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Anotace 

 

Diplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava a.s. Cílem práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti pomocí 

horizontální a vertikální analýzy, analýzy poměrových ukazatelů, Du–Pontova 

pyramidálního rozkladu, bonitních a bankrotních modelů v období let 2009 – 2013.  

První část práce se zabývá stručným seznámením s vybranou společností, následující část 

popisuje teoretické vymezení pojmů a metod finanční analýzy. Praktická část předkládá 

výsledky zhodnocení finanční analýzy, návrhy a doporučení ke zlepšení finančního zdraví 

podniku. 

  

Klíčová slova: finanční analýza, společnost Severomoravské vodovody a kanalizace  

Ostrava a.s., poměrové ukazatele, Du-Pontuv pyramidální rozklad, bonitní a bankrotní 

modely. 

 

Summary 
 

The diploma thesis deals with the financial analysis of the Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava a. s. Company. The aim of this dissertation is to evaluate the financial 

health of the corporation during the years 2009 – 2013 by means of ratio indicators, 

DuPont Analysis, solvency and bankruptcy models. The first part of the thesis is concerned 

with a brief introduction to the selected company, the following section summarises 

theoretical definitions of terminology and methods of financial analysis. The practical part 

presents the results of assessing the financial analysis, suggestions and recommendations 

how to improve the financial health of the particular company. 

 

Key words: financial analysis, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

company, ratio indicators,  Du-Pont pyramidal decomposition, solvency and bankrupcty 

models. 
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Seznam zkratek 
 

a.s.  akciová společnost 

CF  cash flow 

ČEZ a.s. České energetické závody 

ČPK  čistý provozní kapitál 

ČR  Česká republika 

DM  dlouhodobý majetek 

EAT  hospodářský výsledek za účetní období (z anglického Earnings after Taxes) 

EBIT  zisk před úroky a zdaněním (z anglického Earnings before Interest and 

Taxes) 

EBITDA zisk před úroky, odpisy a zdaněním (z anglického Earnings before Interest, 

Taxes, Depreciation and Amortization) 

EBT  zisk před zdaněním (z anglického Earnings before Taxes) 

FA  fixní aktiva 

IB  index bonity 

IFRS  mezinárodní standardy účetního výkaznictví (z anglického International 

Financial Reporting Standards) 

MF  Ministerstvo financí ČR 

MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

OA  oběţná aktiva 

OOV  Ostravský oblastní vodovod 

OsA  ostatní aktiva 

p.a.  per annum 

PSČ  poštovní směrovací číslo 

ROA  rentabilita celkových vloţených aktiv (z anglického Return on Assets) 

ROCE  rentabilita dlouhodobých zdrojů (z anglického Return on Equity) 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu (z anglického Return on Equity) 

ROS  rentabilita trţeb (z anglického Return on Sales) 

S.A.  akciová společnost (ze španělského Sociedad Anónima) 

S.L  společnost s ručením omezeným (z francouzského Sociedad Limitada) 

SmVaK a.s. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 



T  Tafflerův model 

VH  výsledek hospodaření 

VZZ  výkaz zisku a ztráty 

Z  Z-score 

ZK  základní kapitál 
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1. Úvod, cíl práce 

Chce-li být podnik v dnešní době úspěšný, musí nutně znát příčiny úspěchu  

či neúspěchu svého podnikání, tak aby tyto důvody mohl včas dle potřeby regulovat.  

Je tedy potřeba stanovit jakousi diagnózu finančně-ekonomického zdraví podniku. 

Nástrojem takovéto diagnózy je finanční analýza, díky které je analytik schopen poznat 

chování ekonomických a neekonomických faktorů a prognózovat jejich vývoj. Kvalitně 

zpracovaná finanční analýza pomáhá odpovědět na otázky, zdali je analyzovaný podnik 

dostatečně ziskový, zda dokáţe včas hradit své závazky, zda má odpovídající kapitálovou 

strukturu a mnohá další významná fakta. Průběţná znalost těchto informací hraje klíčovou 

roli v rozhodování managementu podniku o stanovení nejvhodnější finanční struktury, 

rozdělování zisku, alokaci volných finančních prostředků atd.  

