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1 Úvod 

Finanční analýza patří mezi důležité nástroje, jež hodnotí finanční výkonnost podniku. 

Tvoří významnou součást finančního řízení společnosti a má také podstatnou roli  

ve finančním rozhodování. Výsledky finanční analýzy patří mezi jedny z nejdůležitějších 

podkladů pro práci manažerů, na jejich základě je také posuzováno finanční zdraví podniku, 

jeho hospodárnost, silné a slabé stránky. Napomáhá k hodnocení společnosti z hlediska 

vývojových trendů a stability. V neposlední řadě je možné srovnávat její výsledky, jak 

v rámci mezipodnikového porovnávání, tak také v časové řadě.  

K hodnocení finanční výkonnosti podniku je využívána celá škála metod a ukazatelů,  

od tradičních po moderní. Tyto metody a ukazatelé mají různou vypovídací schopnost  

a umožňují různorodý pohled na finanční výkonnost podniku.  

Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční výkonnosti společnosti  

EP Coal Trading, a.s., která působí jak v České republice, konkrétně v Mostech a Ostravě, tak 

v Polsku. Na základě získaných podnikových dat bude prostřednictvím nástrojů  

a analytických metod provedena a komplexně zhodnocena finanční situace společnosti 

v časovém horizontu pěti let, tedy v letech 2009 – 2013. 

Teoretická část bude zaměřena na jednotlivé položky, které jako celek vytváří podklady 

pro finanční analýzu. Postupně budou rozebrány primární zdroje, z nichž analýza vychází, 

skupiny uživatelů, pro které je vytvořena a v neposlední řadě také techniky  

a metody, které tvoří východisko pro praktickou část.  

Praktická část je tvořena dvěma samostatnými kapitolami. V první z nich je  

představena analyzovaná společnost. V druhé z nich jsou pak aplikovány vybrané druhy 

metod a technik. 

K provedení finanční analýzy bude využito především metod tradičních. Nejprve bude 

aplikována horizontální a vertikální analýza na jednotlivé podnikové výkazy – rozvahu, výkaz 

zisku a ztráty. Prostřednictvím analýzy poměrových ukazatelů se dále budeme zaměřovat  

na konkrétní podnikové oblasti, především na rentabilitu, likviditu, aktivitu a také 

zadluženost. Komplexní finanční situace pak bude doplněna o souhrnné indexy hodnocení. 

Finanční analýza bude provedena na základě finančních výkazů, jež jsou součástí 

výročních zpráv společnosti. Tyto výroční zprávy jsou veřejně dostupné na internetových 

stránkách obchodního rejstříku.  

V závěru práce budou shrnuty dosažené výsledky a budou navržena vhodná doporučení. 
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2 Teoreticko-metodologická východiska hodnocení finanční 

výkonnosti 

V této kapitole jsou popsány jednotlivé aspekty finanční analýzy a také pohled  

na pojem „výkonnost podniku“. Postupně budou rozebrány klíčové položky – význam 

finanční analýzy, její uživatelé, primární informace a metody finanční analýzy. 

2.1 Výkonnost podniku 

Pojem výkonnost je chápán jako schopnost podnikatelského subjektu co nejlépe 

zhodnotit investice, které byly vloženy do jeho podnikatelských aktivit (Grasseová et al., 

2010). Tato definice navádí k názoru, že výkonný je pouze ten podnikatelský subjekt, který 

vykazuje dobré hospodářské výsledky.  

Vzhledem k výše zmíněné definici není toto pojetí až tak úplné a to z důvodu, že 

podnikatelská výkonnost je hodnocena různými subjekty. Jsou jimi: 

 vlastníci firmy,  

 zákazníci,  

 manažeři, 

 zaměstnanci,  

 dodavatelé,  

 banky apod.  

Hodnocení těchto aktérů jsou odlišná, neboť každý z nich hodnotí výkonnost z jiného 

hlediska. 

Vlastník považuje firmu za výkonnou v tom okamžiku, kdy je tato firma schopna 

zhodnotit kapitál, který byl do podnikání vložen, v co nejvyšší míře a v co nejkratším čase. 

Podle zákazníka je výkonnou firmou ta, jež je schopná předvídat jeho přání a potřeby 

v momentě jejich zrodu a je schopna nabídnout kvalitní výrobek či službu za takovou cenu, 

která odpovídá představě o tom, kolik je zákazník ochoten za uspokojení této pociťované 

potřeby uhradit. Dle zákaznické koncepce jsou měřítkem schopnosti této kategorie: cena, 

kvalita, dodací lhůta. Z pohledu manažera je firma považována za výkonnou, jestliže 

prosperuje, vlastní-li stálý podíl na trhu, nízké náklady, věrné zákazníky, její toky jsou 

vyrovnané a hospodaření je rentabilní a likvidní (Šulák a Vacík, 2005). Zaměstnanci hodnotí 

výkonnost firmy na základě pracovních podmínek, dle výše mezd. Dodavatelé a banky zase 

podle toho, zda je firma schopna splácet své závazky, hodnotí tedy konkrétně jejich likviditu. 
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Bude-li tedy položena otázka týkající se výkonnosti podniku, je zřejmé, že se nám nabídne 

nepřeberné množství odpovědí (Pavelková a Knápková, 2009). 

Během předchozích let byla vyvinuta široká škála kritérií, která vyjadřují výkonnost  

a to především z pohledu vlastníka. Některá z nich vyjadřují rozličné teoretické koncepce, jež 

se zabývají podnikovým řízením. Oproti tomu jiná kritéria se zabývají pragmatickými 

přístupy podnikové praxe. Historický pohled na měření ukazuje následující Tab. 2.1. 

Tab. 2.1 Historický vývoj ukazatelů 

1. GENERACE 2. GENERACE 3. GENERACE 4. GENERACE 

Zisková marže Růst zisku 
Výnosnost kapitálu 

(ROA, ROE, ROI) 

Tvorba hodnoty pro 

vlastníky 

    

  ž  
 Maximalizace zisku 

    

          ý      á 
 EVA, CFROI, FCF 

 

Zdroj: Pavelková a Knápková (2009, s. 14) 

Otázkou zůstává, proč se v moderních konceptech řízení a měření výkonnosti preferují 

právě vlastníci. Z prostého důvodu – jsou to právě vlastníci, kteří přinesli do podnikání svou 

myšlenku, investovali do něj a nesou také největší riziko spojené s podnikáním. Každý 

vlastník očekává takovou návratnost investice, jejíž výše odpovídá podstoupenému riziku. 

Jsou-li tato očekávání splněna a jsou-li splněna očekávání všech, jež jsou s podnikem spjati, 

znamená to jediné – podnikání se daří a vlastník bude podnikat dále (Pavelková a Knápková, 

2009). 

2.2 Finanční analýza 

Kapitola pojednává o finanční analýze, tedy o rozboru finanční situace společnosti 

prostřednictvím analýzy finančních výkazů a následném vysvětlení jejich struktury. Zabývá se 

také popisem jednotlivých uživatelů a metodami, které umožňují porovnávání údajů  

a vytváření nových informací, jež mají větší hodnotu než jednotlivé prvotní údaje. „Analýza 

je první krok k moudrému rozhodování“, jak tvrdí Blaha a Jindřichovská (2006, s. 11). 

2.2.1 Význam finanční analýzy 

Nabízí se celá řada způsobů, jak definovat finanční analýzu. Dluhošová (2010, s. 68) 

tvrdí, že „finanční analýza je oblastí, která představuje významnou součást komplexu 

finančního řízení podniku. Přitom pro hodnocení finanční situace a výkonnosti podniků se 

využívá celá řada poměrových ukazatelů. Smyslem využití ukazatelů je posoudit a zhodnotit 

finanční situaci podniku a formulovat doporučení pro jeho další vývoj.“ 
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Růčková (2011, s. 9) tvrdí, že „nejvýstižnější definicí je ta, která říká, že finanční 

analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především  

v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, 

současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek“. 

Hlavním úkolem finanční analýzy (dále jen FA) je tedy snaha o souhrnné posouzení 

úrovně finančního zdraví společnosti (současné finanční situace), posouzení perspektivy 

finanční situace v budoucnosti, a také příprava opatření k vylepšení ekonomické situace, 

zkvalitnění rozhodovacích procesů a zajištění další prosperity (Dluhošová, 2010). 

Z časového pohledu má FA smysl ve dvou úrovních. První úrovní je fakt, že se ohlížíme 

do minulosti a nabízí se nám ohodnocení, jak se firma vyvíjela až do současné doby, přičemž 

měřítek k tomuto hodnocení se nabízí celá škála. Druhou úrovní je skutečnost, kdy nám 

analýza slouží jako základna pro finanční plánování ve všech časových rovinách. Je 

umožněno jak krátkodobé (operativní) plánování, které je spojeno s běžným chodem firmy, 

tak i plánování dlouhodobé (strategické), jež souvisí s jejím dlouhodobým rozvojem. 

2.2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Informace týkající se finanční situace firmy jsou předmětem zájmu mnoha subjektů 

přicházejících do kontaktu s touto danou společností. FA je důležitá nejen pro podnikové 

manažery, ale také pro věřitele či akcionáře. Každá zmíněná skupina má své specifické zájmy, 

se kterými je spojen určitý typ ekonomických rozhodovacích procesů. Zainteresované strany 

(stakeholders) lze členit na interní a externí (Grünwald a Holečková, 2007). 

Interní uživatelé 

Management podniku patří mezi jeden z nejvýznamnějších uživatelů FA. Ta je 

využívána k operativnímu a strategickému finančnímu řízení. Ve většině podniků je to právě 

management, který tuto analýzu zpracovává, jelikož má přístup i k takovým informacím, které 

nejsou dostupné pro externí uživatele. Výstupy analýzy jsou manažery využívány k plánování 

základních cílů podniku (Vochozka, 2011). 

Zaměstnanci se přirozeně zajímají o stabilitu a prosperitu podniku, z důvodu zachování 

pracovních míst a příznivých mzdových podmínek. Sledují hospodářské výsledky  

a vliv na řízení podniku je uplatňován prostřednictvím odborových organizací (Grünwald  

a Holečková, 2007). 
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Externí uživatelé 

Investoři, jsou definováni jako subjekty, které do podniku vkládají vlastní finanční 

prostředky (kapitál), za účelem jejich zhodnocení. Využívají zprávy o finanční výkonnosti 

podniku především proto, aby jim byl umožněn přístup k dostatečnému množství informací, 

které bude sloužit k rozhodování o potenciálních investicích. Zajímají se především o míru 

rizika a výnosů, jenž souvisí s vloženým kapitálem (Vochozka, 2011). 

Obchodní partnery (odběratelé, dodavatelé) nejvíce zajímá fakt, zda je podnik schopný 

hradit své závazky. Zaměřují se zejména na solventnost, likviditu a krátkodobou prosperitu 

(Růčková a Roubíčková, 2012). 

Stát je zaměřen především na kontrolu vykazovaných daní. Informace o podnicích 

využívá pro statistické průzkumy, rozdělování subvencí a dotací. Sleduje také finanční zdraví 

společností, které v rámci veřejné soutěže obdržely státní zakázky (Vochozka, 2011). 

Banky a jiní věřitelé se zajímají o celou škálu finančních ukazatelů s důrazem  

na ziskovost, likviditu, míru zadlužení, stabilitu apod., jež souvisí s možným poskytnutím 

úvěru dané společnosti. 

Konkurence využívá širokou škálu ukazatelů (např. ukazatel aktivity, ziskovosti)  

ke srovnání vlastního podniku s podnikem, jenž je analyzován (Černohorský a Teplý, 2011). 

2.2.3 Zdroje informací finanční analýzy 

Finanční analýza vyžaduje nepřeberné množství dat z různých zdrojů s různou povahou. 

Zdroje analýzy jsou čerpány obzvláště z účetních výkazů finančního účetnictví, výročních 

zpráv, informací finančních analytiků a manažerů společnosti. Včetně těchto vnitřních zdrojů 

zde patří také vnější finanční informace, jako jsou kupříkladu výroční zprávy emitentů veřejně 

obchodovatelných cenných papírů, burzovní publicistika, brožury cenných papírů (Grünwald 

a Holečková, 2007). 

Hlavním zdrojem informací pro vypracování analýzy je účetní závěrka. Rozlišují se tři 

základní typy účetní závěrky: 

 řádná účetní závěrka,  

 mimořádná účetní závěrka,  

 mezitímní účetní závěrka. 

