupin poměrových ukazatelů. Tyto ukazatele jsou pro hodnocení 

výkonnosti nepostradatelné, ale je třeba tvořit analýzu po více období, protože pokud je 

prováděna jen po určitou kratší dobu, nepřinese analýza údaje dostatečně vypovídající. [6] 

  

3.3.1 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity udávají, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy. Pokud je 

jich nedostatek, musí se podnik vzdát mnoha potenciálních podnikatelských příležitostí a tím 

přichází o výnosy. Při vysokém počtu, kdy nejsou účelně využity, vznikají zbytečné náklady, 

které snižují zisk. 

 

3.3.1.1 Obrat aktiv 

             
                                         

              
 

Z obecného hlediska platí, že čím je hodnota ukazatele vyšší, tím je to příznivější. 

Doporučena je minimální hodnota 1, závisí však také na odvětví, ve kterém se podnik 
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nachází. Výsledek znázorňuje, kolikrát za rok podnik obrátí svá celková aktiva. Ukazatel by 

měl růst v čase. 

 

3.3.1.2 Doba obratu aktiv 

                   
   

           
 

Doba obratu aktiv udává, jak dlouho trvá jeden obrat. 

 

3.3.1.3 Obrat zásob 

             
                                         

      
 

Ukazatel udává, kolikrát za rok se obrátí zásoby. Hodnota by měla být co nejvyšší. 

 

3.3.1.4  Doba obratu zásob 

                   
   

           
 

Ukazatel udává, po kolik dnů jsou zásoby vázány v podniku. Čím je hodnota nižší, tím 

se zásoby obracejí rychleji. 

 

3.3.1.5 Doba obratu pohledávek 

                        
                     

                                     
 

Doba obratu pohledávek znázorňuje čas, po který musí firma vyčkávat než za prodané 

služby a výrobky dostane zaplaceno. Nižší hodnota ukazatele je pro podnik efektivnější. [9] 

 

3.3.1.6 Doba obratu závazků 
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Doba obratu závazků je počet dnů, po které podnik odkládá splácení faktur svým 

dodavatelům. Pokud je tato doba vyšší než doba obratu pohledávek, pak je to pro podnik 

výhodnější.  

 

3.3.2 Ukazatele likvidity 

Likviditu můžeme vyjádřit jako schopnost firmy přeměnit svá aktiva na peněžní 

prostředky a těmi krýt včas, v požadované podobě a na požadovaném místě všechny splatné 

závazky. Ukazatele vyjadřují schopnost podniku hradit své závazky. 

Ukazatele likvidity staví do poměru to, čím je možné platit, s tím co je nutno zaplatit.  

Pracuje se zde s položkami krátkodobých cizích zdrojů a oběžných aktiv. Ukazatele jsou 

rozděleny podle likvidnosti jednotlivých aktiv dosazovaných do čitatele, na likviditu 

okamžitou, pohotovou a běžnou. [11] 

 

3.3.2.1 Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně, cash ratio) 

Měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Jsou zde zahrnuty jen ty 

nejlikvidnější položky. Minimální hodnota by měla být alespoň 0,2 a doporučená hodnota 

v České republice je vyšší než 0,6. 

                    
                           

                  
 

 

3.3.2.2 Pohotová likvidita (likvidita II. stupně, quick ratio) 

Výsledná hodnota ukazatele by neměla být nižší než 1 a doporučena je hodnota 1 – 

1,5. V čitateli se počítá jen s peněžními prostředky, krátkodobými pohledávkami a 

krátkodobými cennými papíry. 
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3.3.2.3 Běžná likvidita (likvidita III. stupně, current ratio) 

Ukazatel udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Pokud podnik 

disponuje nevhodnou strukturou oběžných aktiv, snadno se ocitne v obtížné finanční situaci. 

Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5.   

                 
             

                  
 

 

3.3.3 Ukazatele rentability 

V literatuře se vyskytuje i pod pojmy ukazatele výnosnosti či ziskovosti. Ukazatele 

rentability hodnotí schopnost podniku generovat zisk. Prozradí, zda je efektivnější hospodařit 

s cizím kapitálem nebo dát přednost vlastním prostředkům. Čím vyšší hodnota tím lépe a 

hodnota by z časového hlediska měla růst. [8] 

 

3.3.3.1 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Výsledkem tohoto ukazatele, je zjištění, do jaké míry je kapitál, vložený vlastníky do 

podniku, výnosný. Z pohledu vlastníka se jedná o nejdůležitější z ukazatelů. Krátkodobé 

výkyvy ještě nemusí znamenat problémy podniku, proto je nutno jej hodnotit po delší časové 

období. 

     
               

               
 

 

3.3.3.2 Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Jedná se o ukazatel, měřící výkonnost podniku neboli jeho produkční sílu. V čitateli se 

používá zisk před zdaněním a úroky (EBIT) a tím se dosáhne zjištění výkonnosti bez vlivu 

daňového zatížení a zadlužení. [5] 
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3.3.3.3 Rentabilita tržeb (ROS) 

Vyjadřuje schopnost firmy dosahovat zisku, při dané úrovni tržeb, tj. kolik na jednu 

korunu tržeb dokáže vyprodukovat efektu. Existuje několik variant výpočtu, kdy se v čitateli 

počítá s různými druhy zisku (čistým ziskem po zdanění, ziskem před zdaněním).  

     
    

                                                     
 

 

3.3.3.4 Rentabilita nákladů (ROC) 

Doplňkový ukazatel k ukazateli rentability tržeb. Vyjadřuje poměr mezi ziskem a 

celkovými náklady podniku. Menší výsledná hodnota souvisí s menšími náklady na jednu 

korunu tržeb a tím lepšího výsledku hospodaření podnik dosahuje. [9] 

     
    

                
 

 

3.3.3.5 Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

Jak účelně je využíván celkový kapitál vložený do podniku, bez ohledu na zdroje 

financování vyjadřuje rentabilita vloženého kapitálu někdy také nazývána jako rentabilita 

investic. [11] 

     
                    

               
 

 

3.3.3.6 Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Poslouží k hodnocení významnosti dlouhodobých investic. Používá se k srovnávání 

společností, především monopolních podniků jako elektrárny, plynárny apod.  

      
    

                                  
 

 



13 

 

3.3.4 Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost znázorňuje vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování společnosti a 

měří, v jakém množství podnik využívá k financování dluhy. Pro podnik je dnes téměř 

nemožné použít k financování jen vlastní zdroje, protože by se snížila celková výnosnost. 

Zároveň, nelze veškerá aktiva podniku financovat jen cizími zdroji, neboť každá společnost, 

dle právních předpisů musí, při zahájení podnikání určitou povinnou výši vlastního kapitálu. 

[6] 

 

3.3.4.1 Celková zadluženost 

Základní ukazatel zadluženosti, vyjádří se podílem cizího kapitálu k celkovým 

aktivům. S nárůstem výsledné hodnoty se zvyšuje hodnota rizika, že věřitel může o vložený 

kapitál přijít. Proto někdy bývá nazýván jako ukazatel věřitelského rizika a věřitel preferuje 

co nejnižší hodnotu. 

                     
           

              
 

 

3.3.4.2 Úrokové krytí 

Výsledkem je informace, která informuje o tom, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. 

Hodnoty by se měly pohybovat od 3 nahoru. Klesající výsledek ukazatele charakterizuje 

klesající výkonnost podniku. Hodnota okolo 1 znamená, že z celého zisku se splatí jen úroky. 

Hodnota ukazuje, zda je podnik schopen splácet úroky bance. [11] [14] 

               
    

             
 

 

3.3.4.3 Koeficient zadluženosti  

Význam tohoto ukazatele je podobný jako u celkové zadluženosti, ale na rozdíl od něj 

s přírůstkem dluhů neroste lineárně, ale proporcionálně. Koeficient se vypočítá poměrem 

cizího a vlastního kapitálu. 
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3.3.4.4 Běžná zadluženost 

Vypočte se poměrem krátkodobého cizího kapitálu s celkovými aktivy. 

                   
                                             

              
 

 

3.3.4.5 Dlouhodobá zadluženost 

Informuje kolik procent podniku je financováno dlouhodobými dluhy. Lze z něj zjistit 

optimální poměr krátkodobých a dlouhodobých cizích zdrojů. [11] 

                        
                                             

              
 

 

3.3.5 Ukazatele s využitím cash flow 

Úkolem ukazatelů peněžních toků, je zachytit na jevy, které poukazují na platební 

potíže a na základě toho posoudit kde míří finanční situace společnosti. Používají se při 

detailnější analýze finanční situace společnosti.  

Důvodem výpočtu těchto ukazatelů je zjištění vnitřního finančního potenciálu 

podniku. V ukazatelích založených na principech cash flow se zisk nahrazuje rozdílem příjmů 

a výdajů, souvisejících s běžnou hospodářskou činností firmy. Výhodou využití cash flow 

místo zisku je odstranění vlivů z účetních principů a postupů a zároveň není tak citlivý na vliv 

inflace. [9] [10] 

 

3.3.5.1 Obratová rentabilita 

Slouží k zjištění finanční efektivity hospodaření společnosti. 

                      
                             

     
 



15 

 

 

3.3.5.2 Stupeň oddlužení 

Výsledek by se měl pohybovat mezi 20 – 30 % a v čase by měl růst 

                  
                             

           
 

 

3.3.6 Provozní ukazatele 

Využívají se ve vnitřním řízení společnosti a jsou zaměřeny na sledování a 

analyzování vývoje základních aktivit firmy. Zabývají se tokovými veličinami a to především 

náklady. 

3.3.6.1 Mzdová produktivita 

Výpočtem se zjistí, kolik výnosů připadne na 1 KČ mezd podnikem vyplacených. 

Ukazatel by měl v čase růst. Ve výpočtu se počítá s výnosy (bez mimořádných), ale lze je 

nahradit přidanou hodnotou, přičemž tak vyloučíme vliv nakupovaných služeb, surovin a 

energií. 

                     
               

    
 

 

3.3.6.2 Ukazatel stupně odepsanosti 

Informuje o tom, z kolika procent je v podniku průměrně odepsán dlouhodobý hmotný 

majetek. 

                  
                         

                         
 

 

3.3.6.3 Nákladovost výnosů (tržeb) 

Udává zatížení výnosů společnosti celkovými náklady. Hodnota by v průběhu času 

měla klesat.  
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3.3.6.4 Produktivita dlouhodobého hmotného majetku 

Vyjadřuje stupeň využití dlouhodobého majetku. Výsledná hodnota je množství 

výnosů, jež připadá na 1 KČ vloženou do dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích 

cenách. Tato hodnota by měla být co nejvyšší. [11] 

                  
                        

                           
 

 

3.3.7 Rozdílové ukazatele 

Ukazatele sloužící k analýze a řízení finanční situace podniku. Vyjadřují se jakou rozdíl 

mezi souhrnem vybraných položek krátkodobých aktiv a určitých položek krátkodobých 

pasiv.  

 

3.3.7.1 Čistý pracovní kapitál 

Ze všech rozdílových ukazatelů se nejčastěji používá čistý pracovní kapitál (Obr. 2), 

který je definován rozdílem mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými 

dluhy. Tento rozdíl má velmi velký vliv na solventnost podniku. Pokud společnost disponuje 

přebytkem krátkodobých aktiv nad krátkodobými dluhy, dá se soudit, že její finanční zázemí 

je dobré a celkově je podnik likvidní. V případě, že výsledek ukazatele je záporný, značí to, 

že firma není schopna splácet své závazky, z důvodu nedostatku finančních prostředků a musí 

je splácet z dlouhodobých aktiv. [12] 

Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 



17 

 

 

Obr. 2 Čistý pracovní kapitál [7] 

 

3.3.7.2 Čisté pohotové prostředky 

Ukazatele čistých pohotových prostředků, též nazývaným čistý peněžní fond, se 

využívá především k sledování okamžité likvidity. Vypočte se rozdílem mezi pohotovými 

peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Mezi pohotové peněžní prostředky se u 

nejpřísnější modifikace tohoto ukazatele zahrnují jen peníze na běžných účtech a peněžní 

hotovost. 