 

Cílem diplomové práce je analýza finančního zdraví vodohospodářského podniku 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. za sledované období 2009 – 2013  

a návrh vhodných opatření ke zlepšení fungování podniku. Podnik je analyzován  

na základě nejčastěji pouţívaných ukazatelů finanční analýzy, které jsou následně 

porovnány s dosaţenými průměry v daném odvětví, které kaţdoročně zpracovává 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 

 

Diplomová práce je rozdělena do osmi kapitol. Úvodní kapitola informuje o samotné 

finanční analýze, objasňuje její vyuţití a důleţitost. Druhá kapitola je zaměřena  

na analyzovanou společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., její 

historii, organizační strukturu a sluţby, které společnost poskytuje. 

 

Třetí kapitola tvoří teoretickou část práce. Úvod kapitoly pojednává o zdrojích dat pro 

finanční analýzu, kterými jsou především rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled  

o peněţních tocích.  Kapitola dále vymezuje jednotlivé prvky finanční analýzy, jakými 

jsou horizontální a vertikální analýza a také analýza poměrových ukazatelů, mezi které 

patří ukazatele rentability, likvidity, aktivity a další.  
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Následuje praktická část práce, která se skládá ze tří kapitol, ve kterých je provedena 

horizontální a vertikální analýza rozvahy, výkazu zisku a ztráty a analýza poměrových 

ukazatelů. Dále je v práci provedena analýza pomocí Du-Pontova pyramidálního rozkladu 

a v poslední řadě následuje analýza s pouţitím bonitních a bankrotních modelů. 

 

Závěrečná část práce předkládá návrhy a doporučení vhodné ke zlepšení  

finančně-ekonomické situace analyzované společnosti. 
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2. Charakteristika vybrané společnosti 

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. je největší 

vodárenskou společností v Moravskoslezském kraji, řadící se mezi přední firmy 

vodárenského trhu ČR.  Hlavním předmětem činnosti společnosti je dodávání pitné vody 

zákazníkům z regionu severní Moravy a Slezska. Dále také odvádění a čištění odpadních 

vod, provoz vodohospodářských zařízení, čištění přípojek a kanalizací. Společnost má  

na českém trhu výjimečné postavení, jelikoţ je jako jediná z vodárenských podniků zcela 

privátní a je také majitelem vodovodů a kanalizací, v důsledku čehoţ nemůţe vyuţívat 

veřejné prostředky, například dotace z Evropské unie. Sídlo společnosti se nachází 

v Ostravě. Základní kapitál činní 3 458 425 000 Kč. Majoritním akcionářem je španělská 

společnost AQUALIA CZECH S.L s 98,68 % akcií. 1,32 % akcií vlastní drobní akcionáři. 

Následující tabulka zobrazuje deset největších vodárenských podniků ČR podle počtu 

zásobovaných obyvatel (na území ČR). 

 
Tab. č. 1 – Největší vodárenské podniky ČR [Počet zásobovaných obyvatel ČR] 

1 - Praţská vodárenská společnost a.s. 1 243 421 

2 - Praţské vodovody a kanalizace a.s. 1 241 027 

3 - Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 1 145 776 

4 - Severočeská vodárenská společnost a.s. 1 089 075 

5 - Ţelívská provozní s.r.o. 923 573 

6 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 730 753 

7 - Vodárenská akciová společnost a.s. 539 078 

8 - Čevak a.s. 512 194 

9 - Vírský oblastní vodovod, sdruţení měst, obcí a svazku obcí 460 542 

10 - Brněnské vodárny a kanalizace a.s. 408 562 
Zdroj: [1, vlastní zpracování] 

 

2.1 Historie společnosti 

Akciová společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. byla 

zaloţena roku 1992, v důsledku první vlny privatizace, kdy se vlastníky rozhodujícího 

podílu akcií stala města a obce regionu. Do tohoto roku společnost fungovala jako státní 

podnik.  
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V roce 1999 začala města a obce prodávat své akcie a majoritním vlastníkem akcií se 

tak stala anglická vodárenská společnost ANGLIAN WATER OVERSEAS HOLDINGS 

LIMITED s 54,3 % akcií. Zbývající podíl akcií vlastnila francouzská společnost ONDEO 

SERVICES. V roce 2006 získala majoritní podíl akcií španělská vodárenská společnost 

Agualia gestión integral del aqua, S.A., coţ je dceřiná společnost koncernu FOMENTO 

DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., který působí především ve stavebnictví. 