Řádná účetní závěrka (někdy také nazývaná jako „konečná účetní závěrka“) je nejčastěji 

zmiňovaným typem. Je zpracovávána k poslednímu dni běžného účetního období. K tomuto 

dni jsou uzavřeny všechny účetní knihy a získané informace (výstupy) slouží pro výpočet 

daně z příjmu.  
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Mimořádná účetní závěrka je sestavována v ostatních případech. Její tvorba závisí  

na mimořádných okolnostech (např. vstup společnosti do insolventního řízení).  

V průběhu běžného účetního období je sestavována mezitímní účetní závěrka.  

U tohoto typu závěrky nedochází k uzavírání hlavních knih a inventarizace je prováděna 

pouze pro účel vyjádření ocenění majetku společnosti. Tyto aspekty představují hlavní rozdíl 

mezi mezitímní a řádnou účetní závěrkou. Účetní závěrku tvoří tyto účetní výkazy 

(Vochozka, 2011):  

 rozvaha,  

 výkaz cash flow,  

 výkaz zisku a ztráty, 

 příloha k účetní závěrce. 

Rozvaha 

Rozvaha je výkaz, který charakterizuje jednotlivé položky aktiv a pasiv. Zachycuje stav 

majetku v podniku a zdrojů jeho krytí k vybranému časovému okamžiku, nejčastěji 

k poslednímu dni účetního období. Tento stav je vyjádřen v korunách (Grünwald  

a Holečková, 2007). 

Higgins (1995, s. 20) tvrdí, že „rozvaha je finanční momentkou, zachycující v určitém 

okamžiku stav všech aktiv, které společnost vlastní, a všech nároků vůči těmto aktivům. 

Základní bilanční vztahy vyjadřuje bilanční rovnice: aktiva = závazky + akciové jmění 

(vlastní majetek akcionářů)“. 

Oproti jiným účetním výkazům, jež zachycují hodnoty platné za určité  

období – tokové veličiny, je rozvaha výkazem stavovým. Tedy takovým výkazem, který 

zobrazuje hodnoty platné k určitému okamžiku. 

Správně sestavená rozvaha musí splňovat tzv. základní bilanční rovnici – součet aktiv 

musí být roven součtu pasiv.  Rozvaha zastupuje funkci přehlednosti stavu majetku dané 

účetní jednotky k určitému datu ve srozumitelném a přehledném uspořádání. Na tomto 

základě mají možnost uživatelé získat informace o finanční situaci konkrétní účetní jednotky 

(Růčková a Roubíčková, 2012). Z hlediska základního členění, je možné rozvahu rozdělit  

na dvě základní části: 

 aktiva,  

 pasiva. 
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Majetek na straně aktiv je rozdělen na tři základní skupiny. Na majetek  

dlouhodobý - stálá aktiva, majetek krátkodobý - oběžná aktiva a na časové  

rozlišení - přechodná aktiva, které vytváří třetí specifickou skupinu. Za základní hledisko 

členění aktiv je považována doba upotřebitelnosti – likvidity. Položky jsou seřazeny  

od nejméně likvidních - dlouhodobý majetek, až po položky nejlikvidnější - krátkodobý 

majetek (Vochozka, 2011). 

Strana pasiv je označována za stranu zdrojů financování majetku firmy.  Na této straně 

je také hodnocena její finanční struktura. Finanční struktura je představována strukturou 

podnikového kapitálu, z něhož je financován firemní majetek. Základním hlediskem členění 

pasiv je vlastnictví zdrojů financování, tedy to, zda byl nakoupený majetek financován  

ze zdrojů vlastních či cizích.  

Strukturu rozvahy popisuje Obr. 2.1. 

Aktiva Rozvaha Pasiva 

 
Dlouhodobý 

majetek 

  
Vlastní kapitál 

 

    

   

Cizí 

zdroje 

Dlouhodobé 

cizí zdroje 

 

 

Oběžná aktiva 

   

    

   
Krátkodobé 

cizí zdroje 

 

    

    

 

Obr. 2.1 Struktura rozvahy 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 53) 

Při sestavování rozvahy jde tedy především o získání věrného obrazu ve třech 

základních oblastech – majetkové situaci podniku, zdrojích financování a finanční situaci 

podniku.  

V rámci majetkové situace podniku je zjišťováno, v jakých druzích je konkrétní majetek 

vázán a jakým způsobem je oceněn, v jaké míře je opotřeben či jaká je jeho rychlost obratu.  

Zdroje financování představují konkrétní zdroje, ze kterých byl majetek pořízen. Podnik 

se především zajímá o výši a strukturu vlastních a cizích zdrojů financování. 
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Informace o finanční situaci podniku mají prezentovat především výši zisku, kterého 

podnik dosáhl a jak byl rozdělen, ale také to, zdali je podnik likvidně schopný (Růčková, 

2011). 

Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty (dále jen VZZ) podává informaci o dosaženém výsledku 

hospodaření. Zachycuje vztah mezi výnosy, kterých bylo za určité období dosaženo a náklady, 

jež souvisí s jejich vytvořením (Vochozka, 2011). 

Výnosy jsou představovány peněžními prostředky, které podnik získal z veškerých 

činností za dané účetní období (Grünwald a Holečková, 2007). Výnosy podniku jsou tvořeny 

– provozními výnosy (tržby za prodej), finančními výnosy (z finančních investic, vkladů, 

cenných papírů), mimořádnými výnosy (prodej odepsaných strojů). Náklady vyjadřují 

peněžní částky, které podnik za dané účetní období musel vydat, aby tyto výnosy obdržel 

(Růčková a Roubíčková, 2012). 

V České republice má VZZ stupňovitou podobu. Rozlišuje se část provozní, finanční  

a mimořádná, přičemž všechny tyto části vytváří konečný výsledek hospodaření. 

Při sestavování výkazu zisku a ztráty je uplatňován tzv. akruální princip. Ten je založen 

na zachycování a vykazování transakcí v období, jehož se tyto transakce věcně  

i časově týkají. Lze to chápat následovně – výnosy jsou uznávány za období, ve kterém byly 

realizovány, bez ohledu na to, zda v tom samém období došlo k jejich inkasu. Stejně tak je 

rozhodujícím obdobím pro uznání nákladů takové období, ve kterém se náklady podílely  

na produkci výnosů (Grünwald a Holečková, 2007). 

Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow (dále jen CF) neboli přehled o peněžních tocích je účetní výkaz, který 

bilanční formou srovnává zdroje tvorby peněžních prostředků (příjmy) a jejich užití (výdaje) 

v určitém časovém období. Je využíván k posouzení skutečné finanční situace  

a definuje, kolik peněžních prostředků bylo podnikem vytvořeno a k jakým účelům byly tyto 

prostředky využity (Růčková a Roubíčková, 2012). 

Obdobně jako VZZ je i CF rozděleno na tři části: provozní činnost, investiční činnost  

a činnost finanční. 

Provozní činnost je nejdůležitější částí, která se CF týká. Umožňuje nám zjistit, v jaké 

míře hospodářský výsledek za běžnou činnost odpovídá skutečně vydělaným penězům  

a na kolik je produkce peněz ovlivňována změnou pracovního kapitálu a jeho složkami.  



13 

Investiční činnost poukazuje nejen na výdaje, týkající se pořízení investičního majetku  

a jejich strukturu, ale také na rozsah příjmů plynoucích z jeho prodeje.  

Finanční činnost obnáší hodnocení vnějšího financování, konkrétně pohyb 

dlouhodobého kapitálu. Jedná se zejména o splácení a přijímaní dalších úvěrů (cizí kapitál)  

a pohyb vlastního kapitálu (Vochozka, 2011). 

Podle Růčkové (2011) je CF velmi užitečným výkazem. Nalezneme v něm spoustu 

odpovědí na otázky typu: 

 odkud nám plynuly zisky, 

 který úvěr je již splacen, 

 jak velké byly výnosy z obligací? 

Existují dvě varianty sestavení CF – za pomocí metody přímé a nepřímé. Metoda přímá 

se zakládá na vykazování hlavní skupiny peněžních příjmů a výdajů. Oproti tomu základem 

pro metodu nepřímou jsou změny v rozvaze, nepeněžní transakce a další operace, které 

podnik provádí. V České republice je častěji využívána metoda nepřímá (Vochozka, 2011). 

Výhodou sestavení tohoto výkazu je fakt, že CF není ovlivněno metodou odepisování 

majetku. Další výhodou je nezkreslení výkazu systémem a výší časového rozlišení, které 

ovlivňuje především výši nákladů a výnosu, ale nemusí mít vliv na peněžní toky (Růčková 

a Roubíčková, 2012). 

Příloha k účetní závěrce 

Příloha je považována za nedílnou součást účetní závěrky. Obsahuje informace, které 

v rozvaze či výkazu zisku a ztráty nenalezneme. Tento dokument přispívá k objasnění 

skutečností, jež jsou významné především pro externí uživatele účetní závěrky.  Slouží 

k vytvoření správného úsudku o finanční situaci a hospodářském výsledku podniku, 

k porovnání s minulostí a k odhadnutí budoucího vývoje (Grünwald a Holečková, 2007). 

Vzájemná provázanost základních účetních výkazů 

Z analytického hlediska je důležité vnímat informace ze tří výše zmíněných účetních 

výkazů jako jeden celek se vzájemnými vztahy. 

Vzájemnou provázanost těchto tří účetních výkazů lze definovat následujícími vztahy: 

 transakce peněžně účinné neovlivňující zisk a jsou součástí CF a strany aktiv rozvahy, 

 transakce ziskově účinné neovlivňující peněžní prostředky a jsou součástí rozvahy  

a VZZ, 
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 transakce ziskově i peněžně účinné, které probíhají prostřednictvím všech tří účetních 

výkazů, 

 transakce, které neovlivňují zisk a CF a probíhají pouze v rámci rozvahy. 

Obr. 2.2 znázorňuje vzájemnou provázanost těchto účetních výkazů: 

Výkaz cash flow 

 

Rozvaha 

 

Výkaz zisku a ztráty 

Počáteční 

stav peněz 
Příjmy Majetek 

Vlastní 

kapitál 
Náklady 

Výnosy 

Výdaje 
Cizí zdroje 

Konečný 

stav 

peněz 

Peníze 
Zisk Zisk 

 

Obr. 2.2 Vzájemná provázanost účetních výkazů 

Zdroj: Růčková (2011, s. 38) 

Je důležité uvědomit si, že do vzájemných vztahů vstupují také výsledky, které plynou 

z VZZ a CF.  

Teoreticky mohou nastat čtyři situace: 

První situací je skutečnost, kdy hospodářským výsledkem z provozní činnosti je zisk  

a peněžní tok z provozní činnosti je kladný. Tato situace je považována za nejlepší možnou, 

neboť nám říká, že podnik má velmi dobře řízenou oblast efektivního hospodaření 

s finančními prostředky a dokáže včas inkasovat peněžní prostředky. 

Druhou situací je skutečnost, kdy je hospodářský výsledek z provozní činnosti kladný, 

kdežto peněžní tok z provozní činnosti je záporný. Z čehož vyplývá nedostatečná rychlost 

inkasování finančních prostředků. Podnik se může dostat do problémů, které se týkají 

zajištění nedostatečného množství finančních prostředků pro běžný chod podniku. Je tedy 

zřejmé, že v této situaci by měla být pozornost zaměřena především na oblast inkasní politiky 

podniku a jeho likviditu. 

Třetí situace nastane, je-li hospodářským výsledkem z provozní činnosti ztráta  

a peněžní tok z provozní činnosti je kladný. Tato situace naznačuje neschopnost vedení 

podniku dostatečným způsobem zhodnocovat vložený kapitála, signalizuje také možné 

budoucí problémy související s hospodařením firmy (např. neochota investorů investovat  

do firmy, která nezajistí zhodnocení finančních prostředků). 



15 

Poslední, tedy čtvrtá situace, nám signalizuje, že hospodářský výsledek z provozní 

činnosti je ztrátový a rovněž peněžní tok z provozní činnosti je záporný. Tato situace je 

považována za nejnepříznivější, jelikož oba výkazy poukazují na problémy v hospodářské 

situaci podniku. Takovýto podnik je z dlouhodobého hlediska považován za dlouhodobě 

neudržitelný (Růčková a Roubíčková, 2012).  

2.3 Metody finanční analýzy 

Metody a postupy, jež se využívají ke zpracování FA, se v průběhu historického vývoje 

standardizovaly. Lze je rozdělit na metody tradiční, jež jsou v praxi oblíbené, především 

pro svou jednoduchost, a metody moderní, které se řadí mezi komplikovanější metody. 

K jejich aplikaci je využíváno složitějších matematických myšlenek a postupů (např. EVA  

– ekonomická přidaná hodnota, MVA – tržní přidaná hodnota apod.). 

Základní metody finanční analýzy 

K hodnocení výkonnosti podniku a jeho finanční situace se využívá celá řada ukazatelů.  