Čisté pohotové prostředky = (peníze + vklady na běžném účtu) – krátkodobé závazky 

 

3.4 Souhrnné indexy hodnocení 

Cílem souhrnných indexů hodnocení je vyjádření souhrnné charakteristiky výkonnosti 

podniku a jeho celkové finančně ekonomické situaci pomocí jednoho čísla.  

 

3.4.1 Bankrotní modely 

K predikci finančních problémů ve společnosti nebo k předpovědi budoucího ohrožení 

bankrotem, slouží bankrotní modely. Mezi bankrotní modely lze zařadit Altmanova analýza, 

Tafflerův model a další. [16] 
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3.4.1.1 Altmanova analýza  

Altmanova analýza, též nazývána, jako Altmanův model byla sestavena v roce 1968 

Edwardem Altmanem, který byl profesorem financí na univerzitě v New Yorku. Altmanova 

analýza je možnost, jak vyhodnotit finanční zdraví podniku. Vypočítá se pomocí součtu pěti 

hodnot, kterým je přiřazena určitá váha [17]. Pro podniky, jež nejsou veřejně obchodovatelné 

na burze, se vypočítá ze vztahu: 

Z = 0,717  X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5 

Kde  X1 – čistý pracovní kapitál / celková aktiva, 

 X2 – nerozdělený zisk minulých let / celková aktiva, 

 X3 – EBIT / celková aktiva, 

 X4 – vlastní kapitál / cizí zdroje, 

 X5 – celkové tržby / celková aktiva. 

Pokud je vypočtený index Z: 

< 1,23  podnik není dostatečně zdravý a je ohrožen bankrotem, 

1,23 – 2,89  pásmo zvané šedá zóna, tzn. nevyhraněná finanční situace a nelze 

jednoznačně říci, jak na tom podnik je, 

> 2,89  podnik je po finanční stránce zdravý a v blízké době není ohrožen 

bankrotem. 

 

3.4.1.2 Tafflerův model 

Model byl publikován v roce 1977 a existují dva tvary, základní a modifikovaný, kdy 

v modifikovaném se vychází z faktu, že nejsou k dispozici podrobnější údaje. Základní tvar 

Tafflerova modelu: 

ZT (z) = 0,53 * (zisk před zdaněním / krátkodobé závazky) + 0,13 * (oběžná aktiva / cizí 

zdroje) + 0,18 * (krátkodobé závazky / celková aktiva) + 0,16 * (celkové tržby / celková 

aktiva) 

Pokud je výsledek Tafflerova modelu ZT (z): 

< 0,3 velká pravděpodobnost bankrotu   
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> 0,3 malá pravděpodobnost bankrotu 

 

3.4.2 Bonitní modely 

Bonitní modely se zakládají na podrobném prozkoumání finančního zdraví podniku 

pomocí bodového hodnocení jednotlivých oblastí hospodaření. Podle dosaženého bodového 

ohodnocení je možno firmu zatřídit do určité kategorie. Hlavním představitelem bonitních modelů 

je Kralickův Quick test.  

3.4.2.1 Kralickův Quick test 

Quick test navrhl v roce 1990 P. Kralicek a dnes je patrně nejpoužívanějším 

zahraničním modelem. Jeho použití ukazuje rychlý výsledek s velmi vysokou vypovídací 

schopností. Skládá se ze čtyř rovnic ze čtyř základních oblastí finanční analýzy – stabilita, 

rentabilita, likvidita a výsledek hospodaření. Tímto se zajistí vyváženost analýzy jak po 

stránce finanční, tak i výnosové situace podniku. Ukazatele se vypočtou: 

kvóta vlastního kapitálu = vlastní kapitál / celková aktiva, 

doba splácení dluhu z cash flow = (krátkodobé + dlouhodobé závazky) / aktuální výše CF, 

cash flow v tržbách = aktuální výše cash flow / celkové tržby, 

rentabilita aktiv = EBIT / celkové aktiva. 

Podle dosažených hodnot v jednotlivých ukazatelích se v dalším kroku podniku přidělí 

bodové ohodnocení podle následující tabulky. Konečná známka je pak vypočtena 

aritmetickým průměrem všech dosažených známek. Je vhodné vypočítat i průměrnou známku 

pro finanční stabilitu a pro výnosovou situaci. Tyto hodnoty lze porovnávat s hodnotami 

minulých období nebo s hodnotami konkurence v cílovém odvětví [9].  

Tab. 1 Vyhodnocení Kralickova Quick testu 

Ukazatel 1 - Výborně 2 - Velmi 
dobře 

3 - Dobře 4 - Špatně 5 - Velmi 
špatně 

Kvóta vlastního kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

Doba splácení dluhu 
z CF < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Cash flow v tržbách > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

Rentabilita aktiv > 15 % > 12 % > 8 %  > 0 % negativní 
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3.4.3 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Pyramidové soustavy rozkládají jeden vrcholový ukazatel finanční analýzy. Cílem 

pyramidových soustav je popsat vzájemné závislosti mezi ukazateli a také analyzovat veškeré 

vazby v rámci ukazatelů v pyramidě. Soustava je formována do pyramidy, protože jakákoli 

změna některého z ukazatelů se projeví v celé vazbě. Ukazatele se rozdělují do pater 

pyramidy pomocí dělení, násobení, sčítání nebo odečítání. Tyto ukazatele jsou velmi hojně 

využívány pro svou velkou přehlednost [9]. 

Pyramidový rozklad byl vyvinut a poprvé použit v chemické společnosti Du Pont de 

Nemours a dodnes se označuje jako Du Pontův rozklad (Obr. 3). Je typickým zástupcem 

pyramidových ukazatelů a zaměřuje se na rozklad rentability vlastního kapitálu a na určení 

různých položek, které vstupují do tohoto ukazatele [3]. 

 

Obr. 3 Zjednodušená podoba Du Pontova rozkladu [9] 

  Du Pontův rozklad ukazuje, jak je rentabilita vlastního kapitálu určována, to je 

poměrem aktiv k vlastnímu kapitálu a rentabilitou tržeb či obratem aktiv. Z toho vyplývá, že 

podnik může dosáhnout rentability různými kombinacemi ziskovosti tržeb a obratovosti 

kapitálu. Podniky v různých odvětvích mají různý objem a strukturu aktiv a také různou 

strukturu finanční. Čím nižší má podnik obrátku aktiv, tím vyšší pak musí mít ziskovost tržeb. 

Podobné rozklady vrcholových ukazatelů se v praxi používají velmi často. Protože 

hlavním z cílů společnosti je dosáhnout zisku, patří rozklad ukazatele rentability vlastního 

kapitálu mezi ty nejdůležitější [9]. 
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4 Charakteristika společnosti OSTROJ a. s. 

Společnost OSTROJ a.s. je významný výrobce sortimentu důlních zařízení pro všechny 

podmínky dobývání v hlubinných dolech a dalších strojírenských produktů s více než 60-ti 

letou tradicí výroby. 

4.1 Základní informace o společnosti 

Akciová společnost OSTROJ a.s. byla založena jednorázově Fondem národního 

majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorského náměstí 32 jako jediným 

zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze 24. dubna ve formě notářského zápisu. 

Společnost je vedena u obchodního rejstříku u krajského soudu v Ostravě, kde je zapsána 

v oddíle B, vložce 349 ke dni 30. dubna 1992.    

Společnost byla založena na dobu neurčitou. 

Základní kapitál společnosti činí 765 275 000 a je rozdělen na 765 275 listinných akcií 

na jméno po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou 

hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden 

hlas. Akcie nejsou obchodovatelné na žádném oficiálním trhu. 

 

4.2 Historie společnosti 

Roku 1878 založena opavská strojírna a slévárna Eduard Tatzel. K 1. 1. 1948 byla 

schválena výstavba nového závodu na Těšínské ulici a 28. srpna. téhož roku slavnostně 

položen základní kámen. V lednu 1949 byla zaregistrována ochranná známka OSTROJ. Roku 

1977 se Ostroj stal koncernovým podnikem Ostravsko-karvinských dolů. Ostroj se stal 

státním podnikem roku 1989 a tři roky poté vznikla akciová společnost Ostroj Opava. 

V období mezi roky 1993 a 1994 byla společnost prodána v kupónové privatizaci, přičemž 

v roce 1999 došlo ke stabilizaci akcionářské struktury a rozhodující balík akcií získal jediný 

akcionář. 1. 8. byl změněn obchodní název společnosti na OSTROJ a.s. a byla realizována 

nová podoba loga společnosti. Roku 2009 byla dokončena výstavba dvou hal divize Důlní 

stroje a divize nástrojárna a v roce 2011 byly kompletně realizovány rekonstrukce výrobních 

hal divize Strojírna, divize Hydraulika a divize Kovárna a kalírna. 
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4.3 Předmět podnikání společnosti 

Předmětem podnikání společnosti OSTROJ a.s. je: 

 Distribuce elektřiny 

 Distribuce plynu 

 Projektování a navrhování strojů a zařízené, montáže, opravy, revize a zkoušky 

zařízení a strojů potřebných k hornické činnosti a činnostem prováděných hornickým 

způsobem 

 Kovářství, podkovářství 

 Obráběčství 

 Galvanizérství, smaltéřství 

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

telekomunikačních zařízení 

 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 

 Zámečnictví, nástrojařství 

 

4.4 Organizační uspořádání 

Organizační uspořádání společnosti OSTROJ a.s. je rozděleno do několika divizí, z nichž 

každá divize má své portfolio výrobků. Organizační struktura zobrazena na Obr. 4. 

Důlní stroje  

Divize společnosti, která má nejdelší tradici. Díky těmto dlouholetým vývojovým a 

výrobním zkušenostem, se OSTROJ a.s. řadí mezi největší evropské výrobce důlních strojů. 

V současnosti je důlní zařízení dodáváno do mnoha světových zemí, kterými jsou Rusko, 

Ukrajina, Polsko, Mexiko, Turecko, Španělsko, Kolumbie, Česká republika a výrobky této 

divize lze nalézt taktéž v USA a Austrálii. 

Galvanovna 

Společnost se galvanickým pokovováním zabývá již přes 40 let. V roce 1990 zahájena 

výroba v novém samostatném provozu. Galvanovna provádí galvanické zinkování, tvrdé 

funkční chromování a plastování. 

Hydraulika  

Projekce, konstrukce a výroba hydraulických zařízení, jako jsou hydraulické válce, díly 

pro hydromotory, ozubená kola, hřídele a jiné přesně obráběné dílce, má na starost divize 
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Hydraulika. Vyrábí se zde sériovou nebo kusovou výrobou a díly se dodávají kromě České 

republiky též mimo jiné do Ruska, Ukrajiny, Turecka, Francie, Německa, Slovenska, 

Rakouska a USA. 

Kovárna a kalírna 

Tato divize se poskytuje služby zahrnující procesy kování, konstrukce kovacího nářadí, 

výrobu výkovků, obrábění výkovků, tepelné zpracování výkovků a povrchové úpravy. Divize 

dodává především do automobilového průmyslu např. značkám Mercedes, Ford, Lexus, WV, 

Toyota, Porsche, Škoda, BMW, Volvo, Audi, Renault, Cadillac a dalším. 

Nástrojárna 

Nástrojárna se zabývá výrobou střižných a lisovacích nástrojů, nízkotlakých i 

vysokotlakých forem na hliník, nástrojů pro tváření za tepla, prototypových forem a přístrojů 

na přesné CNC obrábění. Divize je zaměřena nejen na tuzemské zákazníky, ale i na 

zahraniční, především ze zemí Evropské unie. 

Strojírna 

Vyrábí se zde komplexní svařované díly důlních strojů vlastní konstrukce, ale i výroba 

svařovaných dílců externích zákazníků. Mezi typy svařenců a ocelových konstrukcí, na které 

se strojírna specializuje, je možno zařadit díly stavebních strojů, hydraulických jeřábů, 

demoličního nářadí nebo nakládací plošiny k letadlům.  Výrobky jsou dodávány zejména do 

Německa, Francie, Španělska a Rakouska. [18] 
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Obr. 4 Organizační struktura OSTROJ a. s. 
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4.5 Využití informací z účetnictví pro řízení podniku 

Tato kapitola poslouží k vysvětlení, jak analyzovaný podnik využívá informace 

z účetních výkazu pro jeho řízení. 