Od roku 2009 aţ do současnosti je majoritním vlastníkem akcií vodárenská společnost 

AQUALIA CZECH S.L. 

 

2.2 Organizační struktura společnosti 

Organizační struktura SmVak a.s. je liniově štábního typu, který je charakteristický 

zejména pro velké průmyslové podniky. Výhodou takovéto organizační struktury  

je dekompozice vrcholových funkcí v logických liniích aţ na úrovně jednotlivých činností. 

V čele společnosti stojí generální ředitel, který kontroluje činnosti niţší úrovně vedení,  

na které se nacházejí jednotliví ředitelé útvarů. Ředitelé útvarů pak spravují svěřená 

oddělení a střediska. Z obrázku číslo 1 je patrné, ţe organizační struktura je navrţena tak, 

aby zajistila co nejefektivnější fungování celé společnosti. 
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Obr. č.  1 – Organizační struktura společnosti ke dni 31. 12. 2013 

Zdroj: [7, vlastní zpracování] 

2.3 Služby společnosti 

Společnost zásobuje pitnou vodou odběratele v obcích a bývalých okresech Karviná, 

Nový Jičín, Frýdek-Místek dále v okrese Opava. Dodává také pitnou vodu do veřejné 

vodovodní sítě městům Ostrava, Přerov, Hlučín, Studénka a několika dalším obcím. 

Zajišťuje provoz 5 029 km vodovodní sítě včetně 127 916 ks vodovodních přípojek,  

382 vodojemů a 211 čerpacích stanic. Zároveň je také jedinou vodohospodářskou 

společností v ČR, která dodává pitnou vodu do zahraničí, konkrétně do Polska.  

 

Aţ 95 % vyrobené pitné vody tvoří voda z centrálních zdrojů, která je upravována  

a rozváděna jednou z nejmohutnějších vodárenských soustav ČR – Ostravského oblastního 

vodovodu.  
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Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. dále spravuje 

kanalizační síť v 80 obcích o délce 1 707 km, na kterou je napojeno 525 133 obyvatel. 

V současnosti společnost zaměstnává 861 zaměstnanců. Obrázek číslo 2, zachycuje 

vodárenskou soustavu společnosti. 

 

 

Obr. č.  2 – Vodárenská soustava SmVaK a.s. - Ostravský oblastní vodovod 

Zdroj: [Firemní zdroje] 

 

Na tomto místě je důleţité zmínit, ţe ceny vodného a stočného jsou regulovány 

státem, zákonem o cenách č. 529/1990 Sb., a vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 526/1990 Sb., a která osvětluje a specifikuje jednotlivé pojmy uplatňované 

v zákoně, stanovuje závazná pravidla pro kalkulaci a sjednávání cen. Seznam zboţí 

s regulovanými cenami je kaţdoročně publikován v Cenovém věstníku výměrem MF ČR. 

Vodné a stočné je regulováno věcným usměrňováním cen, které plně garantuje zahrnutí  

do ceny pitné vody a sluţeb za odvádění a čištění odpadních vod, nákladů spojených 

s výrobou, dodávkou a provozováním veškerých vodohospodářských zařízení.  
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Společnosti, které provozují vodohospodářské zařízení, mohou do ceny vodného  

a stočného zahrnout pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu 

zboţí doloţitelné z účetnictví a přiměřený zisk. Investiční náklady vstupují do ceny  

ve formě odpisů na infrastrukturní a provozní majetek. Přílohy Vyhlášky č. 428/2001 Sb., 

kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

specifikuji poloţkové rozpisy nákladů kalkulací na vodné a stočné, jejichţ výsledkem  

je stanovení ceny. Ceny vodného a stočného společnosti jsou uvedeny v tabulce číslo 2. 