K těmto základním metodám patří (Knápková a Pavelková, 2010): 

 analýza stavových (absolutních) ukazatelů, 

 analýza poměrových ukazatelů, 

 analýza rozdílových ukazatelů, 

 analýza soustav ukazatelů, 

 souhrnné ukazatele hospodaření. 

2.3.1 Absolutní ukazatele finanční analýzy 

Absolutní ukazatele jsou využívány především k analýze vývojových trendů, tedy  

ke srovnání vývoje v časových řadách, tzv. horizontální analýza, a také k procentnímu 

rozboru jednotlivých položek výkazů, jež se vyjádří jako procentní podíly těchto jednotlivých 

složek (komponent), tzv. vertikální analýza (Knápková a Pavelková, 2010). 

Výchozím bodem FA je tedy tzv. vertikální a horizontální rozbor finančních výkazů. 

Oba tyto postupy nám umožňují vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů 

v konkrétních relacích či v určitých souvislostech.  

Horizontální analýza sleduje vývoj zkoumané veličiny v čase, v závislosti na určitém 

minulém období. K analýze meziročních změn se používají různé indexy nebo diference, jež 

vyjadřují změnu oproti minulému roku. V případě indexů je možno tvrdit, že konkrétní 

veličina vzrostla oproti minulému období o X %. V případě diferencí je možno na základě 
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této analýzy konstatovat, že konkrétní veličina se zvýšila o X Kč apod. (Černohorský a Teplý, 

2011). 

„Horizontální analýza firmy hledá odpovědi na otázky typu: o kolik se změnily 

jednotlivé položky finančních výkazů v čase anebo o kolik procent se změnily jednotlivé 

položky v čase“, jak tvrdí Růčková a Roubíčková (2012, s. 101). 

Výpočet horizontální analýzy je následující: 

                                     ,   (2.1) 

 

                                                 .  (2.2) 

Vertikální analýza se zakládá na sledování proporcionality položek účetních výkazů 

vůči základní veličině. Klade si za cíl určit nejen podíl jednotlivých majetkových složek  

na sumě aktiv, podíl jednotlivých zdrojů financování na sumě pasiv a podíl jednotlivých 

položek VZZ na tržbách. Obdobně jako horizontální analýza hledá odpovědi na otázky 

(Scholleová, 2012): 

 zda dochází ke změně vzájemných proporcí jednotlivých položek při vývoji firmy, 

 zda je struktura kapitálu, tvorba zisku i majetku v rovnováze, nebo dochází 

k nějakému vývoji? 

Formalizovaný výpočet vertikální analýzy je následující: 

   
  

   
.      (2.3) 

Bi označuje velikost položky bilance, Σ Bi pak označuje sumu hodnot položek v rámci 

určitého celku. 

2.3.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele lze rozřadit do paralelní soustavy – ukazatelé jsou kladeny volně 

vedle sebe. Jsou utříděny do konkrétních celků podle základní obsahové shody daného 

sledovaného jevu. Všechny tyto kategorie jsou z hlediska hodnocení finanční situace 

společnosti stejně významné. Poměrové ukazatele lze rozčlenit do následujících bloků 

(Mulačová a Mulač, 2013): 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele aktivity, 
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 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele kapitálového trhu. 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability jsou využívány k vyhodnocení úrovně ziskovosti firmy, ilustrují 

její výkonnost. Míra rentability je definována jako poměr zisku k určité základně, díky které 

bylo zisku dosaženo. Tyto ukazatele podávají informace o relativní výnosnosti firmy 

(Mulačová a Mulač, 2013). Základními ukazateli rentability jsou:   

 Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE = Return of Capital Employed) 

vyjadřuje, jakého provozního HV před zdaněním podnik dosáhl z jedné koruny, která 

byla investována věřiteli a akcionáři. 

 

                                 (2.4) 

 

 Rentabilita aktiv (ROA = Return on Assets) je klíčovým měřítkem rentability. 

Srovnává různé formy zisku s celkovými aktivy, které byly vloženy do podnikání,  

bez ohledu na zdroj financování. 

 

                 (2.5) 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE = Return on Equity) udává,  jaká výše čistého 

zisku připadá na jednu korunu kapitálu investovaného akcionáři. 

 

                (2.6) 

 

 Rentabilita tržeb (ROS = Return on Sale) je důležitým ukazatelem z hlediska 

efektivnosti podniku (Vochozka, 2011).  

 

               (2.7) 
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Ukazatel likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku transformovat aktiva na potřebné peněžní 

prostředky a těmi krýt včas, v konkrétní podobě a na konkrétním místě všechny splatné 

závazky.  Rozlišují se tři typy likvidity (Scholleová, 2012):     

 Běžná likvidita (Current Ratio) určuje, kolikrát jsou aktiva vyšší než krátkodobé 

závazky. Doporučená hodnota pro běžnou likviditu se pohybuje v intervalu 1,8 – 2,5. 

 

                         (2.8) 

 

 Pohotová likvidita (Quick Ratio) neboli likvidita 2. stupně odstraňuje nevýhody 

likvidity běžné. Jsou ponechány pouze peněžní prostředky, krátkodobé CP  

a krátkodobé pohledávky. Zásoby jsou z oběžných aktiv vyloučeny. Doporučená 

hodnota se pro pohotovou likviditu pohybuje v intervalu 1 – 1,5 (Sedláček, 2011). 

 

                                    (2.9) 

 

 Okamžitá likvidita (Cash Position Ratio) je považována za nejdůležitější likvidní 

ukazatel. Poukazuje na schopnost společnosti okamžitě splatit své krátkodobé 

závazky. Doporučená hodnota pro okamžitou likviditu se pohybuje v intervalu  

0,2 – 0,5 (Mallya, 2007). 

 

                                     (2.10) 

 

Ukazatele aktivity (Activity Rations) 

Ukazatele aktivity slouží k efektivnímu měření podnikového hospodaření s aktivy.  

Má-li podnik příliš mnoho aktiv, dochází ke vzniku zbytečných nákladů, což má negativní 

vliv na tvorbu zisku. V opačném případě, tedy při nízkých aktivech, má podnik nedostatečnou 

výrobní kapacitu, díky které přichází o potenciální tržby. Rozlišuje se rychlost obratu, tedy 

počet obrátek a doba obratu. 

 Ukazatel obratu aktiv (Total Assets Turnover) je nejkomplexnější ukazatel této 

skupiny. Informuje o obratu kapitálu, doporučená hodnota se pohybuje v intervalu  

1,6 – 2,9 (Rejnuš, 2014).  

 

                                (2.11) 
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 Ukazatel obratu dlouhodobého majetku (Fixed Assets Turnover) vyjadřuje podíl 

investičního majetku firmy na tvorbě tržeb.  

 

                                       (2.12) 

 

 Ukazatel obratu zásob (Stock Turnover) vyjadřuje, kolikrát za rok se ve firmě 

přemění zásoby v ostatní formy oběžného majetku (Mallya, 2007). 

 

                            (2.13) 

 

 Doba obratu zásob (Inventory Turnover) vyjadřuje průměrný počet dnů, po které 

jsou zásoby vázány v podniku (Scholleová, 2012). 

 

                                   )   (2.14) 

 

Dále se ukazatele aktivity zabývají dobou obratu pohledávek a závazků. Obecně platí, 

že doba obratu závazků by měla být delší, než doba obratu pohledávek. V opačném případě 

dochází k platební neschopnosti společnosti (Růčková, 2011). 

 Doba obratu pohledávek (Average Collection Period) vyjadřuje, jak dlouho se 

majetek vyskytuje ve formě pohledávek, tedy jak dlouho jsou tyto pohledávky 

v průměru spláceny. 

 

                                               (2.15) 

 

 Doba obratu závazků (Creditors Payment Period) vyjadřuje dobu, po kterou trvá 

úhrada závazků od okamžiku jejich vzniku (Grünwald a Holečková, 2006). 

 

                                          (2.16) 
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Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti slouží k hodnocení finanční struktury podniku – zejména poměr 

vlastních a cizích zdrojů, strukturu VK či CK. Mezi tyto ukazatele se řadí: 

 Ukazatel věřitelského rizika (Debt Ratio) je základním ukazatelem zadluženosti. 

Vyjadřuje z jaké části je podnik financován cizími zdroji. 

 

                                    (2.17) 

 

 Koeficient samofinancování (Equity Ratio) je doplňkovým ukazatelem k ukazateli 

věřitelského rizika. Prostřednictvím tohoto ukazatele je vyjádřena proporce, v níž jsou 

firemní aktiva financována penězi akcionářů (Kislingerová a Hnilica, 2008). 

 

                                   (2.18) 

 

Ukazatele kapitálového trhu 

Ukazatele kapitálového trhu jsou sledovány především skutečnými i potenciálními 

investory, burzovními obchodníky apod. Hodnoty těchto ukazatelů jsou výsledkem všech 

výše definovaných poměrových ukazatelů, patří zde: 

 Čistý zisk na akcii (EPS = Earnings Per Share), který je neznámějším ukazatelem 

z oblasti kapitálové trhu. Vyjadřuje výši čistého zisku, jež připadá na jednu akcii. 

 

                                            (2.19) 

 

 Poměr tržní ceny k zisku na akcii (P/E Ratio), jež představuje dobu, za kterou je 

kapitál investovaný do nákupu akcie ve formě výnosu vrácen investorovi. 

 

                                           (2.20) 

 

 Dividenda na akcii (Dividend Per Share) vyjadřuje, jak velký finanční obnos 

dostanou akcionáři za jednu svou akcii (Máče, 2005).  

 

                                            (2.21) 
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2.3.3 Souhrnné indexy hodnocení 

Cílem souhrnných indexů hodnocení je vyjádření souhrnných charakteristik celkové 

finančně-ekonomické situace a výkonnosti podniku za pomoci jednoho čísla.  Techniky 

vytváření soustav ukazatelů se dělí do dvou základních skupin: 

1. soustava hierarchicky organizovaných ukazatelů, u kterých se vyskytuje matematická 

provázanost – pyramidové soustavy, 

2. účelově vybrané skupiny ukazatelů, jež mají kvalitně stanovit finanční situaci 

společnosti či predikovat její další vývoj – bonitní, bankrotní modely (Růčková, 

2011). 

Pyramidový rozklad rentabilních ukazatelů 

Pyramidový rozklad rentabilních ukazatelů patří mezi tradiční a rozšířený analytický 

přístup k měření výkonnosti. Jde o typického zástupce komponentního přístupu. Zakládá se  

na rozkladu faktorů, jež působí na výkonnost. Je tedy pomocníkem při hledání odpovědi  

na otázku, v jakém rozsahu jednotlivé faktory dokázaly ovlivnit hodnotu vrcholového měřítka 

výkonnosti. Pyramidový rozklad je kombinací multiplikativního a aditivního způsobu  

analýzy – na první úrovni rozkladu se využívá rozklad multiplikativní (zahrnuje operace 

násobení, dělení), ten je následován rozkladem aditivním (zahrnuje operace sčítání a odčítání) 

na dalších úrovních (Wagner, 2009). 

Rozklad byl poprvé využit v chemické společnosti Du Pont de Nomeurs. V současnosti 

se řadí mezi nejtypičtější pyramidový rozklad, tzv. Du Pont rozklad, jež se zaměřuje  

na rozložení rentability vlastního kapitálu a vymezení jednotlivých položek, které do tohoto 

ukazatele vstupují (Růčková a Roubíčková, 2012). 

Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu je následující (Dluhošová, 2010): 
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ROE je rozdělen na 3 hlavní determinanty – ziskovou marži, obrat aktiv, finanční páku. 

Dochází tak ke směšování provozní výkonnosti firmy a finanční politiky. Obdobným 

způsobem se pracuje při rozkladu ukazatele ROA, ten je však již obsažen v ukazateli ROE 

(Máče, 2005). „Na vývoj ROE tedy působí, jak velkou část ze zisku odčerpá splnění daňové 

povinnosti, splácení úrokového břemene spojeného se zadlužeností podniku, rentabilita tržeb 

a také jak produktivně využívá svůj majetek“, jak tvrdí Dluhošová (2010, s. 89). 

 

Bonitní a bankrotní modely 

Obě skupiny modelů si kladou za cíl přiřadit společnosti jednu jedinou číselnou 

charakteristiku, na jejímž základě se posuzuje finanční zdraví společnosti. Hlavní rozdíl 

existuje především v tom, k jakým účelům byly tyto modely vytvořeny (Růčková, 2011). 

Bonitní modely 

Smyslem hodnocení bonity firmy je zhodnocení jejich předpokladů a schopnosti dostát 

v plné výši a včas všem svým splatným závazkům – určení důvěryhodnosti. Cílem bonitního 

modelu je rozlišení, zda se konkrétní společnost řadí mezi společnosti dobré či špatné.  