 

4.5.1 Ekonomická struktura 

Společnost vytváří interní ekonomickou strukturu tvořenou organizačními jednotkami, 

především nákladovými středisky. Každé z těchto středisek je zpravidla nákladově stejnorodé, 

samostatně odpovědné, kdy vždy je zde odpovědný vedoucí a každému nákladovému 

středisku je jednoznačně přiřazen prostor, pracovníci a hmotný investiční majetek. Na 

nákladová střediska jsou účtovány nepřímé náklady a každé je řízeno pomocí plánu nákladů, 

který se sestavuje jako roční, s rozdělením na jednotlivé měsíce. Pokud provádí nákladové 

středisko výkon jinému středisku, je přijímací středisko zatíženo sekundárním nákladem. 

Vyšší jednotkou ekonomické struktury jsou profit centra, která jsou tvořena jedním nebo 

více nákladovými středisky a každé profit centrum se definuje samostatným okruhem 

hospodaření za který je zodpovědný vedoucí. Každému profit centru jsou přiřazovány náklady 

středisek tvořících dané profit centra, ale také výnosy. Charakter profit centra mají především 

jednotlivé divize. Součtem nákladů všech nákladových středisek v profit centru a jejich 

porovnání s výnosy vzniká hospodářský výsledek profit centra. Shrnutím hospodářských 

výsledků jednotlivých profit center vznikne hospodářský výsledek společnosti.  

 

4.5.2 Hodnocení ekonomické efektivnosti 

Hodnocení ekonomické efektivnosti se pomocí metody celkových nákladu, tj. 

porovnáním nákladů a výnosů za určité období, provádí současně u jednotlivých profit center, 

ale i celkové společnosti. Toto hodnocení musí být doplněno analýzou bodu zvratu opět jak za 

profit centra, tak i za společnost. 

Každý měsíc po účetní uzávěrce daného měsíce probíhá controllingový den. Zde se 

projednávají výsledky hospodaření za minulé období, výhled na další čtvrtletí, plnění plánu, 

stav pohledávek po lhůtě splatnosti či ziskovosti zakázek. Controllingového dne se vždy 

účastní generální ředitel, vedoucí odboru financí a controllingu a controller, který zapisuje 

úkoly, vyplývající z jednání. Dalšími účastníky bývají ředitelé a ekonomové z divizí 
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společnosti.  Projednává se zde několik druhů dokumentů a reportů, které jsou před zahájením 

předány generálnímu řediteli. 

 Manažerská výsledovka -  obsahuje skutečnost daného měsíce, výhled na další tři 

měsíce dopředu a komentáře k odchylkám plánu od skutečnosti. Tvoří se jak za 

jednotlivé divize, ekonomy divizí a podléhají schválení řediteli divizí, tak i za 

celou společnost. Zobrazuje výkaz zisku a ztráty společnosti v členění nákladů na 

fixní a variabilní. Užívá se pro zjištění krycího příspěvku na úhradu zisku a 

fixních nákladů. 

 Celkový report hospodaření – obsahuje manažerské výsledovky za uplynulý 

měsíc, důležité výkonnostní ukazatele a výpočty pro kontrolu hospodaření, nejen 

za dané období, ale i od počátku celého roku. 

 Rozbor zisku – zahrnuje analýzu zisku za daný měsíc. 

 Vyhodnocení ziskovosti projektů – report se provádí za daný měsíc a od počátku 

trvání projektu. 

 Neúplné kalkulace – provádí se u projektů, které jsou daný měsíc nebo již od 

počátku trvání ztrátové. Lze zde nalézt kalkulace zakázky, která je vyjádřena 

členěním nákladů na fixní a variabilní. Zahrnuje krycí příspěvek na úhradu zisku 

a fixních nákladů. 

 Pohledávky – vyskytují se zde informace o veškerých pohledávkách společnosti a 

to i o pohledávkách, jež jsou po lhůtě splatnosti. 

 Realizace vývojových úkolů – report se zaměřuje na plnění termínů plánovaných 

úkolů vývoje, zahrnuje i čerpání jejich nákladů. 
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5 Analýza účetních výkazů 

V praktické části byla provedena finanční analýza účetních výkazů za pět po sobě 

jdoucích let 2008 – 2012 ve společnosti OSTROJ a.s. Vzorce použité při výpočtech jsou 

podrobně popsány v předešlých kapitolách teoretické části práce. Za vstupní data použity 

účetní výkazy společnosti OSTROJ a.s. za dané období. Dosazované hodnoty jsou netto 

hodnoty běžného účetního období. 

5.1 Horizontální analýza 

V této části se zaměříme na horizontální analýzu nejdůležitějších položek rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty. 

5.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Tab. 2 Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza aktiv 2009 2010 2011 2012 

Aktiva celkem 0,76% -5,94% 44,02% -7,00% 

Stálá aktiva 17,88% 5,24% 1,37% 4,98% 

Dlouhodobý hmotný majetek 19,90% 6,10% 1,82% 5,14% 

Dlouhodobý nehmotný majetek -30,38% -34,82% -36,02% -16,17% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 4,25% 

Oběžná aktiva -12,16% -14,95% 92,87% -13,85% 

Zásoby -24,55% -23,05% 112,05% 11,59% 

Krátkodobé pohledávky -53,60% 1,75% 128,76% -47,89% 

Krátkodobý finanční majetek 470,84% -20,81% 40,20% 8,70% 

Časové rozlišení 23,91% -30,82% 56,46% -18,41% 

 

Celková aktiva se v roce 2009 oproti roku 2008 téměř nezměnila. Další rok následoval 

propad – 5,94 %, který byl způsoben větším poklesem oběžných aktiv a zároveň růst 

dlouhodobého majetku nebyl nijak vysoký, protože zde byl pokles dlouhodobého nehmotného 

majetku.  

V roce 2011 se projevil na výši celkových aktiv velmi výrazný nárůst oběžných aktiv, 

který zvýšil celková aktiva více než o 44 %. Na růst oběžných aktiv měl vysoký podíl hlavně 

velký nárůst zakázek ze zahraničí oproti předešlému roku, což zapříčinilo růst pohledávek a 

v zásobách růst nedokončených výrobků a materiálových zásob.  
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V roce 2012 nastalo opět mírné snížení celkových aktiv, podobné jako v roce 2010. I 

tentokrát se tak stalo, protože klesla oběžná aktiva a celková aktiva neměla příliš vysoký 

nárůst. 

Procentuálně největší nárůst zaznamenala položka krátkodobého finančního majetku 

v roce 2009 kdy, kdy činila 470,84 %. Nárůst nastal, kvůli razantnímu zvýšení krátkodobých 

cenných papírů a podílů. Další velké zvyšování nastalo v roce 2011 u položek zásob a 

krátkodobých pohledávek, kdy své kapacity navýšily více než jeden krát. 

Nejvyšší poklesy byly zaznamenány v letech 2009 a 2012 u krátkodobých pohledávek 

přibližně na polovinu, kde výrazně klesly zejména pohledávky z obchodních vztahů. 

 

Tab. 3 Horizontální analýza pasiv 

Horizonální analýza pasiv 2009 2010 2011 2012 

Pasiva celkem 0,76% -5,94% 44,02% -7,00% 

Vlastní kapitál 15,45% -7,08% 1,30% 19,33% 

Základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% -0,08% 

Kapitálové fondy -90,17% -263,20% -1620,16% 438,40% 

Rezervní fondy 24,00% 22,80% -49,50% 22,64% 

VH z minulých let 249,54% 51,44% -20,16% 21,18% 

VH běžného účetního období  17,81% -113,33% 121,8% 132,94% 

Cizí zdroje -31,13% -1,75% 184,60% -36,73% 

Rezervy -6,51% -73,02% 164,62% 6,41% 

Dlouhodobé závazky 0,00% 330,53% 1545,21% 90,16% 

Krátkodobé závazky -51,34% 21,18% 234,50% -42,28% 

Bankovní úvěry a výpomoci 73,61% -10,75% 60,54% -27,77% 

Časové rozlišení -68,85% -1,20% 2675,79% -99,40% 

 

Celková pasiva se v roce 2009 oproti předešlému roku téměř nezměnila. V 2010 

pasiva klesla, především zásluhou poklesu vlastního kapitálu, což bylo způsobeno záporným 

hospodářským výsledkem v tomto roce. V roce 2011 vysoký nárůst pasiv, zapříčiněný 

razantním přírůstkem cizích zdrojů. V posledním roce sledovaného období se celkové pasiva 

znova snižují. 

Výsledek hospodaření v roce 2009 stoupá, v roce 2010 se klesá a dostává se až do 

záporných hodnot, což je způsobeno krizí v odvětví důlního průmyslu. Krize se zde, ale 
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neprojevila na dlouho a už následující rok výsledek hospodaření opět roste do plusových 

hodnot. V roce 2012 je zde vidět podobně velký opětovný nárůst, díky čemuž to s vývojem do 

dalších let vypadá velmi nadějně. 

Cizí zdroje v roce 2009 klesly o 31,13 %, na čemž měl největší zásluhu pokles 

krátkodobých závazků o více než polovinu.  Další rok cizí zdroje znova lehce poklesly, ale 

v roce 2011 obrovský nárůst, téměř dvakrát. Takto velký nárůst byl zapříčiněn vysokým 

zvětšením krátkodobých závazků. Ten byl způsoben krizí v důlním průmyslu a byl zde vidět 

velký nárůst zejména krátkodobých přijatých záloh, ale i závazků z obchodních vztahů, což 

zobrazuje situaci v odvětví. V posledním roce opět cizí kapitál klesl a to o 36,73 % a to 

hlavně výrazným poklesem přijatých záloh. 

 

5.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tab. 4 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizonální analýza VZAZ 2009 2010 2011 2012 

Výkony -7,41% -51,45% 70,89% 50,76% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb -5,5% -48,4% 48,3% 61,6% 

Výkonová spotřeba -13,07% -52,44% 75,05% 52,04% 

Přidaná hodnota 6,63% -49,45% 62,98% 48,15% 

Osobní náklady -2,81% -8,22% 4,22% 17,29% 

Odpisy DHM a DNHM 6,83% 9,19% 0,31% 9,08% 

Provozní výsledek hospodaření 18,04% -112,84% 120,80% 175,99% 

Finanční výsledek hospodaření -3,39% -98,30% 2447,40% -314,51% 

 

  Výkony v letech 2009 a 2010 klesaly, z důvodu hospodářské krize, zejména v roce 

2010, společnost v této době přicházela o pohledávky. Další dva roky se situace lepšila a je 

zde vidět opětovný nárůst. 

 Téměř totožný vývoj proběhl v tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb, kdy 

v roce 2010 se tržby snížili skoro na polovinu, ale již v letech následujících hodnota vzrostla 

na hodnotu roku 2009 a v roce 2012 narostl znova o dalších 61,6 %. 

Provozní výsledek hospodaření a finanční výsledek hospodaření taktéž v roce 2010 

potkal pokles z důvodu snížení pohledávek od odběratelů. 
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5.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza slouží k zjištění, kolik mají jednotlivé položky podíl na majetku 

společnosti. 

5.2.1 Vertikální analýza rozvahy 

Tab. 5 Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza rozvahy 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobá aktiva 40% 47% 53% 37% 42% 

Oběžná aktiva 57% 50% 45% 61% 56% 

Časové Rozlišení 2% 3% 2% 2% 2% 

Pasiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 69% 79% 78% 55% 70% 

Cizí zdroje 31% 21% 22% 44% 30% 

Čas. Rozlišení 0% 0% 0% 1% 0% 

 

Největší část aktiv ve společnosti OSTROJ a.s. zabírají oběžné aktiva, pak dlouhodobé 

aktiva a zanedbatelné procento časového rozlišení. Oběžná aktiva, ale netvoří zásadně velkou 

část aktiv, protože analyzovaný podnik je výrobní a potřebuje k výrobě stroje, pozemky a 

budovy. 