 

Tab. č. 2 – Ceny vodného a stočného SmVaK a.s. [Kč /1 m
3
] 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Vodné 28,62 30,70 32,08 34,90 36,59 

Stočné 25,92 27,18 28,97 31,52 33,68 

Vodné a stočné 54,54 57,88 61,05 66,42 70,27 

Zdroj: [Firemní zdroje] 

 

Ceny vodného a stočného mají rostoucí trend s průměrným tempem růstu 6,5 %. 

Tento růst je zapříčiněn především poklesem odběru pitné vody, jak ze strany domácností, 

tak ze strany podnikatelských subjektů, viz tabulka číslo 3. Svou roli také sehrává 

zvyšování cen vstupů společnosti vlivem inflace, viz tabulka číslo 4.  

 

Tab. č. 3 – Voda vyfakturovaná a odkanalizovaná SmVaK a.s. [tis. m
3
] 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Voda fakturovaná  37 312 36 555 36 179 35 894 34 751 

Voda odkanalizovaná 30 452 30 096 29 194 28 488 28 006 
Zdroj: [7] 

 

Pokles odběru pitné vody, který v meziročním průměru činí 1,75 %, je dlouhodobým 

problémem, způsobeným hospodářskou krizí v regionu a poklesem počtu obyvatel.  

Ke sníţení odběru pitné vody dochází především u velkých odběratelů z důvodů 

přerušování nebo omezování výroby. Tento deficit v hlavních činnostech se snaţí 

společnost kompenzovat zvýšenými výkony ve stavebně montáţní činnosti a v oblasti 

ostatních prací a sluţeb. [7] 

Tab. č. 4 – Míra inflace ČR 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Míra inflace 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 

Zdroj: [8] 
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3. Teoretické vymezení základních pojmů z oblasti 

finanční analýzy 

Finanční analýza slouţí k úplnému zhodnocení finanční situace podniku. Jedná se  

o metodu hodnocení finančního hospodaření podniku, při které se vstupní data třídí, 

agregují a vzájemně poměřují. Finanční analýza podává informace o tom, zda má podnik 

vhodnou kapitálovou strukturu, zda je dostatečně ziskový, je-li schopen včas splácet své 

závazky s širokou škálou dalších významných skutečností. Průběţná znalost finanční 

situace podniku je nezbytná pro správné rozhodování jak ve vztahu k minulosti, tak pro 

prognózování budoucího vývoje. 

 

Cílem finanční analýzy je především: 

 

 rozbor dosavadního vývoje podniku, 

 posouzení vnějšího a vnitřního vlivu prostředí na podnik, 

 porovnání výsledků analýzy v prostoru, 

 rozbor vzájemných vztahů mezi ukazateli, 

 zdroj informací pro budoucí rozhodování, 

 analýza moţností budoucího vývoje, volba nejvhodnější varianty, 

 interpretace výsledků analýzy, návrhy finančního plánování a řízení společnosti. 

 

Finanční analýza však neslouţí jako zdroj informací pro další rozhodování  

a posuzování pouze pro manaţery podniku, ale také pro obchodní partnery, investory, 

státní a zahraniční instituce, konkurenty a v neposlední řadě také pro odbornou veřejnost, 

přičemţ kaţdý ze jmenovaných se zájmově soustředí na jinou část analýzy. [2] 
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3.1 Zdroje dat pro finanční analýzu 

Zpracování finanční analýzy je podmíněno získáním odpovídajících dat, jeţ tvoří 

východisko pro její odborné zpracování a dosaţení relevantních výsledků.  

Základním zdrojem dat jsou účetní výkazy podniku, mezi které patří především rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty a přehled o peněţních tocích neboli cash flow. Další cenné informace 

lze také čerpat ze zpráv vedení podniku, zpráv auditorů z burzovního zpravodajství  

a dalších. Lze také vyuţít analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, pro srovnání 

vývoje společnosti s vývojem v daném odvětví. 