Mezi bonitní modely patří (Marinič, 2008): 

 Tamariho model, 

 Grünwaldův index, 

 Index bonity, 

 Rychlý Kralickův test. 

Tamariho model lze využívat pro hodnocení skupiny firem srovnatelné z hlediska 

odvětví či velikosti. Rizikový index vychází z šesti ukazatelů, jejichž hodnoty jsou oceněny 

na základě bodové škály od 0 do 100 bodů (Vochozka, 2011). 

                 (2.24) 

                 (2.25) 

                 (2.26) 

                                                 (2.27) 

                                 (2.28) 

                               (2.29) 
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Rovnice slouží k hodnocení jednotlivých aspektů – finanční samostatnosti (Ta1), 

vázanosti vlastního kapitálu a VH (Ta2), běžné likvidity (Ta3), zbývající rovnice se zabývají 

provozní činností (Dluhošová, 2010). 

Firma s hodnocením ≥ 60 bodů patří mezi prosperující a finančně stabilní. Firma 

s hodnocením v intervalu od 31 do 59 bodů dosahuje výsledků, které jsou považovány  

za uspokojivé, ale i přesto je jejich budoucí vývoj značně nejistý. Firma s hodnocením ≤ 30 

bodů je ohrožena bankrotem (Marinič, 2008). 

Index bonity neboli indikátor bonity se zakládá na multivariační diskriminační analýze 

dle zjednodušené metody (Sedláček, 2001). „Při této metodě se násobí šest vybraných 

ukazatelů váhovými faktory. Návazně se součiny sčítají. Suma sečtených součinů představuje 

diskriminační funkci“, jak tvrdí Kralicek (1993, s. 77). 

Metoda je orientována na výnos, tedy na zisk a CF. Výhodou této metody je rychlost, 

bezproblémový výběr a zpracování ukazatelů. Index je využíván především  

ve středoevropských zemích ukazatelů (Sedláček, 2001). Výpočet Indexu bonity následující: 

                                                    . (2.30) 

 

   
  

           
 

   
       

           
 

   
   

        
 

   
   

              
 

   
      

              
 

   
             

       

 

Podniky s hodnotou > 1 jsou považovány za bonitní, oproti tomu podniky  

s hodnotou < 0 jsou považovány za bankrotní. Obecně platí, že čím vyšší hodnoty konkrétní 

firma dosáhne, tím lépe je možno hodnotit její finančně-ekonomickou situaci (Rejnuš, 2014). 

Bankrotní modely 

Bankrotní modely si kladou za cíl identifikovat, zda firmě v budoucí době nehrozí 

finanční problémy či dokonce bankrot. Takovéto modely vycházejí z předpokladu, že firma 

ohrožená bankrotem má velké problémy s likviditou, s výši ČPK a také s rentabilitou 

vloženého kapitálu. Mezi bankrotní modely patří (Knápková, Pavelková a Šteker, 2013): 

 Taflerův bankrotní model, 

 Altmanův model, 
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 Beaverová profilová analýza, 

 Index IN. 

Taflerův bankrotní model se zakládá na ukazatelích, která nesou schopnost odrážet 

platební neschopnost podniku. Matematické vyjádření je následující: 

                                  .  (2.31) 

 

   
   

                  
 

   
             

            
 

   
                  

      
 

   
     

      

 

Bude-li vypočtené ZT > 0,3, jedná se o firmu, která má nulovou pravděpodobnost 

bankrotu (Rejnuš, 2014). 

Altmanův model neboli Altmanův index finančního zdraví podniku se řadí  

mezi nejznámější a nejpoužívanější modely. Vychází z propočtu indexů celkového hodnocení. 

K výpočtu tohoto modelu je použita diskriminační metoda – přímá statistická metoda,  

jež spočívá v roztřiďování objektů, které jsou pozorovány, do dvou či více skupin na základě 

určitých charakteristik. Pro firmy, které patří mezi veřejně obchodovatelné na burze,  

je výpočet Altmanova modelu následující: 

                                  .  (2.32) 

 

   
                

      
 

   
   

                  
 

   
    

      
 

   
                

       
 

   
     

      
 

 

 

 

Je-li hodnota vypočteného indexu > 2,99, jde o firmu s uspokojivou finanční situací.  

Je-li daný výsledek v intervalu 1,81 – 2,98, jedná se o tzv. šedou zónu a firmu nelze označit 
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za úspěšnou či problematickou. Hodnoty < 1,81 vyjadřují poměrně velké finanční problémy  

a možnost bankrotu. 

Pro firmy, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze, existuje modifikovaná verze 

tohoto modelu. Hlavní rozdíl je v hodnotách vah jednotlivých poměrových ukazatelů.  

Výpočet je následující: 

                                              . (2.33) 

Je-li výsledná hodnota < 1,2 nachází se firma v pásmu bankrotu. Pokud je výsledek 

v intervalu 1,2 – 2,9, jedná se o pásmo šedé zóny. Je-li výsledné Z > 2,9, nachází se firma 

v pásmu prosperity (Růčková, 2011). 

Index IN neboli index důvěryhodnosti zpracovali manželé Neumaierovi a řadí se  

mezi systémy včasného varování. Snahou modelu je vyhodnocení finančního zdraví českých 

firem v českém prostředí za použití vstupů z českých účetních výkazů.  

Existují čtyři modifikace tohoto modelu (Neumaierová a Neumaier, 2013): 

 IN95 – věřitelská varianta, 

 IN99 – vlastnická varianta, 

 IN01 – komplexní varianta (kombinace věřitelského a vlastnického IN indexu), 

 IN05 – modifikovaná komplexní varianta (aktualizace IN 01). 

Index IN05 vznikl aktualizací IN01 za pomoci diskriminační analýzy. Oproti IN01 

klade ve výpočtu větší důraz na hodnotu ROA. Včetně hodnocení, zda společnost v dohledné 

době zkrachuje, se tento model zabývá i tím, zda je vytvářena hodnota pro vlastníky 

společnosti. Výpočet IN05 je následující: 

                                            .  (2.34) 
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Na základě vypočtených hodnot je možné s velkou pravděpodobností určit očekávaný 

vývoj. Je-li IN05 < 0,9, jedná se o podnik mířící k bankrotu. 0,9 < IN05 < 1,6, jde o podnik 

nacházející se v šedé zóně. Je-li IN05 > 1,6, jedná se o podnik, který vytváří hodnotu 

(Scholleová, 2012). 

Shrnutí 

V této kapitole byly popsány a rozebrány základní (tradiční) metody FA, jež mohou být 

stejně jako metody moderní, využity ke zhodnocení finanční výkonnosti podniku. Postupně 

byla přiblížena analýza absolutních ukazatelů, která využívá údaje, jež jsou přímo obsaženy 

v účetních výkazech. Dále byla rozebrána analýza poměrových ukazatelů, která se zaměřuje 

na jednotlivé finanční oblasti ve společnosti – likviditu, aktivitu, rentabilitu, zadluženost 

a také na oblast využití cenných papírů. V závěru kapitoly byly také popsány souhrnné indexy 

hodnocení. Ty se zabývají pyramidovým rozkladem rentabilních ukazatelů a také bonitními  

a bankrotními modely. Provedení finanční analýzy může podniku výrazně pomoct  

při zvyšování jeho hodnoty. Na základě provedení FA mohou být nalezeny silné a slabé 

stránky, jež mohou být klíčové pro další existenci podniku. 

 



27 

EP ENERGY, a.s. 

EP COAL TRADING, a.s. 

Představenstvo 

Předseda 
představenstva 

Člen 
představenstva 

Člen 
představenstva 

Dozorčí rada 

Předseda 
dozorčí rady 

Člen dozorčí 
rady 

Člen dozorčí 
rady 

3 Představení společnosti 

Společnost EP Coal Trading, a.s. (dále jen „EPCT“) vznikla 28. listopadu 2008 jako 

dceřiná společnost  United Energy právní nástupce, a.s.. Řadí se mezi silné a stabilní 

energetické skupiny v České republice. Od 28. února 2012 je také dceřinou společností  

EP Energy, a.s.  Spadá tedy do více než třiceti společností, které působí  v oblasti těžby uhlí, 

distribuce a dodávky tepla, obchodu s elektřinou a plynem a dalších oblastech 

energetiky. Tyto společnosti jsou ovládány EP Energy, a.s., jež je největším dodavatelem 

tepelné energie v České republice a současně je také druhým největším domácím výrobcem 

elektřiny. 

Sídlo EPCT se nachází v Komořanech. Má dvě strategicky umístěné pobočky  

– v Ostravě a také v Polsku, kde se nachází dceřiná společnost EP Coal Trading Polska 

Społka Akcyjna. Kromě polské pobočky disponuje EPCT další dceřinou společností  

EOP & HOKA, s.r.o., jež je významným dodavatelem a přepravcem vedlejších energetických 

produktů. Dne 1. května 2014 bylo EPCT přejmenováno z původního názvu „United Energy 

Coal Trading, a.s.“ na „EP Coal Trading, a.s..“ Tato změna byla provedena z důvodu logicky 

pokračujícího sjednocení činností ve skupině EP Energy, a.s.. 

Společnost je založena na dualistickém systému. Statutárním orgánem společnosti je 

představenstvo, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti. Navenek je společnost 

zastupována společně vždy dvěma členy. Představenstvo je tvořeno předsedou a dvěma členy 

představenstva. Dozorčí rada je taktéž tvořena předsedou a dvěma členy rady. Hlavním 

úkolem je především dohlížení na působnost představenstva a na činnost společnosti. 

Organizační strukturu popisuje Obr. 3.1. 

 

 

 

 

 

Obr 3.1 Organizační struktura společnosti EP Coal Trading, a.s. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Hlavní náplní EPCT je obchodování s pevným palivem z České republiky, Ruska, 

Německa a Polska. Řadí se mezi exkluzivního prodejce polského uhlí z hlubinného dolu  

PG Silesia a taktéž hnědouhelného lignitu z německých dolů Mibrag. Mimo jiné také 

obchoduje s dalšími energetickými komoditami – hnědouhelné brikety, hnědouhelné 

multiprachy, sorbenty, biomasa, aj. 

K hlavním cílům společnosti patří individuální přístup k zákazníkům – garance 

skladování paliv, respektive příprava na základě specifických požadavků. Kromě vlastní 

přepravní společnosti EPCT také spolupracuje s ostatními významnými přepravními 

společnostmi. Zajišťuje tedy optimální přepravu obchodovaných komodit od zdroje 

k zákazníkovi prostřednictvím automobilové, železniční, lodní či kombinované dopravy 

(dostupné z: http://www.epcoaltrading.cz/o-nas/, cit. 29. 01. 2015). 
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4 Aplikace vybraných metod hodnocení finanční výkonnosti 

Cílem této kapitoly je aplikace jednotlivých metod, jež slouží k hodnocení finanční 

výkonnosti výše představené společnosti. Výchozím zdrojem dat pro finanční analýzu jsou 

výroční zprávy společnosti a z ní především finanční výkazy – rozvaha (příloha č. 1, 2), výkaz 

zisku a ztráty (příloha č. 3), přehled o peněžních tocích (příloha č. 4). Finanční analýza se 

vztahuje k pětiletému období, konkrétně k létům 2009 – 2013. 

První část je zaměřena na dva základní obory analýz, tedy analýzu horizontální  

a vertikální. Ty jsou postupně aplikovány na rozvahu a výkaz zisku a ztráty.  

Analýza společnosti je také doplněna o analýzu poměrových ukazatelů. Na základě 

výpočtu konkrétních ukazatelů bylo zjištěno, jak se společnost vyvíjela z hlediska rentability, 

likvidity, aktivity a zadluženosti. 

K dotvoření komplexního náhledu na situaci společnosti byly využity také bonitní  

a bankrotní modely, jež na základě jednoho čísla dokážou definovat, v jaké finanční situaci se 

společnost nachází. 