Oběžná aktiva jsou tvořena zejména pohledávkami z obchodních vztahů a zásob 

materiálu a výrobků. Dlouhodobá aktiva se skládají především dlouhodobého hmotného 

majetku, mezi který lze zařadit stavby, pozemky a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. 

Poměr mezi jednotlivými aktivy podniku a jeho časový vývoj (Obr. 5) 
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Obr. 5 Vertikální analýza aktiv 

Část pasiv tvoří z největší části vlastní kapitál, který se nachází mezi 55 – 79 %, 

následují cizí zdroje a mizivá časového rozlišení. To značí, že podnik je financován ve velké 

části z vlastních zdrojů. 

Do vlastního kapitálu se promítá především základní kapitál, který má ve sledovaném 

období téměř neměnnou hodnotu. Takže vlastní kapitál, je z velké části ovlivňován 

hospodářským výsledkem za běžné účetní období a hospodářským výsledkem z let minulých. 

Z cizích zdrojů zde velkou hlavní část zabírají krátkodobé závazky a to hlavně závazky 

z obchodních vztahů. Velkou položkou jsou bankovní úvěry a výpomoci. Časový vývoj a 

poměr mezi pasivy znázorněn (Obr. 6) 
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Obr. 6 Vertikální analýza pasiv 

Z porovnání poměru vlastních a cizích zdrojů financování podniku, lze vyčíst, že 

společnost OSTROJ a.s. se zbytečně nepouští do přehnaného rizika a většina aktiv je 

financován především z vlastních zdrojů. 

5.2.2 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tab. 6 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza VZAZ 2008 2009 2010 2011 2012 

Výkony 103,52% 101,48% 95,47% 110,00% 102,63% 

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Výkonová spotřeba 73,75% 67,87% 62,54% 73,82% 69,45% 

Přidaná hodnota 29,77% 33,61% 32,92% 36,18% 33,17% 

Osobní náklady 20,82% 21,42% 38,09% 26,77% 19,43% 

Provozní výsledek hospodaření 7,98% 9,97% -2,48% 8,04% 13,73% 

Finanční výsledek hospodaření 1,38% 1,41% 0,05% 0,80% -1,06% 

Výsledek hospodaření za účetní jednotku 7,30% 9,10% -2,35% 7,32% 10,55% 

 

100 % zde zobrazují tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Jednotlivé podíly 

zobrazeny na Obr. 7. Největší položkou je výkonová spotřeba, která se pohybovala od 62,54 

% v roce 2010 do 73,82 % v roce 2008, kdy byl její podíl největší. K menším hodnotám 

dochází z důvodu poklesu zakázek, což lze vidět především v roce 2010. V roce 2011 doznal 

podíl opět nárůstu. 

Podíl osobních nákladů byl největší v roce 2010, protože hodnota mzdových nákladů 

se nesnížili nijak výrazně, zatímco hodnota tržeb klesla v tomto roce téměř na polovinu. 
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Podíl provozního výsledku hospodaření dosáhl svého maxima v roce 2012 a naopak 

v roce 2010 se dokonce dostal do záporných hodnot. Stalo se tak hlavně proto, že osobní 

náklady převyšovaly přidanou hodnotu. 

Finanční výsledek hospodaření nemá na celkový výsledek hospodaření nikterak velký 

podíl. Nejmenší podíl má v roce 2010 a největší v roce 2009. 

 

Obr. 7 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

5.3 Poměrové ukazatele 

Nejvyužívanějšími ukazateli finanční analýzy jsou poměrové ukazatele, které budou 

analyzovány v následujících bodech. 

5.3.1 Ukazatele aktivity 

Umožňuje zobrazit jak intenzivně a rychle podnik využívá svůj majetek. 
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Tab. 7 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity  2008 2009 2010 2011 2012 

obrat aktiv 1,23 1,15 0,63 0,65 1,13 

obrat zásob 5,51 6,90 4,63 3,24 4,69 

obrat pohledávek 3,86 7,85 3,98 2,58 8,01 

obrat závazků 4,40 6,46 3,08 1,62 4,33 

doba obratu aktiv 292,92 312,50 569,53 553,04 318,31 

doba obratu zásob 65,28 52,15 77,75 111,16 76,77 

doba obratu pohledávek 93,31 45,84 90,37 139,39 44,95 

doba obratu závazků 81,85 55,75 116,81 221,75 83,09 

 

Obrat aktiv by měl mít rostoucí tendenci, avšak u výpočtu lze vidět znatelný pokles 

v roce 2010. To je způsobeno nižším počtem zakázek, což mělo za následek snížení tržeb. 

Během dalších dvou let se hodnota, již dostala na hodnoty, kde se nacházela před rokem 

2010. 

Doba obratu aktiv je nejdelší v roce 2010 kdy se dostane na hodnotu 570 dnů. Opětovný 

nárůst tržeb zlepší obratovou situaci a průměrný počet dní, kdy jsou aktiva vázána v podniku, 

opět klesá.  

Dalším z ukazatelů je doba obratu zásob, která se pohybuje mezi 53 – 77 dny, jen v roce 

2011 má vysokou hodnotu 112 dní. Tento pokles byl způsoben snížením zakázek a snížila se 

tím spotřeba zásob. Hodnota ukazatele by měla být co nejnižší, protože s vyšší hodnotou 

rostou náklady na udržování zásob. Nejnižší hodnoty bylo dosaženo v roce 2009 a podnik by 

se měl snažit v budoucích letech této hodnotě přiblížit a co nejvíce dobu obratu zásob snížit. 

Snižování ukazatele obratu zásob vede k jejich efektivnějšímu využívání. 

Doba obratu závazků by měla být vyšší než doba obratu pohledávek, protože společnost 

splácí své závazky později, než jsou ji splaceny její pohledávky. Toto bylo splněno v letech 

2009 – 2012 jen v roce 2010 kdy byla doba obratu pohledávek o 12 dní delší než doba obratu 

závazků. Doba obratu pohledávek je nejpříznivější v roce 2012 kdy k inkasu dojde po 45 

dnech a nejhorší v roce 2011 kdy na peníze odběratelů musela firma čekat 140 dní. Porovnání 

jednotlivých dob obratu zobrazeno na Obr. 8. 
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Obr. 8 Ukazatele aktivity – doba obratu 

5.3.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost firmy přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a 

zobrazují, zda je podnik schopen hradit své závazky. 

 

Tab. 8 Ukazatel aktivity 

Ukazatele likvidity 2008 2009 2010 2011 2012 

běžná likvidita 2,39 4,31 3,03 1,75 2,61 

pohotová likvidita 1,46 2,88 2,12 1,17 1,49 

okamžitá likvidita 0,14 1,61 1,05 0,44 0,83 

  

Okamžitá likvidita by se měla pohybovat minimálně na hodnotě 0,2 a optimálně nad 0,6. 

Pod minimální hodnotou se firma nachází jen v roce 2008, kdy je hodnota 0,14 a v dalších 

letech se již pohybuje nad minimální hodnotou v rozmezí 0,44 – 1,61. 

Pohotová likvidita se ve sledovaném období nikdy nenachází pod minimální přípustnou 

hodnotou 1 a pohubuje se v rozmezí 1,17 – 2,88. Optimální hodnoty ukazatele by se měly 

nacházet mezi 1 a 1,5. 

Optimální hodnoty běžné likvidity se udávají v rozmezí 1,5 - 2,5. Z výpočtu lze vidět, že 

hodnota nikdy nepoklesla pod kritickou mez, ale zároveň se po většinu sledovaného období 

nenacházela v optimu. 
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Z celkové časového vývoje se dá říct, že likvidita v roce 2008 a 2009 stoupala a v roce 

2010 a 2011 nastal určitý pokles, který byl způsoben snížením počtu zakázek, což je 

způsobeno příchodem celosvětové krize do odvětví. Roku 2012 se likvidita společnosti 

zvýšila.  

Pokud se hodnoty likvidity dostanou pod minimální mez, podnik není schopen hradit své 

krátkodobé závazky, což se stalo, pouze v případě okamžité likvidity v roce 2008. Hodnoty 

ukazatelů likvidity společnosti OSTROJ a.s. ukazují, že společnost nemá problémy se 

splácením svých závazku a je tedy dostatečně likvidní. V letech kdy hodnoty likvidity byly 

příliš vysoké, tak společnost sice nemá problém se splácením svých závazků, ale příliš vysoká 

likvidita může mít vliv na snížení výnosnosti podniku. Příliš vysoká likvidita je v podniku 

způsobena 

 

Obr. 9 Ukazatele likvidity 

5.3.3 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability hodnotí schopnost podniku dosahovat zisku použitími 

investovaného kapitálu. 
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Tab. 9 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability 2008 2009 2010 2011 2012 

rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 13,06% 13,33% -1,91% 8,72% 17,02% 

rentabilita celkového kapitálu (ROA) 11,50% 13,11% -1,54% 5,75% 14,33% 

rentabilita tržeb (ROS) 8,76% 11,08% -2,34% 8,37% 11,78% 

rentabilita investic (ROI) 11,58% 13,43% -1,20% 5,98% 14,65% 

rentabilita dl. Kapitálu (ROCE) 16,75% 16,67% -1,98% 10,43% 20,14% 

 
     

Rentabilita vlastního kapitálu je nejzajímavějším ukazatelem pro investory, kteří zde 

mají možnost, se dozvědět zda jim jejich investice vydělávají. Od roku 2008 do roku 2009 

ukazatel nepatrně roste a v roce nastává výrazný propad, až na zápornou hodnotu -1,91 %. 

Pokles hodnoty byl způsoben záporným hospodářským výsledkem a především poklesem 

tržeb v tomto období. V dalších dvou letech nastává opětovný nárůst ukazatele. 

Rentabilita celkového kapitálu má velmi podobný průběh jako rentabilita vlastního 

kapitálu. Pozitivního na výpočtu tohoto ukazatele je, že po celé sledované období je jeho 

hodnota nižší než u ROE. Protože pokud bylo toto pravidlo dodrženo, pak cizí kapitál vynesl 

větší výnosy, než byly náklady potřebné k jeho zapůjčení. Kdyby se tak v dlouhodobém 

horizontu nedělo, majitelé by raději prostředky vkládali jinam. 

Rentabilita tržeb měla obdobný trend jako ROE a ROA. Nejnižší hodnoty dosáhla 

v roce 2010 - 2,34 % a naopak nejvyšší 11,78 % v roce 2012. 

Rentabilita investic dosahovala nejvyšší hodnoty 20,14 % roku 2012 a nejnižší 

hodnota – 1,2 % opět v roce 2010. ROI si taktéž udržovala nastavený vývoj podobný 

předešlým ukazatelům.  

Rentabilita dlouhodobého kapitálu vykazovala trend velmi podobný všem ostatním 

rentabilitám. Ovšem v porovnání s ostatními rentabilitami měla nejvyšší hodnoty. V roce 

2012 dosáhla na své maximum 20,14 % a v roce 2010 minima – 1,98 %. 

 Celkově rentabilita byla v roce 2008 a 2009 kladná, poté v roce 2010 hodnoty všech 

rentabilit, klesly do záporných hodnot. Důvodem je záporný hospodářský výsledek, který 

vznikl především kvůli celkovému snížení zakázek v tomto roce. Což způsobila světová 

hospodářská krize, která se v tomto roce dostala do tohoto odvětví. V letech 2011 a 2012 opět 

rentabilita, se zvyšujícím hospodářským výsledkem stoupá. Porovnání ukazatelů rentability 

lze vidět v Obr. 9. 
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Obr. 10 Ukazatele rentability 

5.3.4 Ukazatele zadluženosti 

Při analýze ukazatelů zadluženosti zjišťujeme, zda při financování podnik využívá 

vlastního nebo cizího kapitálu a v jakém rozsahu. 

Tab. 10 Ukazatele zadluženosti 1. 

Ukazatele zadluženosti 2008 2009 2010 2011 2012 

dlouhodobá zadluženost 6,7% 8,9% 6,5% 8,2% 7,5% 

celková zadluženost 31,11% 21,26% 22,21% 43,88% 29,85% 

běžná zadluženost 24,4% 12,3% 15,7% 35,7% 22,3% 

 

Celková zadluženost udává kolik procent celkových aktiv je kryta cizími zdroji. 