 

3.1.1 Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem všech společností. Podává informace  

o majetku společnosti na straně aktiv a zdrojích jeho financování na straně pasiv, přičemţ 

celková hodnota aktiv a pasiv se musí rovnat. Rozvaha je vţdy sestavována k určitému 

datu. Členění rozvahy je zobrazeno v tabulce číslo 5. [3], [4] 

 

Tab. č. 5 – Struktura rozvahy 

AKTIVA PASIVA 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A. I. Základní kapitál 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek A. II. Kapitálové fondy 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek A. III. Fondy ze zisku 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek A. IV. VH minulých let 

    A. V. VH běţného účetního období (+/-) 

C. Oběžná aktiva B. Cizí zdroje 

C. I. Zásoby B. I. Rezervy 

C. II. Dlouhodobé pohledávky  B. II. Dlouhodobé závazky 

C. III. Krátkodobé pohledávky B. III. Krátkodobé závazky 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D. Časové rozlišení C. Časové rozlišení 
Zdroj: [2] 

 

Aktiva jsou v rozvaze členěna především podle doby jejich upotřebitelnosti, případně 

podle jejich likvidnosti. 
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Pasiva představují zdroje financování majetku podniku. Finanční struktura podniku 

je tedy v rozvaze zachycena na straně pasiv. 

 

3.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je tvořen výnosy, náklady a výsledkem hospodaření.  

Výnosy jsou definovány jako peněţní částky, které podnik získal z veškerých svých 

činností v daném účetním období a to bez ohledu na to, došlo-li v tomto období k jejich 

inkasu. Náklady jsou chápány jako peněţní částky, které podnik v daném účetním období 

potřebuje na získání výnosů, i přesto, ţe k jejich reálnému zaplacení nemuselo v tomto 

období dojít. Kaţdý řádek výkazu zisku a ztráty je opatřen buďto písmenem, nebo římskou 

číslicí. Písmeny jsou označeny nákladové poloţky, zatímco výnosové poloţky jsou 

označeny římskými číslicemi. Součtem všech nákladových poloţek jsou získány celkové 

náklady, analogicky součtem výnosových poloţek jsou získány celkové výnosy.  

Některé řádky výkazu označují také symboly (+), (*). Takto označené poloţky představují 

součet nebo rozdíl jednotlivých výnosových a nákladových poloţek. Tyto poloţky jsou 

označovány jako poloţky výpočtové. [9] 

 

3.1.3 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 

Vzhledem k tomu, ţe rozvaha a výkaz zisku a ztráty pracují pouze s náklady a výnosy 

vzniká tak obsahový i časový nesoulad, jelikoţ není rozlišeno, zda v případě nákladu došlo 

k reálnému pohybu financí z podniku a naopak v případě příjmu. Tento problém řeší 

sledování cash flow. Cash flow je důleţitým prvkem finančního řízení a analýzy podniku, 

jelikoţ bezprostředně souvisí se zajišťováním jeho likvidity a vysvětluje přírůstky a úbytky 

peněţních prostředků a důvody proč k nim došlo. Důleţitými pojmy při práci s cash flow 

jsou peněţní prostředky, které jsou definovány jako peníze v hotovosti včetně cenin, 

peněţní prostředky na účtu a to včetně moţného pasivního zůstatku běţného účtu a peníze 

na cestě. Dále pak peněţní ekvivalenty, které představují krátkodobý likvidní majetek, 

který je snadno a pohotově směnitelný za peníze. Struktura výkazu je libovolná, ale vţdy  

je tvořen tak, aby měl pro uţivatele co nejlepší vypovídací schopnost. Avšak za léta 

vyuţívání cash flow se vyvinula obecně přijímaná struktura. 
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Obecná struktura cash flow: 

 

 oblast běţné (provozní) činnosti, 

 investiční oblast, 

 oblast externího financování. 

 

Pro sestavení výkazu cash flow existují dvě metody, metoda přímá a nepřímá.  

Přímá metoda je přehled peněţních toků sestaven na základě reálných plateb, příjmy  

a výdaje se seskupují do předem vymezených poloţek. Výhodou této metody je to, ţe 

zobrazuje hlavní kategorie příjmů a výdajů. Nevýhodou je fakt, ţe nejsou patrné zdroje  

a uţití peněţních prostředků. Nepřímá metoda vychází s výsledků hospodaření 

vypočteného jako rozdíl mezi výnosy a náklady, který transformuje na tok peněz. [2], [3] 

 

3.2 Horizontální a vertikální analýza, skupiny poměrových 

ukazatelů 

Horizontální analýza přejímá data nejčastěji z účetních výkazů, jakými jsou rozvaha 

a výkaz zisku a ztráty. Při analýze jsou sledovány absolutní hodnoty dat v čase, za období 

nejčastěji 3-10 let a jejich relativní změny. Jelikoţ se změny poloţek sledují v jednotlivých 

řádcích horizontálně, je tato metoda nazývána horizontální analýza. 