4.1 Horizontální analýza 

Výsledky horizontální analýzy slouží k porovnání, jak se konkrétní položky 

jednotlivých účetních výkazů mění v časové řadě. Aplikační část je zaměřena na absolutní  

a procentuální změnu nejvýznamnějších položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Prostřednictvím horizontální analýzy můžeme sledovat, jak se v období 2009 - 2013  

vyvíjely nejvýznamnější položky aktiv a pasiv. Analýza je zpracována meziročně, jsou tedy 

porovnávány vždy dvě časová období mezi sebou. Výsledky jsou prezentovány v Tab. 4.1. 
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Absolutní změna aktiv v letech 2009 - 2013 

(v tis. Kč) 

Stálá aktiva Oběžná aktiva Časové rozlišení

Tab. 4.1 Horizontální analýza aktiv ve zkrácené podobě 

Položka rozvahy 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

Aktiva v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
32 

 
65 203,1 729 751,5 -146 -17,7 

Dlouhodobý finanční 

majetek 
0 0 0 0,0 2 816 

 
0 0 

Stálá aktiva 32 
 

65 203,1 3 545 3 654,6 -146 -4 

Zásoby 10 077 
 

6 405 63,6 -8 071 -49  -2 496 -29,7 

Krátkodobé 

pohledávky 
63 017 160,6 8 118 7,9 1 011 0,9  -1 793 -1,6 

Krátkodobý finanční 

majetek 
13 904 163,2 4 270 19,0 22 469 84,2  91 252 185,6 

Oběžná aktiva 86 998 182,2 18 793 13,9 15 409 10  86 963 51,5 

Časové rozlišení 188 
 

35 18,6 -214 -96      22,0 244,4 

AKTIVA CELKEM 87 218 182,7 18 893 14,0 18 740 12,2  86 839 50,3 
 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

Z grafu 4.1 je zřetelné, že společnost nedisponuje velkým množstvím stálých aktiv, 

převážně majetkem dlouhodobým. Je tomu tak z důvodu hlavní činnosti  

společnosti - obchodování s pevným palivem. Pro EPCT, a.s. tedy nejsou ve velké míře 

důležitá stálá aktiva, ale především oběžný majetek, jež je z velké části tvořen 

pohledávkami z obchodních vztahů.  I přes tento fakt je v období 2009 – 2013 vidět znatelný 

růst stálých aktiv. Největší růst byl zaznamenán v období 2011/2012, kdy tempo růstu činilo 

3 545 tis. Kč. V převážné míře byl tento růst zapříčiněn zapojením dlouhodobého finančního 

majetku, v podobě podílu v ovládaných a řízených osobách.  V období 2012/2013 došlo  

k  poklesu stálých aktiv o 146 tis. Kč, z důvodu snížení podílu DHM ve společnosti.  

Graf 4.1 Horizontální analýza aktiv  

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 
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Oběžný majetek má po celé sledované období rostoucí trend, avšak kolísavé tempo 

růstu. Nejvíce znatelný nárůst je zřetelný v období 2010/2009, kdy došlo k růstu až  

o 86 998 tis. Kč. Tento růst byl způsoben především nárůstem pohledávek z obchodních 

vztahů, zvýšením krátkodobého finančního majetku, konkrétně finančními prostředky  

na bankovních účtech a také navýšením zásob. Druhý razantní skok je vidět v období 

2012/2013, jež je způsoben především nárůstem firemním zásob a daňovými pohledávkami 

vůči státu. 

Oproti oběžnému majetku má časové rozlišení kolísavý charakter. Největšího nárůstu 

bylo dosaženo v období 2010/2009, kdy bylo časové rozlišení z velké části tvořeno příjmy 

z příštích období - příjmy, které se uskuteční v budoucnu. S výjimkou období  2011/2012, kdy 

došlo k poklesu, byla hodnota časového rozlišení v ostatních sledovaných obdobích rostoucí, 

tvořily jej náklady příštích období - výdaje, které se vztahují k výkonům, jež budou přijaty 

v budoucnu.  

Tabulka 4.2 Horizontální analýza pasiv ve zkrácené podobě 

Položka rozvahy 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

Pasiva v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zákonný rezervní 

fond/nedělitelný fond 
825 

 
1 175 142,4 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření 

z minulých let 
3 298 

 
22 886 693,9 27 937 106,7 32 275 59,6 

Výsledek hospodaření 

za BÚO 
19 938 483,6 3 876 16,1 4 338 15,5 14 527 45 

Vlastní zdroje 24 061 170,4 27 937 73,2 32 275 48,8 46 802 47,6 

Rezervy 4 955 478,3 1 191 19,9 -5 523 -76,9 2 635 158,8 

Krátkodobé závazky 58 186 178,6 -10 246 -11,3 -8 014 -10 37 382 51,6 

Cizí zdroje 63 141 187,8 -9 055 -9,4 -13 537 -15,4 40 017 54 

Časové rozlišení 16 

 

11 68,8 2 7,4 20 69 

PASIVA CELKEM 87 218 182,7 18 893 14,0 18 740 12,2 86 839 50,3 
 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

V případě vlastního kapitálu je na základě grafu 4.2 vidět absolutní nárůst po celé 

sledované období. Vzhledem k faktu, že společnost nevyužívá k financování žádné bankovní 

úvěry či jiné finanční pomoci v podobě cizích závazků je tato skutečnost více než příznivá. 

Při pohledu na vývoj vlastního kapitálu je očividný nárůst v letech 2012/2013, kdy společnost 

navýšila hodnotu vlastního kapitálu až o 46 802 tis. Kč. Největší podíl na tomto nárůstu má 

výsledek hospodaření za BÚO, tedy zisk, jež se v období 2012/2013 změnil  



32 

-20 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012

24 061 27 937 32 275 

46 802 

63 141 

-9 055 -13 537 

40 017 

16 11 2 20 

Absolutní změna pasiv v letech 2009 - 2013 

( v tis. Kč) 
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o 14 527 tis. Kč, a také nerozdělený zisk z minulých let, jehož nárůst je mnohem vyšší  

a absolutní změna činí 32 275 tis. Kč. 

Graf 4.2 Horizontální analýza pasiv 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

Cizí zdroje jsou převážně tvořeny krátkodobými cizími závazky. Oproti vlastnímu 

kapitálu mají tyto zdroje kolísavý charakter (viz Tab. 4.2). V období 2010/2009 je jasně 

zřetelný nárůst cizích zdrojů, který je v převážné míře způsobem nárůstem krátkodobých 

závazků vůči dodavatelům. V dalších dvou sledovaných obdobích došlo k poklesu z důvodu 

snížení částky, jež má být zaplacena v podobě daně či pojištění, které má společnost 

povinnost zaplatit za své zaměstnance - 2010/2011. Ve sledovaném období 2011/2012, byl  

u závazků z obchodních vztahů zaznamenán pokles o 13 537 tis. Kč, společnost tedy mírně 

omezila spolupráci s dodavateli.  

Vývoj časové rozlišení v podobě výnosů v příštích obdobích (např. nájemné  

za skladování paliv) má rostoucí charakter. Oproti ostatním sledovaným obdobím došlo 

v letech 2012 – 2013 k razantní změně, časové rozlišení vzrostlo o 18 tis. Kč. 

4.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Na základě horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty je možno sledovat vývoj 

jednotlivých hospodářských výsledků, tržeb, výkonů, výkonové spotřeby a nákladů v období 

2009 – 2013. Prostřednictvím Tab. 4.3 je zobrazena horizontální analýza, na jejímž základě je 

možno sledovat vývoj jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty ve zkrácené podobě. 

 

 



33 

Tab. 4.3 Horizontální analýza zkráceného výkazu zisku a ztráty 

Text 
2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

I.   Tržby za prodej zboží 484 049 733,1 27 743 5,0 237 663 41,1 186 231 22,8 

A. 
Náklady vynaložené na 

prodej zboží 
427 504 698,7 52 982 10,8 238 186 44,0 171 409 22,0 

+   Obchodní marže 56 545 1167,3 -25 239 -41,1 -523 -1,4 14 822 41,6 

II   Výkony -9 683 -55,4 11 531 148,0 -249 -1,3 1 226 6,4 

II 1. 
Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
-9 683 -55,4 11 531 148,0 -249 -1,3 1 226 6,4 

B.   Výkonová spotřeba 4 692 26,5 -13 057 -58,2 664 7,1 1 023 10,2 

B. 1. 
Spotřeba materiálu a 

energie 
28 

 
110 392,9 90 65,2 -15 -6,6 

B. 2. Služby 4 664 26,3 -13 167 -58,8 574 6,2 1 038 10,6 

+ Přidaná hodnota 42 170 918,5 -651 -1,4 -1 436 -3,1 15 025 33,6 

C.   Osobní náklady 819 3150,0 2 843 336,4 1 151 31,2 2 471 51,1 

C. 1. Mzdové náklady 634 3170,0 1 919 293,4 877 34,1 1 938 56,2 

C. 2. 
Odměny členům orgánů 

společnosti a družstva 
30 

 
190 633,3 5 2,3 0 0,0 

C. 3. Náklady na SP, ZP 152 2533,3 737 466,5 269 30,1 533 45,8 

C. 4. Sociální náklady 3 
 

-3 -100,0 0 0,0 0 0,0 

E.   Odpisy DHM, DNM 1 
 

20 2000,0 135 642,9 20 12,8 

III. 
Tržby z prodeje DM a 

materiálu 
0 0,0 341 

 
-341 -100,0 0 0,0 

III. 1. Tržby z prodeje DM 0 0,0 341 
 

-341 -100,0 0 0,0 

F.   
ZC prodaného DM a 

materiálu 
0 0,0 332 

 
-332 -100,0 0 0,0 

F. 1. ZC prodaného DM 0 0,0 332 
 

-332 -100,0 0 0,0 

G.   

Změna stavu rezerv a 

opravných položek v 

provozní oblasti 

13 325,0 214 1258,8 -138 -59,7 11 11,8 

* 
Provozní výsledek 

hospodaření 
39 997 876,9 -5 377 -12,1 987 2,5 13 460 33,5 

* 
Finanční výsledek 

hospodaření 
-15 122 -2545,8 9 999 -68,8 4 318 -95,3 4 609 -2184,4 

** 
Výsledek hospodaření za 

běžnou činnost 
19 938 483,6 3 876 16,1 4 338 15,5 14 527 45,0 

*** 
Výsledek hospodaření za 

účetní období 
19 938 483,6 3 876 16,1 4 338 15,5 14 527 45,0 

**** 
Výsledek hospodaření 

před zdaněním 
24 875 482,5 4 622 15,4 5 305 15,3 18 069 45,2 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

Mezi položky ve výkazu zisku a ztráty, které je důležité sledovat, patří především 

výnosy společnosti v podobě tržeb za zboží. Jelikož je United Energy Coal Trading, a.s. 

společností, která se zabývá obchodováním s energetickými komoditami, největší výnosy 

vyplývají z tržeb za prodej zboží. Po celé sledované období mají tyto tržby rostoucí trend 

(viz Graf 4.3), avšak tempo růstu je značně různorodé. Nejrazantnější skok je jednoznačně 
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Tržby za prodej zboží Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

vidět v období 2010/2009, kdy došlo k nárůstu tržeb až o 584 049 tis. Kč. I přes dostavující se 

dopady ekonomické krize dokázala společnost vyprodukovat finanční objem, který zajišťoval 

více než uspokojivý zisk. Další zřetelný nárůst je vidět v období 2012/2011, kdy se tržby 

zvýšily o 237 663 tis. Kč.  

Oproti tomu vývojová dynamika tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (výkonů) je 

odlišná. Nejvyššího nárůstu společnost dosáhla v letech 2010 – 2011, kdy se tyto tržby 

zvýšily o 11 531 tis. Kč.  

Graf 4.3 Horizontální analýza výnosů 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

Nejdůležitější nákladovou položkou jsou v tomto případě náklady vynaložené  

na prodej zboží. K tomu, aby společnost mohla zboží prodávat, musí vynaložit značné úsilí 

v podobě nákladů k tomu, aby toto zboží k prodeji získala. Na základě Grafu 4.4 lze vidět, že 

po celé sledovaném období mají tyto náklady rostoucí trend, avšak nejvyššího nárůstu bylo 

dosaženo v roce 2010, kdy došlo ke zvýšení až o 427 504 tis. Kč. Zvýšení nákladů 

proporcionálně koresponduje se zvýšením tržeb za prodej zboží. Oproti tomu nejnižší změny 

bylo dosaženo v roce 2011, kdy náklady vzrostly pouze o 52 982 tis. Kč. 

Výkonová spotřeba, jež je představována spotřebovanými nákupy a využitými službami 

zaznamenala nejvyšší nárůst v období 2010/2009, kdy její hodnota činila 4 692 tis. Kč, oproti 

tomu v období 2011/2010 došlo k poklesu o 13 957 tis. Kč. V dalších letech docházelo 

k jejímu růstu s rychle rostoucím tempem.  

Osobní náklady mají po celé sledované období rostoucí charakter. Nejvyšší absolutní 

změny bylo dosaženo v období 2011/2010 v hodnotě 2 843 tis. Kč. Hlavním důvodem nárůstu 
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Náklady vynaložené na prodej zboží Výkonová spotřeba Osobní náklady

této položky byl nárůst v podobě mzdových nákladů. Tyto náklady jsou spojeny se zvýšením 

počtu zaměstnanců ve společnosti. Absolutní změna činila 1 919 tis. Kč. 