V roce 2008 je na hodnotě 31,11 %, další rok klesne na 21,26 %, roku 2010 nepatrně vzroste 

na 22,21 %. V roce 2011 ukazatel zažívá největší skok, kdy se zvýší téměř na 44 %, stalo se 

tak především díky otevření nového bankovního úvěru na deset let. Další rok nastává znova 

pokles, na hodnotu 29,85 %, protože se výrazně snížila hodnota krátkodobých závazků. 

Dlouhodobá a běžná zadluženost spolu tvoří celkovou zadluženost. Z výsledků 

vyplývá, že běžná zadluženost, dosahuje vyšších hodnot než dlouhodobá, z čehož lze říci, že 

společnost více využívá k financování především krátkodobé závazky. Dlouhodobá 

zadluženost se pohybuje v nízkých hodnotách, což je velmi pozitivní. Porovnání celkové, 

běžné a dlouhodobé zadluženosti je znázorněno na Obr. 10. 
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Obr. 11 Ukazatele zadluženosti 

Tab. 11 Ukazatele zadluženosti 2. 

Ukazatele zadluženosti 2008 2009 2010 2011 2012 

koeficient zadluženosti            0,45                0,27                0,29                0,80                0,43     

úrokové krytí 153,70 41,08 -4,48 25,26 45,20 

 

Koeficient zadluženosti v roce 2008 má hodnotu, následující dva roky klesl na 2 

hodnoty velmi si podobné 0,27 a 0,29. V roce 2011 narostl na hodnotu 0,8, což je velmi 

vysoké číslo blížící se kritické 1. Pozitivní vývoj nastává další rok, kdy ukazatel znova klesá 

na 0,43 a téměř kopíruje hodnotu z roku 2008. Pokud bude ukazatel klesat i další roky je 

předpoklad velmi pozitivní budoucnosti. 

Úrokové krytí udává, kolikrát zisk převyšuje placené úroky, přičemž hodnota by měla 

být větší než 3. Z vývoje lze soudit, že společnost je dobře zajištěna před rizikem 

předluženosti. Nejvyšší hodnotu má ukazatel hned v 1. roce sledovaného období, kdy byl zisk 

154 krát vyšší, než byly splácené úroky. Poté nastává pokles na 41,8 a ten se zastaví až v roce 

2010 na nejnižší hodnotě – 4,48. V roce 2010, z důvodu záporného hospodářského výsledku, 

nestačil podnik pokrýt veškeré své nákladové úroky. V následujících dvou letech znova tento 

ukazatel narůstá až na konečnou hodnotu 45,20. 
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5.3.5 Provozní ukazatele 

Tab. 12 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele 2008 2009 2010 2011 2012 

mzdová produktivita 30,10 31,34 17,53 27,11 34,99 

produktivita DHM 3,28 2,52 1,25 1,87 2,92 

nákladovost výnosů 0,39 0,42 0,73 0,51 0,36 

 

Mzdová produktivita se během celého sledovaného období příliš neliší, jen v roce 

2010 nastal pokles na 17,53. Jinak se během celého období pohybuje mezi 27,11 – 34,99. 

Ukazatel by měl v čase růst, zde s výjimkou roku 2010, s každým rokem roste. 

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku byla nejlepší v roce 2008, kdy hodnota 

činila 3,28 a nejhorší byla v roce 2010 a to 1,25. 

Nákladovost výnosů se během sledovaných let příliš neměnila. Ve čtyřech letech byla 

na hodnotách mezi 0,39 a 0,51. Větší výkyv nastal, pouze v roce kdy situace byla nejméně 

příznivá a ukazatel dosáhl hodnoty 0,73. 

 

5.3.6 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele dávají do souvislosti likviditu a zadluženost podniku. 

Tab. 13 Rozdílové ukazatele 

Rozdílový ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 

ČPK 460337,00 534235,00 396111,00 487279,00 605512,00 

ČPP -285781,00 -146169,00 10682,00 -364640,00 -63225,00 

 

Čistý pracovní kapitál udává rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. 

Čím vyšší hodnota ukazatele, tím je to pro podnik pozitivnější, protože je připraven na náhlé 

neočekávané události. Hodnoty ve sledovaném období se pohybují v rozmezí 396 110 až 

605 512. Snížení ukazatele proběhlo v roce 2010 příchodem krize, ale v dalším roce je vidět 

opětovný nárůst, což značilo, že krize nebude podnik zasahovat dlouho. Z výsledků vyplývá, 

že podnik je schopen vytvořit dostatečný počet finančních prostředků na hrazení 

krátkodobých závazků. Vývoj ve všech letech sledovaného období lze vidět na Obr. 11. 
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Obr. 12 Čistý pracovní kapitál 

Čisté pohotové prostředky (Obr. 12) mají ve všech letech záporné hodnoty, s výjimkou 2010 

kdy byla kladná. Takto nízké jsou způsobeny tím, že podnik nedisponuje velkým množstvím 

nejlikvidnějšího finančního majetku a naopak krátkodobé závazky jsou zde vysoké. 

 

Obr. 13 Čisté pohotové prostředky 

5.4 Souhrnné indexy hodnocení 

K hodnocení společnosti nestačí jen poměrové ukazatele, neboť samostatně nemusí mít 

úplně nejlepší vypovídací schopnost. K lepšímu přehledu o společnosti zde bude zhodnocena 

finanční situace pomocí souhrnných indexů hodnocení. Mezi použité ukazatele jsem zařadil 

Altmanovu analýzu, Tafflerův index a Kralickův Quick test. 
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5.4.1  Altmanova analýza 

Altmanova analýza hodnotí společnost, zda je finančně zdravá nebo je ohrožena 

bankrotem. 

Tab. 14. Altmanova analýza 

Altmanova analýza 2008 2009 2010 2011 2012 

X1 0,33 0,38 0,30 0,26 0,35 

X2 0,03 0,11 0,17 0,10 0,13 

X3 0,12 0,13 -0,02 0,06 0,14 

X4 2,21 3,70 3,50 1,25 2,35 

X5 1,31 1,18 0,66 0,69 1,22 

Z skóre 2,86 3,51 2,44 1,66 3,00 

Vyhodnocení 1,23 - 2,89 > 2,89 1,23 - 2,89 1,23 - 2,89 > 2,89 

 

Na základě této analýzy můžeme posoudit, že společnost netrpí nikterak velkými 

finančními problémy. V letech 2009 a 20012 byly hodnoty nad horní mezí, což bylo velmi 

uspokojivé. Výsledky v roce 2008, 2010 a 2011 sice byly v šedé zóně, ale protože hodnoty 

během sledovaného období neklesly pod dolní minimální mez 1,23, podniku pravděpodobně 

bankrot nehrozí. Vývoj altmanova z skóre je znázorněn na Obr. 13. 

 

Obr. 14 Altmanovo z skóre 

5.4.2  Tafflerův index 

Dalším modelem hodnotícím možnost bankrotu je Tafflerův index. 
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Tab. 15 Tafflerův index 

Tafflerův model 2008 2009 2010 2011 2012 

EBIT/kr. závazky 0,48 1,13 -0,10 0,17 0,66 

oběžná aktiva/cizí zdroje 1,85 2,36 2,04 1,38 1,88 

kr. závazky/celková aktiva 0,24 0,12 0,15 0,35 0,22 

(fin.maj-kr.záv)/provozní nákl. 1,31 1,18 0,66 0,69 1,22 

Tafflerův index 0,75 1,12 0,34 0,44 0,83 

 

Výsledná hodnota v roce 2008 byla 0,75, další rok narostla na 1,12. Tafllerův index by 

nikdy neměl překročit dolní mez 0,3, protože by to znamenalo, že podnik by se mohl dostat 

do problémů způsobených bankrotem. V roce 2010 hodnota byla těsně nad kritickou hranicí a 

to 0,34, ale vývoj v dalších letech naznačil opětovný nárust na hodnoty 0,44 a 0,83. 

Z Tafflerova indexu tedy vyplývá, že podnik nemá problémy s bankrotem, byť kritické 

hodnotě 0,3 se v roce 2010 velmi přiblížil. Celkový vývoj modelu lze sledovat na Obr. 14. 

 

Obr. 15 Tafflerův index 

5.4.3 Kralickův Quick index 

Pomocí Kralickova Quick idexu lze hodnotit finanční stabilitu, výnosovou situaci a celkovou 

finanční situaci podnik.  
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Tab. 16 Kralickův Quit index - hodnoty 

Kralickův quick test - hodnoty 2008 2009 2010 2011 2012 

kvóta vlastního kapitálu 68,66% 78,67% 77,72% 54,66% 70,14% 

doba splácení dluhu z cash flow 7,27 0,62 0,95 2,29 1,26 

cash flow v tržbách 2,52% 15,84% 23,97% 22,35% 14,75% 

rentabilita aktiv 11,50% 13,11% -1,54% 5,75% 14,33% 

 

Nejprve byly vypočteny hodnoty kralickova quick indexu (Tab. 15) a poté byly ke 

každému z těchto ukazatelů přiřazeny body. (Tab. 16), kdy čím menší ohodnocení tím je 

situace příznivější. 

Tab. 17 Kralickův Quit index - bodování 

Kralickův quick test - Bodování 2008 2009 2010 2011 2012 

kvóta vlastního kapitálu 1 1 1 1 1 

doba splácení dluhu z cash flow 3 1 1 1 1 

cash flow v tržbách 4 1 1 1 1 

rentabilita aktiv 3 2 5 4 2 

celková finanční situace 2,75 1,25 2,00 1,75 1,25 

finanční stabilita 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

výnosová situace 3,50 1,50 3,00 2,50 1,50 

 

Na základě hodnocení se pomocí aritmetického průměru provedly výpočty finanční 

stability, výnosové situace a celkové finanční situace. Z celkového hlediska, se dá říci, že 

finanční situace společnosti OSTROJ a.s. je na velmi dobré úrovni. Nejhorší hodnoty dosáhla 

v roce 2008 a na konci sledovaného období v roce 2012 měla, společně s rokem 2009, 

nejlepší výsledek 1,25. Finanční stabilita byla po celé období výborná, jen v roce 2008 byla 

velmi dobrá. Výnosová situace se v průběhu času velmi měnila, když nejhorších hodnot 3,5 

dosáhla v roce 2008, kdy tato situace nebyla moc dobrá a nejlepších výsledky lze najít 

v letech 2009 a 2012. 
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5.5 Shrnutí výsledků finanční analýzy 

V práci byla provedena analýza absolutních ukazatelů, poměrových ukazatelů a 

souhrnných indexů hodnocení. 

Vertikální analýzou byla zjištěna struktura majetku. Největší procento aktiv zabírají 

oběžná aktiva, ale protože je analyzovaný podnik výrobní tak velkou část zaujímají také 

dlouhodobá aktiva. Část oběžných aktiv tvoří zejména pohledávky z obchodních vztahů, 

zásoby materiálů a výrobků. Dlouhodobý majetek v celém průběhu období roste, protože se 

neustále investuje do výstavby nové a rekonstrukce některých stávajících výrobních hal. Část 

pasivní tvoří z největšího procenta vlastní kapitál a to 55 – 79 % ve sledovaném období. To 

znamená, že společnost OSTROJ a. s. je financována především z vlastních zdrojů.  

Ukazatelé aktivity ukázali, že společnost OSTROJ a.s., kromě roku 2008, splňuje 

pravidlo solventnosti, protože doba obratu závazku byla delší než doba obratu pohledávek. 

Podnik tak získává finanční prostředky od odběratelů dříve, než je nucen splácet své závazky 

dodavatelům. 

Společnost nemá žádné problémy s likviditou, jak nám sdělili ukazatelé likvidity. 

Hodnoty likvidity byly v doporučených hodnotách nebo nad nimi, po celé sledované období, 

kromě roku 2008 kdy se okamžitá likvidita nacházela pod dolní mezí. Podnik je velmi 

likvidní a je schopný v čas splácet své krátkodobé závazky. V některých letech je likvidita 

dosti vysoká, což mohlo mít vliv na snížení výnosnosti firmy.  