 

Vertikální analýza čerpá data ze stejných zdrojů jako horizontální analýza. Účelem 

analýzy je posouzení jednotlivých sloţek majetku a kapitálu tzv. struktura aktiv a pasiv 

podniku. Z této struktury vyplývá, jaké je sloţení hospodářských prostředků nezbytných 

pro výrobní a obchodní činnost podniku a z jakých zdrojů byly nabyty. Ekonomická 

stabilita podniku závisí na schopnosti vytvářet a udrţovat vyváţený stav majetku  

a kapitálu. Při procentním vyjádření jednotlivých komponentů se postupuje v jednotlivých 

rocích shora dolů, odtud tedy název vertikální analýza. Výhodou této analýzy  

je nezávislost na meziroční inflaci, umoţňuje tak srovnání výsledků z různých let.  

Pouţívá se tak pro srovnání v čase i v prostoru tzn. srovnání různých podniků. 
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3.2.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost vloţeného kapitálu je ukazatelem schopnosti dosahovat 

zisku pouţitím vloţeného kapitálu. Jde také o formu vyjádření míry zisku, která 

v ekonomice slouţí jako stěţejní kritérium pro alokaci kapitálu. Zisk v čitateli jednotlivých 

vztahů můţe mít podle vhodnosti podobu zisku před zdaněním, zisku po zdanění nebo 

zisku před úroky a zdaněním. V tabulce číslo 6 jsou uvedeny nejčastěji pouţívané 

kategorie zisku. [2], [3], [4] 

Tab. č. 6 – Kategorie zisku 

ZISK 

Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) 

      +daň z příjmu za mimořádnou činnost 

      +daň z příjmu za běţnou činnost 

  = Zisk před zdaněním (EBT) 

      +nákladové úroky 

  = Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

      +odpisy 

  Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) 
Zdroj: [4] 

 

Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA – Return on Assets). Ukazatel 

rentability celkových vloţených aktiv poměřuje zisk a celková aktiva investovaná  

do podnikání bez ohledu na to, z jakých jsou zdrojů (vlastní, cizí). Dosadí-li se do čitatele 

hodnota EBIT, pak ukazatel měří hrubou produkční sílu aktiv před odpočtem daní, coţ je 

uţitečné zejména při porovnávání podniků s různými daňovými podmínkami  

a různým podílem dluhu ve finančních zdrojích. 

 

                                       
    

              
                        

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity). Ukazatel měří, jaká část 

čistého zisku připadá na jednu investovanou korunu. Z toho důvodu je tento ukazatel 

klíčový především pro akcionáře, společníky a investory. V čitateli je většinou uváděn 

čistý zisk po zdanění. Pro investora je rozhodující, zda je ukazatel vyšší, neţ úroky 

obdrţené z jiné alternativní investice, např. do státních dluhopisů.  
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V případě, ţe hodnota rentability vlastního kapitálu bude dlouhodobě niţší nebo 

rovna výnosnosti jiné investice, nebude takovýto podnik pro akcionáře atraktivní. 

Výsledky rentability vlastního kapitálu je vhodné posuzovat v delším časovém horizontu, 

aby nebyly brány v potaz moţné krátkodobé výkyvy, které nemusejí nutně znamenat 

problémy např. zavádění nových výrobků na trh atd. 

 

                                
          

               
                             

 

Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales). Ukazatel vyjadřuje ziskovou marţi, která 

představuje důleţitý ukazatel hodnocení úspěšnosti podnikání. Rentabilitu trţeb je vhodné 

poměřovat s podobnými společnostmi, přičemţ je doporučeno pouţívat zisk před úroky  

a zdaněním, tedy EBIT. Trţní úspěšnost podniku závisí na celé řadě faktorů, mezi kterými 

nemusí být skutečná hodnota výrobků a sluţeb vţdy rozhodující. Důleţitou úlohu hraje 

také cenová politika, marketingová strategie, reklama atd. [2] 

 

                   
    

     
                                                     

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE – Return on Capital Employed). Ukazatel 

měří efekt, tj. kolik provozního výsledku hospodaření před zdaněním podnik dosáhl 

z jedné koruny investované akcionáři a věřiteli. Ukazatel je vhodný pro prostorové 

srovnání podniků zejména pak k srovnání monopolních, veřejně prospěšných společností, 

jakými jsou například vodárenské a elektrárenské firmy. 