Graf 4.4 Horizontální analýza nákladů 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

Mezi jednu z dalších nejdůležitějších části výkazu zisku a ztráty se řadí přidaná 

hodnota, která ukazuje, kolik byla společnost schopna vydělat. Po celé sledované období má 

tato položka kolísavý charakter, v letech 2010 – 2012 došlo k poklesu o 2 087 tis. Kč. Naopak 

v období 2010/2009 a 2013/2012 došlo k jejímu nárůstu. 

Provozní výsledek hospodaření v roce 2010 vzrostl o 39 997 tis. Kč, v roce 2011 

došlo k jeho poklesu o 5 377 tis. Kč, v dalších letech byl udržován rostoucí trend. 

S výjimkou roku 2010, kdy došlo k poklesu finančního výsledku hospodaření 

o 15 122 tis. Kč z důvodu převyšujících finančních nákladů, měla tato položka po zbytek 

sledovaného období rostoucí trend, avšak s klesajícím tempem růstu. I přes znatelný nárůst se 

finanční výsledek hospodaření převážně pohyboval v záporných hodnotách (viz příloha č. 3). 

Po celé sledované období společnost dosahovala kladného výsledku hospodaření  

za běžnou činnost (za běžné účetní období) – zisku. Nejvyšší nárůst této položky lze 

jednoznačně vidět v období 2010/2009, kdy došlo k nárůstu až o 19 938 tis. Kč a také 

v období 2013/2012, kdy absolutní změna činila 15 527 tis. Kč (viz Graf 4.5). 
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Graf 4.5 Horizontální analýza jednotlivých výsledků hospodaření 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

4.2 Vertikální analýza 

Výsledky vertikální analýzy slouží k porovnání, jak se jednotlivé položky rozvahy  

a výkazu zisku a ztráty podílejí na bilanční sumě a jak se měnily v jednotlivých letech  

2009 – 2013. Analýza je zpracována meziročně, jsou tedy porovnávány vždy dvě časová 

období mezi sebou. 

4.2.1 Vertikální analýza rozvahy 

Prostřednictvím vertikální analýzy můžeme sledovat vývoj jednotlivých položek 

majetkové části v letech 2009 – 2013 a jejich podíl na bilanční sumě – celkových aktivech. 

Tab. 4.4 Vertikální analýza aktiv ve zkrácené podobě 

Položka rozvahy 2009 2010 2011 2012 2013 

Dlouhodobý hmotný majetek 0 % 0,02 % 0,06 % 0,48 % 0,26 % 

Dlouhodobý finanční majetek 0 % 0 % 0 % 1,63 % 1,09 % 

Stálá aktiva 0 % 0,02 % 0,06 % 2,11 % 1,35 % 

Zásoby 0 % 7,47 % 10,71 % 4,87 % 2,28 % 

Krátkodobé pohledávky 82,16 % 75,76 % 71,73 % 64,53 % 42,24 % 

Krátkodobý finanční majetek 17,84 % 16,61 % 17,35 % 28,48 % 54,12 % 

Oběžná aktiva 100 % 99,84 % 99,79 % 97,88 % 98,64 % 

Časové rozlišení 0 % 0,14 % 0,14 % 0,01 % 0,01 % 

AKTIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 
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Na základě Tab. 4.4 a také grafu 4.6 je jednoznačně vidět, že na celkové sumě aktiv se 

podílejí především oběžná aktiva. Jak již bylo řečeno, jedna se o společnost, která 

nedisponuje výrazným objemem stálých aktiv v podobě dlouhodobého majetku. Po celé 

sledované období se podíl oběžných aktiv pohybuje nad hodnotou 97 %. 

Graf 4.6 Vertikální analýza aktiv 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

Oběžná aktiva jsou v převážné míře tvořena krátkodobými pohledávkami z obchodních 

vztahů. V letech 2010 – 2013 lze pozorovat nárůst stálých aktiv, především prostřednictvím 

dlouhodobého finančního majetku, avšak ve velmi nepatrném množství. 

Tab. 4.5 Vertikální analýza pasiv ve zkrácené podobě 

Položka rozvahy 2009 2010 2011 2012 2013 

Základní kapitál 20,94 % 7,41 % 6,50 % 5,79 % 3,85 % 

Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 0 % 0,61 % 1,30 % 1,16 % 0,77 % 

Výsledek hospodaření z minulých let 0 % 2,44 % 17,02 % 31,36 % 33,30 % 

Výsledek hospodaření za BÚO 8,64 % 17,83 % 18,16 % 18,70 % 18,04 % 

Vlastní kapitál 29,58 % 28,29 % 42,98 % 57,01 % 55,97 % 

Rezervy 2,17 % 4,44 % 4,67 % 0,96 % 1,66 % 

Krátkodobé závazky 68,25 % 67,26 % 52,34 % 42,01 % 42,36 % 

Cizí zdroje 70,42 % 71,70 % 57,01 % 42,97 % 44,01 % 

Časové rozlišení 0 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 

PASIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

Prostřednictvím výše uvedené Tab. 4.5 a grafu 4.7 je znázorněn podíl jednotlivých 

položek pasiv na jejich celkové sumě. V prvních třech letech sledovaného období má  

na celkové sumě pasiv nejvyšší podíl cizí kapitál s převažujícími krátkodobými závazky. 
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Graf 4.7 Vertikální analýza pasiv 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

Nejvyšší podíl lze vidět v roce 2010, kdy cizí zdroje představovaly 71,70 % z celkových 

pasiv, z toho 67,26 % tvoří krátkodobé závazky. Od roku 2012 je v převažující pozici 

vlastní kapitál. Tento nárůst byl zapříčiněn až dvojnásobným růstem výsledku hospodaření 

z minulých let. Nejvyšší podíl vlastního kapitálu je zřetelný v roce 2012, kdy jeho hodnota 

činila 57,01 %. 

4.2.2 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Z následující tabulky 4.6 je patrné, že položka tržby za prodej zboží, tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb a také tržby za prodej DHM jsou vztažnou veličinou – jejich 

součet činí 100 %. Je tedy možné vidět, jak se jednotlivé položky podílejí na této bilanční 

sumě. Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu je přiložena v příloze č. 10. 

Tab. 4.6 Vertikální analýza zkráceného výkazu zisku a ztráty 

Text 2009 2010 2011 2012 2013 

I.   Tržby za prodej zboží 79,1 % 98,6 % 96,7 % 97,7 % 98 % 

A. Náklady vynaložené na prodej zboží 77,5 % 95,5 % 97,6 % 98,1 % 98,1 % 

+ Obchodní marže 5,8 % 11 % 6,1 % 4,3 % 4,9 % 

II 
 

Výkony 20,9 % 1,4 % 3,2 % 2,3 % 2 % 

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 20,9 % 1,4 % 3,2 % 2,3 % 2 % 

B. 
 

Výkonová spotřeba 22,5 % 4,4 % 1,7 % 1,3 % 1,1 % 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

B. 2. Služby 22,5 % 4,4 % 1,7 % 1,2 % 1,1 % 

+ Přidaná hodnota 5,5 % 8,4 % 7,7 % 5,4 % 5,8 % 

C. Osobní náklady 0,03 % 0,17 % 0,67 % 0,61 % 0,75 % 

C. 1. Mzdové náklady 0,025 % 0,13 % 0,46 % 0,43 % 0,56 % 

C. 2. Odměny členům orgánů společnosti 0 % 0,01 % 0,04 % 0,03 % 0,02 % 

C. 3. Náklady na SP, ZP 0,01 % 0,03 % 0,16 % 0,15 % 0,18 % 

C. 4. Sociální náklady 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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D. Daně a poplatky 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

E. 
 

Odpisy DHM, DNM 0 % 0 % 0 % 0,02 % 0,02 % 

III. Tržby z prodeje DM a materiálu 0 % 0 % 0,06 % 0 % 0 % 

III. 1. Tržby z prodeje DM 0 % 0 % 0,06 % 0 % 0 % 

F. 
 

ZC prodaného DM a materiálu 0 % 0 % 0,01 % 0 % 0 % 

F. 1. ZC prodaného DM 0 % 0 % 0,1 % 0 % 0 % 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti 
0,01 % 0 % 0,04 % 0,01 % 0,01 % 

* Provozní výsledek hospodaření 5,5 % 8 % 6,6 % 4,8 % 5,2 % 

* Finanční výsledek hospodaření 0,7 % -2,6 % -0,8 % 0 % 0,4 % 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 4,9 % 4,3 % 4,7 % 3,9 % 4,6 % 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  4,9 % 4,3 % 4,7 % 3,9 % 4,6 % 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 6,2 % 5,4 % 5,8 % 4,8 % 5,7 % 
 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

Jak již bylo řečeno, mezi hlavní výnosovou složku společnosti patří především tržby  

za prodané zboží (viz Graf 4.8). Procentuální podíl těchto tržeb měl v období 2009 – 2013 

rostoucí trend  s relativně vyrovnaným tempem růstu. V roce 2009 tvořily tržby za zboží  

79,1 % z celkových výnosů, doplňovaly je také tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  

ve výši 20,9 %. Postupně však docházelo k jejich snižování, oproti tomu procentuální podíl 

tržeb za prodané zboží se zvyšoval. V roce 2013 dosáhl k hodnotě 98 %, kdežto tržby  

za prodej vlastních výrobků a služeb činily pouze 2 %. 

Graf 4.8 Vertikální analýza VZZ 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

Při porovnání provozního a finančního VH je zřetelné, že provozní VH tvoří 

významnější část podílu na celkových výnosech (viz Graf 4.9). Provozní VH má po celé 

sledované období kolísavý charakter, z důvodu rychle rostoucích nákladů vynaložených  

na prodej zboží. Vývoj podílu finančního VH je po celé sledované období taktéž proměnlivý. 
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V letech 2010 – 2012 se podíl finančního VH pohyboval v záporných hodnotách a snižoval 

konečný výsledek hospodaření za běžnou činnost. Hlavním důvodem byly finanční náklady, 

jež převyšovaly finanční výnosy.  

Graf 4.9 Vertikální analýza VZZ 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

S rostoucími tržbami roste i nákladovost. Náklady vynaložené na prodej zboží mají 

rostoucí charakter a představují podstatnou část podílu na nákladech společnosti. V období 

2009 – 2010 došlo k podstatnému nárůstu těchto nákladů o 18 % (viz Tab. 4.6). Od roku 2010 

pak docházelo k nárůstu s mírným tempem růstu. Opačným případem jsou náklady v podobě 

výkonové spotřeby, ty jsou převážně tvořeny využitými službami. Od roku 2009 do 2013 

došlo ke snížení o 3,3 %. Podíl osobních nákladů se po celé sledované období zvyšoval, a to 

zejména vlivem nárůstu podílu mzdových nákladů, u kterých docházelo k meziročním 

nárůstům (viz Graf 4.10). 

Graf 4.10 Vertikální analýza VZZ 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 
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4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Tato kapitola se bude zabývat analýzou poměrovou, která dává do poměru jednotlivé 

položky mezi sebou a pomáhá vytvořit představu o vzájemných vazbách či souvislostech 

mezi danými položkami účetních výkazů. Postupně budou aplikovány ukazatele rentability, 

aktivity, likvidity a zadluženosti. 

4.3.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability jsou v praxi řazeny mezi nejsledovanější ukazatele - podávají 

informaci o efektu, jakého bylo dosaženo investovaným kapitálem.  

Tab. 4.7 Ukazatele rentability 

  Vzorec 2009 2010 2011 2012 2013 

ROA 2.5 10,8 % 22,3 % 22,5 % 23,2 % 22,4 % 

ROE 2.6 29,2 % 63,0 % 42,3 % 32,8 % 32,2 % 

ROS 2.7 4,9 % 4,3 % 4,7 % 3,9 % 4,6 % 

ROCE 2.4 34,0 % 68,0 % 47,3 % 39,9 % 38,8 % 
 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

Prvním z těchto ukazatelů je rentabilita celkových aktiv. Z tabulky 4.7 je vidět, že 

ROA v období 2009 – 2012 neustále roste, čemuž je přikládán pozitivní význam s tím, že 

k jeho růstu dochází prostřednictvím zvyšující se rentability tržeb. I přes stále rostoucí tržby 

došlo v roce 2013 k nepatrnému poklesu ROA o 0,8 % z důvodu rychlého nárůstu firemních 

aktiv, především v podobě krátkodobého finančního majetku.  