V oblasti rentability lze vidět, že všechny ukazatele byly v letech 2008, 2009, 2011 a 

2012 kladné a v roce 2010 nabyly záporných hodnot. Tento nízký výsledek roku 2010 je 

způsoben poklesem zakázek a zvýšením cen materiálu, na což měla vliv hospodářská krize, 

která dorazila do odvětví důlního průmyslu. Projevila se až v roce 2010 protože krize do 

důlního průmyslu přišla později než u automobilového a společnost OSTROJ a.s. se zabývá 

nejen automobilovými součástkami, ale především výrobky do dolů. 

Ukazatele zadluženosti nám udávají vztah mezi vlastními a cizími zdroji. Zadluženost 

v analyzovaném podniku se po celé zkoumané období pohybovala v přijatelných mezích a 

nikdy nepřekročila nejvyšší možné hodnoty. Je zde možno vidět, že společnost OSTROJ a. s., 

financuje chod podniku, zejména z vlastních zdrojů a tím nepředstavuje pro potenciální 

dodavatele tak vysoké riziko, než kdyby tomu bylo naopak. Z výsledků je však možno říct, že 
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by mohla společnost více využívat cizí zdroje, protože se nachází na relativně nízkých 

hodnotách zadluženosti a využitím cizího kapitálu by mohla zvýšit své výnosy. 

Z provozních ukazatelů lze vyčíst propad produktivity v roce 2010 což lze znovu přičíst 

hospodářské krizi. Mezi provozními ukazateli je možno vidět, že je podnik schopen vytvořit 

dostatečnou výši čistého provozního kapitálu, jako zabezpečení proti případným náhlým 

událostem. 

Na základě  výsledků Altmanova z skóre, můžeme říct, že situace je v letech 2009 a 2012 

velmi uspokojivá a ostatní roky se podnik nachází v tzv. šedé zóně. Hodnota nikdy neklesla 

po minimální hodnotu a společnost se těší dobrému finančnímu zdraví. Taktéž na Tafflerově 

indexu lze vidět, že bankrot podniku nehrozí a že finanční situace je nejméně příznivá v roce 

2010. Kralickovým quick testem bylo zjištěno, že podnik má výbornou finanční stabilitu, ale 

jeho výnosová situace je horší. 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zachytit využívání informací účetnictví ve společnosti 

OSTROJ a. s., pro hodnocení efektivnosti, provedení analýzy účetních výkazu v letech 2008 – 

2012 a zhodnocení její výkonnosti a vývoje. 

V teoretické části diplomové práce jsem za pomocí odborných publikací popsal účetní 

výkazy vyskytující se ve společnosti a podrobně vysvětlil důležité ukazatele sloužící k jejich 

analýze. Jsou zde zobrazeny teorie a postupy výpočtů ukazatelů finanční analýzy, jako jsou 

absolutní či poměrové ukazatele nebo souhrnné indexy hodnocení výkonnosti podniku. 

Praktická část práce je zaměřena zejména na aplikaci poznatků z teoretické části. Je zde 

představena technicko-ekonomická charakteristika společnosti OSTROJ a. s. a zobrazeno jeho 

využívání informací z účetnictví pro řízení podniku. Pro zhodnocení finanční situace 

společnosti bylo použito finančních ukazatelů a souhrnných modelů hodnocení. V závěru 

praktické části byly shrnuty a zhodnoceny výsledky. 

Z poznatků o využívání účetních informací pro řízení podniku, lze soudit, že společnost 

s nimi pracuje v dostatečné míře. Na začátku roku je vytvořen harmonogram tzv. 

controllingových dnů, které se pořádají jednou měsíčně, po účetní uzávěrce daného měsíce. 

V tyto dny se setkají generální manažer, vedoucí odboru financí a controllingu, ředitelé a 

ekonomové divizí. Zde pak projednávají a hodnotí předem vytvořené reporty a dokumenty za 

minulý měsíc. Mezi tyto reporty se nachází manažerská výsledovka, obsahující výkaz zisku a 

ztráty za jednotlivá střediska, ale i celkové společnosti. Dále zde lze nalézt reporty 

hospodaření, rozbory zisku či pohledávek a mnohé další. Hodnocení ekonomické efektivnosti 

se provádí porovnáním nákladů a výnosů za určité období. Interval hodnocení jeden měsíc se 

jeví jako dostatečný a není třeba dělat tyto porady častěji. 

Po zpracování finanční analýzy lže říct, že společnost OSTROJ a. s. je schopna hradit své 

závazky včas. Hodnoty její likvidity dokonce jsou v některých letech zbytečně moc vysoké, 

což může vést ke snížení výnosnosti. Dále jde vidět, že je v každém roce, s výjimkou roku 

2010, rentabilní. Zadluženost se po celou dobu nepřekročila kritické hodnoty a podnik je tedy 

jen velmi málo zadlužen a na základě bonitních a bankrotních modelů bylo zjištěno, že 

nehrozí bankrot. 

 Na vývoj finančních ukazatelů má vysoký vliv rok 2010, kdy se v důlním průmyslu 

naplno projevila světová hospodářská krize, která v tomto odvětví nastoupila později než 
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v jiných oborech. Společnost v tomto roce přišla o mnoho zakázek z oblasti výroby důlních 

strojů a většina ukazatelů, se hlavně díky tomu, nenachází na optimálních hodnotách. 

Výsledek hospodaření dokonce klesl na záporné hodnoty. Firma, se z této krize velmi rychle 

dostala, neboť tyto ukazatele se opět v dalších letech dostaly na ideálnější hodnoty. Za 

nejlepší období lze označit rok 2012, kdy byly výsledky nejpřijatelnější a rentabilita a 

hospodářský výsledek se nacházely na nejvyšších hodnotách za celých pět let. Můžeme říct, 

že svých prostředků využívá efektivně. 

Společnost by mohla přistoupit k vyššímu využívání cizího kapitálu, protože takový 

kapitál je levnější než vlastní a vede k vyšší výnosnosti. Ke zvýšení efektivity bych doporučil 

snížit hodnoty likvidity, protože volné peněžní prostředky snižují rentabilitu. S tím souvisí 

možnost dalších investicí do modernizace strojních zařízení, které sice mohou mít delší 

návratnost, ale přináší větší efektivitu výroby. Dále bych se zaměřil na snížení doby obratu 

zásob, protože v posledních letech analyzovaného období je na dosti vysokých hodnotách. 

Podnik by se do budoucna měl zaměřit na získávání dalších nových zákazníků ze zahraničí, 

protože je zde možný velký potenciál, čehož by mohl dosáhnout například zvýšením nabídky 

svých produktů. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1 Rozvaha – aktiva 

Příloha č. 2 Rozvaha - pasiva   

Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztráty 

Příloha č. 4 Horizontální analýza rozvahy 

Příloha č. 5 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Příloha č. 6 Vertikální analýza rozvahy 

Příloha č. 7 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Příloha č. 1 Rozvaha – aktiva 

 

OSTROJ a. s. 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva celkem 1 377 563  1 388 100  1 305 653  1 880 423  1 748 801  

Pohledávky za upsaný 
základní kapitál           

Dlouhodobý majetek 552 754  651 613  685 787  695 215  729 822  

Dlouhodobý nehmotný majetek 16 421  11 433  7 452  4 768  3 997  

Zřizovací výdaje           

Nehmotné výsledky výzkumné a 
činnosti           

Software 15 531  11 181  7 215  4 709  3 991  

Ocenitelná práva 351  216  137  59  0  

Goodwill 0    0    0  

Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 539  36  100    6  

Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek         0  

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný majetek           

Dlouhodobý hmotný majetek 521 856  625 703  663 858  675 970  710 733  

Pozemky 52 493  52 185  52 086  52 086  52 086  

Stavby 238 261  367 248  381 499  419 251  427 921  

Samostatné movite věci a 
soubory movitých věcí 109 975  172 440  161 856  140 222  149 192  

Pěstitelské celky trvalých 
porostů       0  0  

Základní stádo a tažná zviřata       0  0  
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Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 3 114  2 370  1 540  1 821  2 867  

Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 110 502  31 460  66 546  55 851  73 677  

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek 7 511    331  6 739  4 990  

Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku       0  0  

Dlouhodobý finanční majetek 14 477  14 477  14 477  14 477  15 092  

Podíly v ovládaných a řízených 
osobách 14 463  14 463  14 463  14 463  15 078  

Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem     0  0    

Ostatní dlouhodobé cenné 
papíry a podíly 14  14  14  14  14  

Půjčky a úvěry ovládaným a 
řízeným osobám a účetním 
jednotkám pod podstatným 
vlivem           

Jiný dlouhodobý finanční 
majetek           

Pořizovaný dlouhodobý finanční 
majetek           

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý finanční majetek           

Oběžná aktiva 791 703  695 465  591 485  1 140 803  982 751  

Zásoby 307 000  231 626  178 244  377 967  421 778  

Materiál 144 696  76 600  71 991  158 122  148 286  

Nedokončená výroba a 
polotovary 78 640  64 034  48 504  123 825  162 368  

Výrobky 83 260  90 595  57 141  95 756  93 906  

Zvířata     0  0  0  

Zboží     0  0  0  

Poskytnuté zálohy na zásoby 404  397  608  264  17 218  

Dlouhodobé pohledávky 315  0  0  0  0  

Pohledávky z obchodních vztahů           

Pohledávky za ovládanými a 
řízenými osobami           

Pohledávky za účetními 
jednotkami pod podstatným 
vlivem           

Pohledávky za společníky, členy 
družstva a za účastníky sdružení           

Dlouhodobé poskytnuté zálohy           

Dohadné účty aktivní           

Jiné pohledávky           
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Odložená daňová pohledávka 315          

Krátkodobé pohledávky 438 803  203 622  207 185  473 952  246 959  

Pohledávky z obchodnch vztahů 394 330  180 225  179 724  430 782  205 300  

Pohledávky za ovládanými a 
řízenými osobami   20 000  11 000  0  0  

Pohledávky za účetními 
jednotkami pod podstatným 
vlivem     0  0  0  

Pohledávky za společníky, členy 
družstva a za účastníky sdružení     0  0  0  

Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění     0 0 0 

Stát - daňové pohledávky 18 078  2 534  11 265  31 761  28 050  

Krátkodobé posyktnuté zálohy 26 134  234  238  11 114  242  

Dohadné účty aktivní     0  0  230  

Jiné pohledávky 261  629  4 958  295  13 137  

Krátkodobý finanční majetek 45 585  260 217  206 056  288 884  314 014  

Peníze 1 201  1 249  712  989  820  

Účty v bankách 44 384  13 812  205 344  287 895  313 194  

Krátkodobé cenné papíry a 
podíly   245 156        

Pořizovaný krátkodobý finanční 
majetek           

Časové rozlišení 33 106  41 022  28 381  44 405  36 228  

Náklady příštích období 33 106  41 022  28 381  44 311  35 365  

Komplexní náklady příštích 
období       0  0  

Příjmy příštích období       94  863  
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Příloha č. 2 Rozvaha - pasiva   

  OSTROJ a. s. 2008 2009 2010 2011 2012 

  Pasiva celkem 1 377 563  1 388 100  1 305 653  1 880 423  1 748 801  

A Vlastní kapitál 945 859  1 092 016  1 014 740  1 027 897  1 226 563  

A.I Základní kapitál 765 275  765 275  765 275  765 275  764 682  

A.I 1 Základní kapitál 765 275  765 275  765 275  765 275  765 275  

A.I.2 

Vlastní akcie a vlastní 
obchodní podíly         -593  

A.I.3 

Změny základního 
kapitálu           

A.II Kapitálové fondy -11 748  -1 155  1 885  -28 655  8 467  

A.II 1 Emisní ažio           

A.II 2 Ostatní kapitálové fondy     820  1 661  1 661  

A.II 3 

Oceňovací rozdíly z 
přecenění majetku a 
závazků -11 748  -1 155  1 065  -30 316  6 806  

A.II 4 

Oceňovací rozdíly z 
přecenění při přeměnách           

A.III 

Rezervní fondy, 
nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 25 737  31 915  39 193  19 793  24 274  