 

                              
    

                                  
            

 

3.2.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita představuje schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky, čímţ se 

stává nezbytnou podmínkou dlouhodobé existence podniku. Ukazatelé likvidity 

zjednodušeně porovnávají to, s čím je moţné platit (v čitateli), s tím co je potřeba zaplatit 

(ve jmenovateli).  
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Nejčastěji pouţívané ukazatele, kterými jsou ukazatele běţné, pohotové a okamţité 

likvidity pracují s oběţnými aktivy a krátkodobými cizími zdroji. Nevýhodou je však to, ţe 

ukazatele likviditu hodnotí podle zůstatku finančního majetku. Likvidita však ve větší míře 

závisí na budoucích hodnotách cash flow.  

 

Běžná likvidita udává, kolikrát kryjí oběţná aktiva krátkodobé závazky a tedy 

kolikrát je podnik schopen uspokojit věřitele při proměnění oběţných aktiv na hotovost.  

Z těchto důvodů běţnou likviditu sledují zejména věřitelé společnosti. Ukazatel je však 

velmi citlivý na strukturu zásob z důvodu jejich prodejnosti a na strukturu pohledávek 

vzhledem k jejich nedobytnosti či neplacení ve lhůtě splatnosti. Optimální hodnoty běţné 

likvidity se liší podle zvolené strategie podniku. Pro průměrnou strategii by se měly 

hodnoty pohybovat v mezích od 1,6 – 2,5, pro strategii konzervativní mají být hodnoty 

větší neţ 2,5 a pro agresivní strategii v rozmezí od 1 – 1,6. 

 

                 
             

                  
                                            

 

Pohotová likvidita je konstruována tak, aby odstraňovala nevýhody předešlého 

ukazatele a vylučovala nejméně likvidní část oběţných aktiv, jakými jsou zásoby.  

U pohotové likvidity je vhodné sledovat její vývoj v čase spíše neţ ji porovnávat s jinými 

podniky. Optimální hodnoty se stejně jako u běţné likvidity liší podle strategie podniku, 

obecně však platí, ţe pokud pohotová likvidita nabývá hodnoty 1, měl by být podnik 

schopen hradit své závazky. Při hodnotách menších neţ 1 musí podnik počítat s případným 

prodejem zásob.  

 

                    
                      

                  
                                  

 

Okamžitá likvidita představuje schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. 

Optimální hodnoty se pohybují v rozmezí 0,2 – 0,5. Má-li podnik okamţitou likviditu 

vyšší, pak neefektivně vyuţívá finančních prostředků. [2] 
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3.2.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou pouţívány zejména pro řízení aktiv a mají podávat informace  

o tom, jak podnik vyuţívá jednotlivé části majetku. Má-li podnik více aktiv neţ je potřebné 

vytváří tak niţší zisk díky zbytečným nákladům. V opačném případě podnik přichází  

o výnosy, které by potenciálně mohl získat a to díky nutnosti vzdát se výhodných 

podnikatelských příleţitostí. Do vzájemných vztahů jsou při výpočtu pouţity poloţky 

z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Ukazatele tvoří jeden ze tří prvotních činitelů 

efektivnosti mající rozhodující vliv na ukazatele ROA a ROE. V podstatě je moţné 

pracovat se dvěma druhy ukazatelů aktivity vyjádřenými buďto dobou obratu nebo jejich 

počtem.  

 

Obrat celkových aktiv komplexně měří efektivnost vyuţití celkových aktiv. 

Ukazatel informuje o tom, kolikrát se za jeden rok celková aktiva obrátí. Obecně bez 

ohledu na odvětví či sektor, ve kterém podnik působí, lze říci, ţe obrat aktiv by měl být 

přinejmenším roven jedné.  