Graf 4.11 Vývoj ukazatelů rentability 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 
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ROE má po celé sledované období kolísavý trend (viz Graf 4.11). Při porovnání roku 

2009 a 2010 je jasně vidět nadpoloviční nárůst ROE (o 0,34) v důsledku zvýšení obratovosti 

aktiv, v roce 2010 došlo k výraznému nárůstu firemních aktiv a také tržeb. Oproti tomu v roce 

2011 došlo ke snížení tohoto ukazatele. Příčinou byl pokles obratu aktiv. Tento fakt 

nemůžeme brát jako negativní jev, jelikož ke snížení obratovosti aktiv došlo v důsledku 

nepoměrného navýšení tržeb a aktiv společnosti. V případě finanční páky došlo ke snížení  

ze stejného důvodu – zvýšení aktiva, vlastního kapitálu. Ve zbylém sledovaném období 

docházelo ke snížení hodnoty ROE ze stejných důvodů. Všechny klíčové faktory, jež 

ovlivňují tři hlavní determinanty ROE, mají po celé sledované období rostoucí trend. Je tedy 

samozřejmostí, že výsledná hodnota ROE bude nižší. Nejvyšší hodnoty ROE dosahovalo 

v roce 2010, kdy na jednu korunu investovaného kapitálu připadalo 0,63 korun čistého zisku. 

Oproti tomu nejnižší hodnoty ROE dosahovalo v roce 2009, kdy na jednu korunu 

investovaného kapitálu připadalo pouze 0,29 korun čistého zisku. 

V případě rentability tržeb – ROS, dochází k nerovnoměrnému vývoji. Po celé 

sledované období jsou jak tržby, tak také čistý zisk rostoucího charakteru. Ve výsledné 

hodnotě ROS se prolíná tempo růstu těchto dvou veličin. V období 2009 – 2010 došlo 

k nárůstu čistého zisku a také tržeb v podobě výraznějšího skoku. Z tohoto důvodu je hodnota 

ROS v roce 2010 nižší než v roce 2009. Nejvyšší hodnoty ukazatel dosahoval v roce 2009, 

kdy na jednu korunu tržeb připadalo 0,049 korun čistého zisku. I přes více než pozitivní 

nárůst tržeb, ukazatel dosahoval nejnižší hodnoty v roce 2012, kdy na jednu korunu tržeb 

připadalo pouze 0,039 korun čistého zisku. 

ROCE neboli rentabilita investovaného kapitálu obdobně jako ROE či ROS nabývá  

po celé sledované období různorodých hodnot (viz Graf 4.11). Jelikož společnost nevyužívá 

dlouhodobé bankovní úvěry a cizí zdroje existují pouze v krátkodobé podobě, je hodnota 

ROCE ovlivněná pouze ziskem před zdaněním a úroky (EBIT), vlastním kapitálem  

a rezervami. Nejnižší hodnoty ROCE bylo dosaženo v roce 2009, společnost se v tomto roce 

teprve adaptovala na trhu, výše EBITu tedy nedosahovala obdobné výše jako v následujících 

letech. Na základě tohoto faktu byla hodnota ROCE pouze 0,34. Nejvyšší hodnoty dosáhl 

ukazatel v roce 2010, kdy ROCE činilo až 68 %, došlo ke zvýšení všech dílčích  

faktorů – EBIT, rezervy, vlastní kapitál. Z jedné koruny investované akcionáři podnik dosáhl 

0,68 korun z provozního VH.  
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4.3.2 Ukazatele aktivity 

Prostřednictvím ukazatelů aktivity je sledována schopnost managementu využívat 

podniková aktiva. K výpočtu těchto ukazatelů byly využity položky z rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty.  

Tab. 4.8 Ukazatele aktivity 

  Vzorec 2009 2010 2011 2012 2013 

Ukazatel obratu aktiv 2.11 1,7 4,1 3,9 4,8 3,9 

Ukazatel obratu dlouhodobého 

majetku 
2.12 0,0 17 433,4 6 159,6 229,1 292,3 

Ukazatel obratu zásob 2.13 0,0 55,4 36,3 99,2 172,8 

Doba obratu zásob (ve dnech) 2.14 0 7 10 4 2 

Doba obratu pohledávek (ve dnech) 2.15 169 66 66 48 39 

Doba obratu závazků (ve dnech) 2.16 140 59 49 31 39 
 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

V případě obratovosti by měl podnik dosahovat co nejvyšších hodnot. Nejvyšší obrátky 

aktiv bylo dosaženo v roce 2012. V tomto roce bylo využívání aktiv nejefektivnější a obrátka 

činila 4,8 (viz Tab. 4.8).   

Nejefektivněji byl dlouhodobý majetek využíván v roce 2010, kdy se DM obrátil až 

17 433,3krát za rok. Tento vysoký obrat byl zapříčiněn jeho nízkou hodnotou (pouze 32 000 

Kč). Společnost tento majetek využívala s maximální efektivností. Druhé nejvyšší obrátky 

DM společnost dosáhla v roce 2011. V porovnání s rokem 2010 se jedná o podstatně nižší 

obrat, ale i přesto je to jedna z nejvýznamnějších hodnot za sledované období. Nejnižšího 

obratu bylo dosaženo v roce 2012, kdy se DM obrátil pouze 229krát za rok. Důvodem byla 

nejvyšší dispozice DM za celé sledované období. 

V případě obratu zásob by mělo být také dosahováno co nejvyšší hodnoty. V tomto 

případě se jedná o rok 2010, 2012 a 2013. V těchto letech došlo k výraznému navýšení obratu 

zásob.  

Naopak doba obratu zásob by měla dosahovat co nejnižších hodnot, tedy co nejnižšího 

průměrného počtu dní, po který jsou finanční prostředky vázány v zásobách. S výjimkou roku 

2011, kdy byla doba obratu nejvyšší za celé sledované období – 10 dní,  

se doba obratu zásob postupně snižovala (viz Graf 4.12). Docházelo ke zkracování doby,  

po kterou společnost disponovala peněžními prostředky v podobě zásob.  
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Graf 4.12 Vývoj ukazatelů aktivity 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

S výjimkou roku 2013 je doba obratu pohledávek vyšší než doba obratu závazků 

(viz Graf 4.12). I přes fakt, že jsou finanční prostředky v podobě pohledávek vázány mnohem 

delší dobu než závazky, je společnost schopna tyto závazky splácet v kratším časovém 

intervalu.  

Po celé sledované období dochází k poklesu doby obratu pohledávek, ale i přesto  

je tento ukazatel do roku 2012 vyšší než doba obratu závazků. Nejvyšší hodnoty bylo 

dosaženo v roce 2009, kdy byly finanční prostředky společnosti vázány v pohledávkách až 

169 dní. Oproti tomu v roce 2013 byly pohledávky odběrateli splaceny za 39 dní. 

V roce 2009 – 2012 došlo k výraznému zkrácení doby, po kterou byla společnost 

schopna splácet své závazky. Nejdéle zůstaly závazky neuhrazeny v roce 2009, kdy byla 

společnost schopna tuto položku splatit v časovém horizontu 141 dní, oproti tomu v roce 2012 

byla závazky splaceny za 31 dní. V roce 2013 došlo k nárůstu doby obratu závazky na 39 dní 

(nárůst závazků z obchodních vztahů), doba obratu pohledávek činila také 39 dní. V roce 

2013 byly tyto dvě položky splaceny ve stejný den. 
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4.3.3 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují, jak si stojí společnost EPCT, a.s. ve vztahu  

ke krátkodobým závazkům. Tedy jak rychle je schopna splácet své závazky.  

Tab. 4.9 Ukazatele likvidity 

  Vzorec 2009 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita  2.8 1,5 1,5 1,9 2,3 2,3 

Pohotová likvidita  2.9 1,5 1,4 1,7 2,2 2,3 

Okamžitá likvidita  2.10 0,3 0,2 0,3 0,7 1,3 
 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

Celková neboli běžná likvidita dává do poměru sumu oběžných aktiv a krátkodobých 

závazků. Její doporučená hodnota se pohybuje v intervalu 1,5 – 2,5. Ukazatele vyjadřují, 

kolikrát je podnik schopen uspokojit věřitele, v případě proměny oběžných aktiv v peněžní 

prostředky. Po celé sledované období toto kritérium analyzovaná společnost splňuje, hodnoty 

běžné likvidity mají rostoucí charakter – oběžná aktiva rostla rychlejším tempem, především 

krátkodobý finanční majetek, než krátkodobé závazky. Nejvyšších hodnot bylo dosaženo 

v roce 2012 a 2013, kdy byla společnost schopná uspokojit své věřitele 2,3krát (viz Tab. 4.9). 

Graf 4.13 Vývoj ukazatelů likvidity 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

Pohotová likvidita se od běžné likvidity odlišuje tím, že je její výpočet očištěn  

o nejméně likvidní položku oběžného majetku – zásoby. Dochází tedy ke zpřísnění ukazatele 

a k jeho větší vypovídací schopnosti. Optimální hodnota pohotové likvidity se pohybuje 

v intervalu 1,0 – 1,5. Z Tab. 4.9 a také grafu 4.13, jež popisuje vývoj jednotlivých druhů 

likvidit, je vidět, že společnost toto kritérium v období 2011 - 2013 nesplňuje. Důležitým 
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faktem je, že se hodnoty pohotové likvidity blíží k hodnotám likvidity běžné. Příčinou je 

předmět podnikání – společnost se zabývá především poskytováním služeb, při očištění 

oběžných aktiv o zásoby nedochází k výrazným změnám v jejich výsledné hodnotě. 

Okamžitá likvidita vypovídá o schopnosti společnosti dostát svých závazků okamžitě. 

Jedná se o nejstriktnější ukazatel likvidity, jelikož výpočet zahrnuje pouze poměr peněžních 

pohotových prostředků (peníze na BÚ, peníze v hotovosti, krátkodobé CP)  

a krátkodobých závazků. Doporučená hodnota se nachází v intervalu 0,2 – 0,5. V letech 2009 

– 2011 se hodnota okamžité likvidity pohybovala v doporučeném intervalu, společnost tedy 

byla schopna okamžitě splatit své závazky, výhradně z pohotových peněžních prostředků. 

Oproti tomu v letech 2012 – 2013 se hodnota okamžité likvidity pohybovala  

nad doporučeným rámcem, v roce 2013 je výrazně vyšší. Příliš vysoká hodnota tohoto 

ukazatele není vhodná, jelikož dochází k zadržování velkého množství finančního majetku, 

který by měl být investován. 

4.3.4 Ukazatele zadluženosti 

Prostřednictvím ukazatelů zadluženosti je sledován vztah mezi cizími a vlastními zdroji, 

tedy z jaké části podnik využívá cizí zdroje k financování vlastních aktivit. Obecné pravidlo 

říká, že dlouhodobé cizí zdroje by měly být využívány k financování stálých aktiv. Jelikož 

společnost nedisponuje velkým množstvím stálých aktiv, především dlouhodobým majetkem, 

a cizí zdroje existují pouze v krátkodobé podobě, je toto pravidlo splňováno v opačném 

případě – krátkodobé cizí zdroje jsou využívány k financování oběžného majetku.  

Tab. 4.10 Ukazatele zadluženosti 

  Vzorec 2009 2010 2011 2012 2013 

Ukazatel věřitelského rizika  2.17 70,4 % 71,7 % 57,0 % 43,0 % 44,0 % 

Koeficient samofinancování  2.18 29,6 % 28,3 % 43,0 % 57,0 % 56,0 % 
 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

Ukazatel věřitelského rizika, někdy také celková míra zadluženosti, dává do poměru 

vlastní kapitál a závazky podniku. Prostřednictvím tohoto ukazatele je zjišťováno, zda je tento 

poměr přiměřený. Za pravidlo tohoto ukazatele bývá považován fakt, kdy se hodnota celkové 

zadluženosti pohybuje okolo 50 %. Čím vyšší hodnoty ukazatel věřitelského rizika dosahuje, 

tím vyšší je riziko věřitelů. V letech 2009 – 2010 hodnota ukazatele silně překračovala 

hodnotu 50 %, z důvodu financování podnikových aktiv velkou mírou cizích zdrojů. 

V dalších letech docházelo k postupnému snižování (viz Tab. 4.10). V letech 2012 – 2013 
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byla splněna obecná podmínka – podniková aktiv byla optimálně kryta prostřednictvím cizích 

krátkodobých zdrojů (viz Graf 4.14).  