A.III 1 

Zákonný rezervní 
fond/Nedělitelný fond 25 737  31 915  39 193  19 793  24 274  

A.III 2 

Statutární a ostatní 
fondy           

A.IV 

Výsledek hospodaření z 
minulých let 43 033  150 417  227 787  181 870  220 393  

A.IV 1 

Nerozdělený zisk 
minulých let 43 033  150 417  227 787  181 870  220 393  

A.IV 2 

Neuhrazená ztráta 
minulých let           

A.V 

Výsledek hospodaření 
běžného účetního 
období (+/-) 123 562  145 564  -19 400  89 614  208 747  

B Cizí zdroje 428 497  295 085  289 926  825 129  522 073  

B.I Rezervy 43 562  40 724  10 988  29 076  30 939  

B.I 1 

Rezervy podle zvláštních 
právních předpisů           

B.I 2 

Rezerva na důchody a 
podobné závazky           

B.I.3 

Rezervna na daň z 
příjmů           

B.I.4 Ostatní rezervy 43 562  40 724  10 988  29 076  30 939  

B.II Dlouhodobé závazky 0  131  564  9 279  17 645  

B.II 1 

Závazky z obchodních 
vztahů           
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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           

B.II 5 

Dlouhodobé přijaté 
zálohy           

B.II.6 Vydané dluhopisy           

B.II.7 

Dlouhodobé směnky k 
úhradě           

B.II.8 Dohadné účty pasivní           

B.II.9 Jiné závazky           

B.II.10 

Odložený daňový 
závazek   131  564  9 279  17 645  

B.III Krátkodobé závazky 331 366  161 230  195 374  653 524  377 239  

B.III 1 

Závazky z obchodních 
vztahů 254 846  107 812  162 934  303 152  259 669  

B.III 2 

Závazky k ovládaným a 
řízeným osobám       0    

B.III 3 

Závazky k účetním 
jednotkám pod 
podstatným vlivem       0    

B.III 4 

Závazky ke společníkům, 
členům družstva a k 
účastníkům sdružení 2 057  1 718  2 617  10 967  5 034  

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 16 745  17 152  15 497  16 336  18 752  

B.III 6 

Závazky ze sociálního 
zabezpečení a 
zdravotního pojištění 9 377,0  8 857,0  8 735,0  9 584,0  9 513  

B.III 7 

Stát - daňově závazky a 
dotace 33 035,0  21 958,0  2 195,0  4 872,0  43 168  

B.III 8 

Krátkodobé přijaté 
zálohy 573,0  2 072,0  1 654,0  266 285,0  34 671  

B.III.9 Vydané dluhopisy       0    

B.III.10 Dohadné účty pasivní 344  344  912  5 677  2 954  

B.III.11 Jiné závazky 14 389  1 317  830  36 651  3 478  

B.IV 

Bankovní úvěry a 
výpomoci 53 569  93 000  83 000  133 250  96 250  

B.IV 1 

Bankovní úvěry 
dlouhodobé 48 319  83 000  73 000  115 500  83 250  

B.IV 2 

Krátkodobé bankovní 
úvěry 5 250  10 000  10 000  17 750  13 000  

B.IV 3 

Krátkodobé finanční 
výpomoci           

C.I Časové rozlišení 3 207  999  987  27 397  165  

C.I 1 Výdaje příštích období 3169 311 106 27383 165 
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C.I 2 Výnosy příštích období 38  688  881  14    

Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztráty 

OSTROJ a. s.  2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží         

Náklady vynaložené na prodej zboží         

Obchodní marže         

Výkony -7,4% -51,5% 70,9% 50,8% 

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb -5,5% -48,4% 48,3% 61,6% 

Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby -103,3% 4331,7% -283,1% -66,7% 

Aktivace 34,4% -9,0% -47,5% 26,3% 

Výkonová spotřeba -13,1% -52,4% 75,1% 52,0% 

Spotřeba materiálu a energie -16,5% -51,5% 91,8% 35,6% 

Služby -5,0% -54,3% 38,2% 102,0% 

Přidaná hodnota 6,6% -49,4% 63,0% 48,1% 

Osobní náklady -2,8% -8,2% 4,2% 17,3% 

Mzdové náklady -1,4% -9,9% 4,3% 17,7% 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění -7,8% -6,2% 4,2% 17,2% 

Sociální náklady 5,1% 14,6% 3,7% 12,4% 

Daně a poplatky 0,2% 0,5% -7,7% -3,7% 

Odpisy investičního majetku 6,8% 9,2% 0,3% 9,1% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu -62,4% -20,8% 99,0% 119,8% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku -64,6% -86,1% 2,5% -12,6% 

Tržby z prodeje materiálu -60,0% 39,6% 107,9% 125,8% 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu -76,6% 18,9% 92,0% 279,9% 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku -89,6% -46,2% 28,6% -42,1% 

Prodaný materiál -50,5% 46,6% 101,9% 312,0% 

Změna stavu rezerv a opravných položek 25,4% -219,1% -133,0% -114,7% 

Ostatní provozní výnosy 116,4% -54,8% 230,4% -69,8% 

Ostatní provozní náklady -35,8% -29,5% 371,6% -74,1% 

Provozní výsledek hospodaření 18,0% -112,8% 120,8% 176,0% 

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů -100,0%       

Prodané cenné papíry a vklady 1150,0% -100,0%     

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku -100,0% -100,0%   -14,3% 

Výnosy z CP a vkladů ve skupině -100,0%     -14,3% 

Výnosy z ostatních CP a vkladů   -100,0%     

Výnosové úroky -73,4% 111,9% -52,9% 86,8% 

Nákladové úroky 329,8% 1,2% -4,5% 29,5% 

Ostatní finanční výnosy 55,2% -74,1% 25,8% 45,7% 

Ostatní finanční náklady 47,2% -68,9% 15,1% 161,1% 

Finanční výsledek hospodaření -3,4% -98,3% 96,1% -314,5% 

Daň z příjmů za běžnou činnost 4,5% -101,9% -2765,3% 125,4% 
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splatná 1,4% -101,2% -633,3% 1581,7% 

odložená -32,1% -89,6% -7150,9% -101,2% 

Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 17,8% -113,3% 121,7% 132,9% 

Mimořádné výnosy   0,0% -100,0%   

Mimořádný výsledek hospodaření   0,0% -100,0%   

Výsledek hospodaření za účetní jednotku 17,8% -113,3% -561,9% 132,9% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 14,9% -111,0% -638,3% 131,6% 

 

Příloha č. 4 Horizontální analýza rozvahy 

OSTROJ a. s. 2009 2010 2011 2012 

Aktiva celkem 0,76% -5,94% 44,02% -7,00% 

Dlouhodobý majetek 17,9% 5,2% 1,4% 5,0% 

Dlouhodobý nehmotný majetek -30,4% -34,8% -36,0% -16,2% 

Software -28,0% -35,5% -34,7% -15,2% 

Ocenitelná práva -38,5% -36,6% -56,9% -100,0% 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek -93,3% 177,8% -100,0%   

Dlouhodobý hmotný majetek 19,9% 6,1% 1,8% 5,1% 

Pozemky -0,6% -0,2% 0,0% 0,0% 

Stavby 54,1% 3,9% 9,9% 2,1% 

Samostatné movite věci a soubory movitých věcí 56,8% -6,1% -13,4% 6,4% 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek -23,9% -35,0% 18,2% 57,4% 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -71,5% 111,5% -16,1% 31,9% 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek -100,0%   1936,0% -26,0% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oběžná aktiva -12,2% -15,0% 92,9% -13,9% 

Zásoby -24,6% -23,0% 112,1% 11,6% 

Materiál -47,1% -6,0% 119,6% -6,2% 

Nedokončená výroba a polotovary -18,6% -24,3% 155,3% 31,1% 

Výrobky 8,8% -36,9% 67,6% -1,9% 

Poskytnuté zálohy na zásoby -1,7% 53,1% -56,6% 6422,0% 

Dlouhodobé pohledávky -100,0%       

Odložená daňová pohledávka -100,0%       

Krátkodobé pohledávky -53,6% 1,7% 128,8% -47,9% 

Pohledávky z obchodnch vztahů -54,3% -0,3% 139,7% -52,3% 

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami   -45,0% -100,0%   

Stát - daňové pohledávky -86,0% 344,6% 181,9% -11,7% 

Krátkodobé posyktnuté zálohy -99,1% 1,7% 4569,7% -97,8% 

Jiné pohledávky 141,0% 688,2% -94,1% 4353,2% 
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Krátkodobý finanční majetek 470,8% -20,8% 40,2% 8,7% 

Peníze 4,0% -43,0% 38,9% -17,1% 

Účty v bankách -68,9% 1386,7% 40,2% 8,8% 

Krátkodobé cenné papíry a podíly   -100,0%     

Časové rozlišení 23,9% -30,8% 56,5% -18,4% 

Náklady příštích období 23,9% -30,8% 56,1% -20,2% 

Pasiva celkem 0,8% -5,9% 44,0% -7,0% 

Vlastní kapitál 15,5% -7,1% 1,3% 19,3% 

Základní kapitál 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 

Základní kapitál 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Kapitálové fondy -90,2% -263,2% -1620,2% 438,4% 

Ostatní kapitálové fondy     102,6% 0,0% 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -90,2% -192,2% -2946,6% 545,4% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 24,0% 22,8% -49,5% 22,6% 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 24,0% 22,8% -49,5% 22,6% 

Výsledek hospodaření z minulých let 249,5% 51,4% -20,2% 21,2% 

Nerozdělený zisk minulých let 249,5% 51,4% -20,2% 21,2% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 17,8% -113,3% 121,6% 132,9% 

Cizí zdroje -31,1% -1,7% 184,6% -36,7% 

Rezervy -6,5% -73,0% 164,6% 6,4% 

Ostatní rezervy -6,5% -73,0% 164,6% 6,4% 

Dlouhodobé závazky   330,5% 1545,2% 90,2% 

Odložený daňový závazek   330,5% 1545,2% 90,2% 

Krátkodobé závazky -51,3% 21,2% 234,5% -42,3% 

Závazky z obchodních vztahů -57,7% 51,1% 86,1% -14,3% 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení -16,5% 52,3% 319,1% -54,1% 

Závazky k zaměstnancům 2,4% -9,6% 5,4% 14,8% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění -5,5% -1,4% 9,7% -0,7% 

Stát - daňově závazky a dotace -33,5% -90,0% 122,0% 786,0% 

Krátkodobé přijaté zálohy 261,6% -20,2% 15999,5% -87,0% 

Dohadné účty pasivní 0,0% 165,1% 522,5% -48,0% 

Jiné závazky -90,8% -37,0% 4315,8% -90,5% 

Bankovní úvěry a výpomoci 73,6% -10,8% 60,5% -27,8% 

Bankovní úvěry dlouhodobé 71,8% -12,0% 58,2% -27,9% 

Krátkodobé bankovní úvěry 90,5% 0,0% 77,5% -26,8% 

Časové rozlišení -68,8% -1,2% 2675,8% -99,4% 

Výdaje příštích období -90,2% -65,9% 25733,0% -99,4% 

Výnosy příštích období 1710,5% 28,1% -98,4% -100,0% 
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Příloha č. 5 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

OSTROJ a. s. 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží         

Náklady vynaložené na prodej zboží         

Obchodní marže         

Výkony -7,4% -51,5% 70,9% 50,8% 

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb -5,5% -48,4% 48,3% 61,6% 

Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby -103,3% 4331,7% -283,1% -66,7% 

Aktivace 34,4% -9,0% -47,5% 26,3% 

Výkonová spotřeba -13,1% -52,4% 75,1% 52,0% 

Spotřeba materiálu a energie -16,5% -51,5% 91,8% 35,6% 

Služby -5,0% -54,3% 38,2% 102,0% 

Přidaná hodnota 6,6% -49,4% 63,0% 48,1% 

Osobní náklady -2,8% -8,2% 4,2% 17,3% 

Mzdové náklady -1,4% -9,9% 4,3% 17,7% 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění -7,8% -6,2% 4,2% 17,2% 

Sociální náklady 5,1% 14,6% 3,7% 12,4% 

Daně a poplatky 0,2% 0,5% -7,7% -3,7% 

Odpisy investičního majetku 6,8% 9,2% 0,3% 9,1% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu -62,4% -20,8% 99,0% 119,8% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku -64,6% -86,1% 2,5% -12,6% 

Tržby z prodeje materiálu -60,0% 39,6% 107,9% 125,8% 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu -76,6% 18,9% 92,0% 279,9% 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku -89,6% -46,2% 28,6% -42,1% 

Prodaný materiál -50,5% 46,6% 101,9% 312,0% 

Změna stavu rezerv a opravných položek 25,4% -219,1% -133,0% -114,7% 

Ostatní provozní výnosy 116,4% -54,8% 230,4% -69,8% 

Ostatní provozní náklady -35,8% -29,5% 371,6% -74,1% 

Provozní výsledek hospodaření 18,0% -112,8% 120,8% 176,0% 

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů -100,0%       

Prodané cenné papíry a vklady 1150,0% -100,0%     

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku -100,0% -100,0%   -14,3% 

Výnosy z CP a vkladů ve skupině -100,0%     -14,3% 

Výnosy z ostatních CP a vkladů   -100,0%     

Výnosové úroky -73,4% 111,9% -52,9% 86,8% 

Nákladové úroky 329,8% 1,2% -4,5% 29,5% 

Ostatní finanční výnosy 55,2% -74,1% 25,8% 45,7% 

Ostatní finanční náklady 47,2% -68,9% 15,1% 161,1% 

Finanční výsledek hospodaření -3,4% -98,3% 96,1% -314,5% 

Daň z příjmů za běžnou činnost 4,5% -101,9% -2765,3% 125,4% 

splatná 1,4% -101,2% -633,3% 1581,7% 

odložená -32,1% -89,6% -7150,9% -101,2% 
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Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 17,8% -113,3% 121,7% 132,9% 

Mimořádné výnosy   0,0% -100,0%   

Mimořádný výsledek hospodaření   0,0% -100,0%   

Výsledek hospodaření za účetní jednotku 17,8% -113,3% -561,9% 132,9% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 14,9% -111,0% -638,3% 131,6% 

 

 

 

Příloha č. 6 Vertikální analýza rozvahy 

OSTROJ a. s.  2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

Pohledávky za upsaný základní kapitál           

Dlouhodobý majetek 40,13% 46,94% 52,52% 36,97% 41,73% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1,19% 0,82% 0,57% 0,25% 0,23% 

Zřizovací výdaje 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Software 1,13% 0,81% 0,55% 0,25% 0,23% 

Ocenitelná práva 0,03% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 

Goodwill 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,04% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobý hmotný majetek 37,88% 45,08% 50,84% 35,95% 40,64% 

Pozemky 3,81% 3,76% 3,99% 2,77% 2,98% 

Stavby 17,30% 26,46% 29,22% 22,30% 24,47% 

Samostatné movite věci a soubory movitých věcí 7,98% 12,42% 12,40% 7,46% 8,53% 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Základní stádo a tažná zviřata 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0,23% 0,17% 0,12% 0,10% 0,16% 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8,02% 2,27% 5,10% 2,97% 4,21% 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,55% 0,00% 0,03% 0,36% 0,29% 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobý finanční majetek 1,05% 1,04% 1,11% 0,77% 0,86% 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 1,05% 1,04% 1,11% 0,77% 0,86% 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním 
jednotkám pod podstatným vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oběžná aktiva 57,47% 50,10% 45,30% 60,67% 56,20% 

Zásoby 22,29% 16,69% 13,65% 20,10% 24,12% 

Materiál 10,50% 5,52% 5,51% 8,41% 8,48% 

Nedokončená výroba a polotovary 5,71% 4,61% 3,71% 6,58% 9,28% 

Výrobky 6,04% 6,53% 4,38% 5,09% 5,37% 

Zvířata 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zboží 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0,03% 0,03% 0,05% 0,01% 0,98% 

Dlouhodobé pohledávky 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pohledávky z obchodních vztahů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným 
vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dohadné účty aktivní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Jiné pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Odložená daňová pohledávka 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky 31,85% 14,67% 15,87% 25,20% 14,12% 

Pohledávky z obchodnch vztahů 28,63% 12,98% 13,77% 22,91% 11,74% 

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0,00% 1,44% 0,84% 0,00% 0,00% 

Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným 
vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Stát - daňové pohledávky 1,31% 0,18% 0,86% 1,69% 1,60% 

Krátkodobé posyktnuté zálohy 1,90% 0,02% 0,02% 0,59% 0,01% 

Dohadné účty aktivní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 

Jiné pohledávky 0,02% 0,05% 0,38% 0,02% 0,75% 

Krátkodobý finanční majetek 3,31% 18,75% 15,78% 15,36% 17,96% 

Peníze 0,09% 0,09% 0,05% 0,05% 0,05% 

Účty v bankách 3,22% 1,00% 15,73% 15,31% 17,91% 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0,00% 17,66% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Časové rozlišení 2,40% 2,96% 2,17% 2,36% 2,07% 

Náklady příštích období 2,40% 2,96% 2,17% 2,36% 2,02% 

Komplexní náklady příštích období 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Příjmy příštích období 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 
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Pasiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 68,66% 78,67% 77,72% 54,66% 70,14% 

Základní kapitál 55,55% 55,13% 58,61% 40,70% 43,73% 

Základní kapitál 55,55% 55,13% 58,61% 40,70% 43,76% 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,03% 

Změny základního kapitálu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kapitálové fondy -0,85% -0,08% 0,14% -1,52% 0,48% 

Emisní ažio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ostatní kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,06% 0,09% 0,09% 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -0,85% -0,08% 0,08% -1,61% 0,39% 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 1,87% 2,30% 3,00% 1,05% 1,39% 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 1,87% 2,30% 3,00% 1,05% 1,39% 

Statutární a ostatní fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výsledek hospodaření z minulých let 3,12% 10,84% 17,45% 9,67% 12,60% 

Nerozdělený zisk minulých let 3,12% 10,84% 17,45% 9,67% 12,60% 

Neuhrazená ztráta minulých let 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 8,97% 10,49% -1,49% 4,77% 11,94% 

Cizí zdroje 31,11% 21,26% 22,21% 43,88% 29,85% 

Rezervy 3,16% 2,93% 0,84% 1,55% 1,77% 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rezerva na důchody a podobné závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rezervna na daň z příjmů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ostatní rezervy 3,16% 2,93% 0,84% 1,55% 1,77% 

Dlouhodobé závazky 0,00% 0,01% 0,04% 0,49% 1,01% 

Závazky z obchodních vztahů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé přijaté zálohy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Vydané dluhopisy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé směnky k úhradě 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dohadné účty pasivní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Jiné závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Odložený daňový závazek 0,00% 0,01% 0,04% 0,49% 1,01% 

Krátkodobé závazky 24,05% 11,62% 14,96% 34,75% 21,57% 

Závazky z obchodních vztahů 18,50% 7,77% 12,48% 16,12% 14,85% 

Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 0,15% 0,12% 0,20% 0,58% 0,29% 

Závazky k zaměstnancům 1,22% 1,24% 1,19% 0,87% 1,07% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 0,68% 0,64% 0,67% 0,51% 0,54% 

Stát - daňově závazky a dotace 2,40% 1,58% 0,17% 0,26% 2,47% 

Krátkodobé přijaté zálohy 0,04% 0,15% 0,13% 14,16% 1,98% 

Vydané dluhopisy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dohadné účty pasivní 0,02% 0,02% 0,07% 0,30% 0,17% 

Jiné závazky 1,04% 0,09% 0,06% 1,95% 0,20% 

Bankovní úvěry a výpomoci 3,89% 6,70% 6,36% 7,09% 5,50% 

Bankovní úvěry dlouhodobé 3,51% 5,98% 5,59% 6,14% 4,76% 

Krátkodobé bankovní úvěry 0,38% 0,72% 0,77% 0,94% 0,74% 

Krátkodobé finanční výpomoci 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Časové rozlišení 0,23% 0,07% 0,08% 1,46% 0,01% 

Výdaje příštích období 0,23% 0,02% 0,01% 1,46% 0,01% 

Výnosy příštích období 0,00% 0,05% 0,07% 0,00% 0,00% 

 

Příloha č. 7 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

OSTROJ a. s.  2008 2009 2010 2011 2012 

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

Náklady vynaložené na prodej zboží 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Obchodní marže 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výkony 
103,52

% 
101,48

% 
95,47

% 
110,00

% 
102,63

% 

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 100% 100% 100% 100% 100% 

Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby 2,42% -0,09% 
-

7,30% 9,02% 1,86% 

Aktivace 1,10% 1,57% 2,77% 0,98% 0,77% 

Výkonová spotřeba 73,75% 67,87% 
62,54

% 73,82% 69,45% 

Spotřeba materiálu a energie 51,76% 45,76% 
42,98

% 55,59% 46,66% 

Služby 21,99% 22,12% 
19,57

% 18,23% 22,79% 

Přidaná hodnota 29,77% 33,61% 
32,92

% 36,18% 33,17% 

Osobní náklady 20,82% 21,42% 
38,09

% 26,77% 19,43% 

Mzdové náklady 14,91% 15,56% 
27,18

% 19,11% 13,92% 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0,14% 0,15% 0,29% 0,20% 0,12% 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 5,21% 5,09% 9,25% 6,50% 4,71% 
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Sociální náklady 0,56% 0,62% 1,38% 0,96% 0,67% 

Daně a poplatky 0,20% 0,21% 0,41% 0,26% 0,15% 

Odpisy investičního majetku 2,58% 2,92% 6,17% 4,17% 2,82% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 6,81% 2,71% 4,16% 5,58% 7,59% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 3,48% 1,31% 0,35% 0,24% 0,13% 

Tržby z prodeje materiálu 3,32% 1,41% 3,81% 5,34% 7,46% 
Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a 
materiálu 2,89% 0,72% 1,65% 2,13% 5,02% 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 1,94% 0,21% 0,22% 0,19% 0,07% 

Prodaný materiál 0,96% 0,50% 1,43% 1,94% 4,95% 

Změna stavu rezerv a opravných položek 1,92% 2,55% 
-

5,87% 1,31% -0,12% 

Ostatní provozní výnosy 0,99% 2,26% 1,98% 4,41% 0,83% 

Ostatní provozní náklady 1,18% 0,80% 1,10% 3,50% 0,56% 

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

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

Provozní výsledek hospodaření 7,98% 9,97% 
-

2,48% 8,04% 13,73% 

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 

Prodané cenné papíry a vklady 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,03% 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,38% 0,00% 0,00% 0,57% 0,30% 

Výnosy z CP a vkladů ve skupině 0,38% 0,00% 0,00% 0,57% 0,30% 

Výnosy z ostatních CP a vkladů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výnosy z ostatních finančních investic 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

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

Náklady finančního majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výnosy z přecenění CP a derivátů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Náklady z přecenění CP a derivátů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výnosové úroky 0,21% 0,06% 0,24% 0,08% 0,09% 

Nákladové úroky 0,06% 0,28% 0,54% 0,35% 0,28% 

Ostatní finanční výnosy 3,91% 6,43% 3,23% 2,74% 2,47% 

Ostatní finanční náklady 3,08% 4,79% 2,89% 2,24% 3,62% 

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

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

Finanční výsledek hospodaření 1,38% 1,41% 0,05% 0,80% -1,06% 

Daň z příjmů za běžnou činnost 2,06% 2,28% 
-

0,08% 1,52% 2,12% 

splatná 2,25% 2,42% 
-

0,06% 0,20% 2,13% 

odložená -0,19% -0,14% 
-

0,03% 1,31% -0,01% 

Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 7,30% 9,10% 
-

2,35% 7,32% 10,55% 

Mimořádné výnosy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Mimořádné náklady 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Daň z příjmů z mimořádné činnost 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

splatná 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

odložená 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Mimořádný výsledek hospodaření 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Převod podílu na HV společníkům 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výsledek hospodaření za účetní jednotku 7,30% 9,10% 
-

2,35% 7,32% 10,55% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 9,36% 11,38% 
-

2,44% 8,84% 12,67% 

 

 

 

 

 