Graf 4.14 Vývoj ukazatelů zadluženosti 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

Koeficient samofinancování je doplňujícím ukazatelem k ukazateli věřitelského rizika 

– společně tvoří 1 (100 %). Tento koeficient dává do poměru vlastní kapitál společnosti  

a celková aktiva – vyjadřuje, do jaké míry je společnost schopna krýt své potřeby 

prostřednictvím vlastních zdrojů. Je-li hodnota koeficientu samofinancování vyšší než 40 %, 

je finanční situace společnosti příznivá a lze z ní také usoudit, že společnost dosahuje 

dostatečně velkého zisku. V letech 2009 – 2010 se koeficient samofinancování nacházel  

pod hranicí 40 %, což vypovídá o tom, že společnost v převážné míře využívala cizí 

krátkodobé zdroje a vlastní zdroje byly využívány pouze jako doplňkový zdroj (viz Graf 

4.15). V dalších letech docházelo ke zvýšení hodnoty v důsledku většího zapojení vlastních 

zdrojů do financování podnikových potřeb.  

Graf 4.15 Poměr využívání vlastního a cizího kapitálu 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 
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4.3.5 Souhrnné indexy hodnocení 

Poslední kapitola je tvořena diagnostickými modely, jejichž hlavním úkolem je 

posouzení finančního zdraví společnosti pomocí jednoho čísla. Postupně budou aplikovány 

jak modely bonitní – Index bonity, tak také modely bankrotní – Taflerův model, Index IN05.  

Index bonity 

K výpočtu Indexu bonity je zapotřebí znát konkrétní hodnoty šesti ukazatelů -  cash 

flow, cizí zdroje, aktiva, zisk před zdaněním, zásoby a výkony společnosti. Prostřednictvím 

dosazení těchto ukazatelů a přirazených vah do vzorce (viz vzorec 2.30), je vypočítána bonita 

společnosti, která představuje určení kvality podniku. 

Tab. 4.11 Index bonity 

 

Váha 2009 2010 2011 2012 2013 

x1 = CF/CZ 1,5 0,25 0,23 0,30 0,66 1,23 

x2 = A/CZ 0,08 1,42 1,39 1,75 2,33 2,27 

x3 = EBT/A 10 0,11 0,22 0,23 0,23 0,22 

x4 = EBT/VÝKONY 5 0,29 3,85 1,79 2,09 2,86 

x5 = ZÁSOBY/VÝKONY 0,3 0,00 1,29 0,85 0,44 0,29 

x6 = VÝKONY/A 0,1 0,37 0,06 0,13 0,11 0,08 

Index bonity 

 

3,08 22,35 12,08 14,11 18,65 
 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

Po celé sledované období je hodnota Indexu bonity > 3 (viz Graf 4.16). Analyzovaná 

společnost se tedy řadí mezi bonitní, s extrémně dobrou ekonomickou situací. Nejvyššího 

indexu bonity bylo dosaženo v roce 2010, kdy výsledná hodnota indexu činila 22,35, 

především díky ukazateli x4 (viz Tab. 4.11). Ten v tomto roce dosahoval nejvyšší hodnoty  

v důsledku neustále zvyšujícího se zisku před zdaněním a také nejvyšší dosažené hodnoty 

v podobě tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (výkony). 

Graf 4.16 Index bonity 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 
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Taflerův model 

Taflerův model se řadí mezi modely, které sledují riziko bankrotu firmy – bankrotní 

modely. Prostřednictvím tohoto modelu jsou definovány čtyři poměrové ukazatele, jež jsou 

spojeny do diskriminační funkce (viz vzorec 2.31).  

Tab. 4.12 Taflerův model 

  Váha 2009 2010 2011 2012 2013 

R1 = EBT/KZ 0,53 0,16 0,33 0,43 0,55 0,53 

R2 = OA/CZ 0,13 1,42 1,39 1,75 2,28 2,24 

R3 = KZ/A 0,18 0,68 0,67 0,52 0,42 0,42 

R4 = TRŽBY/A 0,16 1,75 4,13 3,88 4,84 3,94 

Zt   0,67 1,14 1,17 1,44 1,28 
 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

I v tomto případě se výsledná hodnota Taflerova modelu nachází vysoko nad bodem, 

který stanovuje pravděpodobnost bankrotu (Zt > 0,3) – společnost má nulovou 

pravděpodobnost bankrotu. V letech 2009 – 2012 se výsledná hodnota neustále zvyšuje 

(viz Graf 4.17), v posledním roce sledovaného období (2013), došlo k jejímu snížení 

v důsledku poklesu poměrového ukazatele R1- nárůst zisku před zdaněním a krátkodobých 

závazků, R2 – nárůst oběžných aktiv a cizích zdrojů, R3 – nárůst tržeb a aktiv (viz Tab. 4.12). 

Graf 4.17 Taflerův model 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

Index IN05 

Jako poslední bude aplikována nejaktuálnější modifikace českého bankrotního modelu 

manželů Neumaierových, tedy index IN05. Tato modifikace je aktualizací indexu IN99, jež 

obsahuje jak věřitelskou, tak vlastnickou variantu. Jedná se tedy o komplexní variantu 

bankrotního modelu, který je zaměřován na české společnosti. Obdobně jako předchozí 

souhrnné indexy hodnocení je i tento model založen na poměrových ukazatelích a k ním 
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přiřazených váhách, jež po dosazení do vzorce (viz vzorec 2.34), dávají jedno číselnou 

odpověď na otázky: 

 Hrozí podniku bankrot? 

 Vytváří podnik hodnotu pro vlastníky (akcionáře)? 

Tab. 4.13 Index IN05 

  Váha 2009 2010 2011 2012 2013 

x1 = A/CZ 0,13 1,42 1,39 1,75 2,33 2,27 

x2 = EAT/NÚ 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

x3 = EAT/A 3,97 0,09 0,18 0,18 0,19 0,18 

x4 = Výnosy/A 0,21 1,78 4,18 3,94 4,88 3,98 

x5 = OA/KCZ 0,09 1,47 1,48 1,91 2,33 2,33 

IN05   1,03 1,90 1,95 2,28 2,06 
 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 

V roce 2009 se výsledná hodnota Indexu IN05 nachází v intervalu 0,9 < IN05 < 1,6, 

tedy v šedé zóně, kdy společnost nelze jednoznačně určit za úspěšnou či problematickou 

(viz Tab. 4.13). Společnost se v tomto roce teprve adaptovala na trhu (vznik v 11/2008), je 

tedy očekávatelné, že výsledky v prvním roce podnikání nebudou dosahovat excelentních 

čísel. V dalších letech sledovaného období se společnost na základě výsledků IN05, zařazuje 

mezi společnosti s  velmi nízkou pravděpodobností bankrotu, jež vytváří hodnotu  

pro vlastníky – IN05 > 1,6 (viz. Graf 4.18). Obdobně jako u Taflerova modelu se v letech  

2010 – 2012 výsledná hodnota IN05 zvyšovala, v posledním sledovaném roce se opět snížila. 

Příčinou byl pokles poměrového ukazatele x1- nárůst aktiv a cizích zdrojů, x3 – nárůst čistého 

zisku, příčinou poklesu ukazatele x4 byl nárůst jak výnosové položky, tak také aktiv. 

Graf 4.18 Index IN05 

  

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů analyzované společnosti 
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5 Návrhy a doporučení 

Na základě výsledků provedené finanční analýzy lze jednoznačně říci, že společnost  

EP Coal Trading, a.s. patří mezí silné společnosti. Nalezneme zde celou řadu pozitivních 

charakteristických rysů – neustále rostoucí tržby, žádné dlouhodobé závazky v podobě úvěrů, 

rostoucí zisky a podíl na trhu. Avšak k tomu, aby byla tato pozice udržena, je zapotřebí 

provést určité změny.  

Především by měla být věnována pozornost zkrácení doby splácení pohledávek. Doba 

obratu pohledávek je delší než doba obratu závazků. Z čehož vyplývá, že dochází ke splácení 

podnikových závazků prostřednictvím vlastních zdrojů nikoliv z finančních prostředků 

vyplývajících z obchodních vztahů s odběrateli. I přes klesající trend lhůty splácení 

pohledávek, musí být tato skutečnost pohlídána. Lhůta okolo 48 dní je vysoká. Společnost by 

se měla zaměřit na odběratele, kterým splácení závazků trvá nejdéle a donutit je tedy 

k rychlejšímu splácení prostřednictvím vyjednávacích metod. Nebude-li tato skutečnost 

sledována, může dojít k situaci, kdy společnost nebude schopna splácet své závazky  

a dostane se do finanční tísně. 

V případě ukazatelů rentability by měla být věnována pozornost především ukazateli 

rentability vlastního kapitálu – ROE, v posledních třech letech docházelo k jeho postupnému 

snižování z důvodu neustálého navyšování vlastního kapitálu na celkovém kapitálu 

společnosti. Mělo by být tedy zapojeno větší avšak přiměřené množství cizího kapitálu tak, 

aby docházelo k efektivnímu využívání obou zmiňovaných druhů kapitálu a také k dalšímu 

expandování.  

Jak již bylo řečeno, společnost dosahuje špatných výsledků v oblasti likvidity, jedná 

se především o ukazatele pohotové a okamžité likvidity. Proto by mělo být usilováno  

o navýšení volných peněžních prostředků prostřednictvím např. výrazného zvětšení rozdílu 

mezi dobou obratu pohledávek a závazků.   

Na základě aplikace predikčních modelů byl zjištěn pozitivní výsledek – společnost se 

nemusí obávat bankrotu, pravděpodobnost této situace je velmi nízká. I přes tento fakt by 

měla být finanční stabilita podniku neustále pod kontrolou. Vždy je lepší rovnoměrnější vývoj 

ukazatelů před jeho kolísavým až skákavým vývojem. V případě, kdy se např. ukazatele 

aktivity, likvidity apod. vyvíjejí rovnoměrně, je mnohem jednodušší predikovat jejich 

následující vývoj.  
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6 Závěr 

V dnešní době, kdy jsou na společnosti kladeny stále vyšší nároky, patří jejich 

výkonnost mezi jeden z nejdůležitějších aspektů. Proto je hlavním přáním vlastníků 

společností zhodnotit finanční výkonnost rychle a jednoduše. 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení finanční výkonnosti společnosti  

EP Coal Trading, a.s. v období pěti let, tedy v letech 2009 – 2013. Avšak vzhledem 

k širokému spektru možností, jež finanční analýza ke zhodnocení finanční výkonnosti nabízí, 

je tato práce zaměřena především na tradiční (základní) metody finanční analýzy, tedy  

na analýzu absolutních ukazatelů (horizontální a vertikální analýza). Dále na analýzu 

poměrových ukazatelů, postupně byla analyzována oblast rentability, aktivity, likvidity  

a zadluženosti. K dotvoření komplexního náhledu bylo využito také souhrnných ukazatelů 

hospodaření, konkrétně modelů bonitních – Index bonity, a také modelů bankrotních  

– Taflerův model, Index IN05. 

Prostřednictvím provedené finanční analýzy byly zjištěny silné a slabé stránky finanční 

výkonnosti společnosti. Na základě těchto výsledků byla navrhnuta doporučení pro zlepšení 

oblastí, které se pro společnost jevily jako nepříznivé. Především se jedná o zkrácení doby 

splácení pohledávek, vyrovnání poměru vlastního a cizího kapitálu a v neposlední řadě také  

o rovnoměrnější vývoj poměrových ukazatelů. 

Jak již bylo zmíněno, společnost lze jednoznačně zařadit mezi výkonné, která nejen 

vytváří hodnotu pro své vlastníky, ale je také dostatečně konkurenceschopná. Dokázala přejít 

světovou ekonomickou krizi a její následky s více než uspokojivými výsledky. Od samého 

počátku analyzovaná společnost vykazuje zisk a také tržby s neustále rostoucím potenciálem. 

Dokázala udržet svou tržní pozici a to bez využití jakéhokoliv bankovního úvěru. 
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Seznam zkratek 

A  aktiva 

CF  cash flow 

CFROI CF výnosnost investice 

CK  cizí kapitál 

CZ  cizí zdroje 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

DBU  dlouhodobé bankovní úvěry 

DIV  dividenda 

DM  dlouhodobý majetek 

DPS  dividenda na akcii 

DZ  dlouhodobé závazky 

EAT  čistý zisk 

EBT  zisk před zdaněním 

EBIT  zisk před zdaněním a úroky 

EPS  čistý zisk na akcii 

EVA  ekonomická přidaná hodnota 

FA  finanční analýza 

FCF  volné peněžní toky 

KCZ  krátkodobé cizí závazky 

KZ  krátkodobé závazky 

OA  oběžná aktiva 

PP  peněžní prostředky 

P/E  poměr tržní ceny k zisku na akcii 
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ROA  rentabilita aktiv 

ROCE  rentabilita investovaného kapitálu 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROI  rentabilita investice 

ROS  rentabilita tržeb 

T  tržby 

VK  vlastní kapitál 

VZZ  výkaz zisku a ztráty 

ZT  vypočtené skóre Taflerova bankrotního modelu 
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