 

                       
     

              
                                            

 

Obrat dlouhodobého majetku je ukazatelem, který měří efektivnost vyuţívání 

dlouhodobého majetku, jakým jsou například budovy, stroje, zařízení atd. Výsledek obratu 

udává, kolikrát se dlouhodobý majetek podniku obrátí v trţby za jeden rok. Jako takový 

představuje jeden z důleţitých podkladů pro investiční činnost.  Vypovídací schopnost 

ukazatele je však významně ovlivněna metodou odpisování a správností ocenění 

jednotlivých majetkových částí. Z tohoto důvodu je nutné hodnoty obratu dlouhodobého 

majetku posuzovat v návaznosti s pouţívanou odpisovou, účetní a oceňovací metodou 

podniku.   
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Obrat zásob informuje o tom, kolikrát v průběhu roku je kaţdá z poloţek zásob 

prodána a poté opětovně naskladněna. Je-li hodnota obratu zásob při porovnání s průměry 

lepší, pak je závěrem to, ţe podnik nevlastní zbytečné nelikvidní zásoby vyţadující 

nadměrné financování. Takovéto zásoby nejsou produktivní a váţí na sebe finanční 

prostředky, čímţ dochází k vázanosti kapitálu, který nevytváří ţádný výnos. 

 

             
     

               
                                            

 

Doba obratu zásob představuje průměrný počet dní, po které jsou v podniku vázány 

zásoby do doby jejich spotřeby (suroviny, materiál), nebo prodeje (zásoby vlastní výroby). 

Tento ukazatel také udává, počet dní, za něţ jsou zásoby schopny se proměnit v hotovost  

či pohledávku (indikace likvidity hotových výrobků a zboţí).  

 

                   
               

     
                                        

 

Doba obratu pohledávek je dobou, kdy kapitál existuje v podobě pohledávek. 

Ukazatel vyjadřuje dobu, po kterou musí podnik v průměru čekat, od prodeje na úvěr aţ po 

obdrţení plateb od odběratelů. Výsledná hodnota se porovnává s odvětvovým přírůstkem  

a dobou splatnosti faktur. Pro podnik delší průměrná doba inkasa znamená větší potřebu 

úvěru, z čehoţ plynnou větší náklady. 

 

                        
                        

     
                    

 

Doba obratu závazků udává dobu od vzniku závazku do jeho úhrady. Výsledná 

hodnota by měla dosahovat alespoň hodnoty doby obratu pohledávek. Tento a předešlý 

ukazatel je významný pro posouzení časové neshody vzniku pohledávky do doby inkasa  

a vzniku závazku do doby uhrazení, jelikoţ tento nesoulad ovlivňuje likviditu společnosti. 

[2], [3], [4] 
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3.2.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluţenosti, nazývané také ukazatele stability, fungují jako indikátory 

míry rizika, které společnost podstupuje při dané struktuře a poměru vlastních a cizích 

zdrojů. Vyšší míra zadluţenosti je samozřejmě spjata s větší mírou rizika. Cizí kapitál  

je však levnější neţ vlastní, díky čemuţ je určitá míra zadluţení uţitečná. 

 

Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluţenosti, který se počítá jako 

podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Optimální hodnoty se uvádějí v rozmezí  

30 – 60 %, je však důleţité vzít v úvahu příslušnost k odvětví podniku. 

 

                     
            

              
                                      

 

Kvóta vlastního kapitálu je doplňkem k předešlému ukazateli a udává finanční 

nezávislost podniku. Součet obou ukazatelů je roven jedné. Stejně jako celková 

zadluţenosti podává ukazatel kvóty vlastního kapitálu informace o struktuře financí 

podniku. 

 

                          
               

              
                                 

 

Doba splácení dluhu je ukazatel zadluţenosti na bázi cash flow, který udává dobu, 

za niţ by podnik vlastními silami z provozního cash flow uhradil své dluhy. Dlouhodobě 

klesající vývoj tohoto ukazatele je optimální. 

 

                     
                   

                  
                               

 

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem je ukazatelem, poměru vlastního 

kapitálu a dlouhodobého majetku. Je-li výsledek ukazatele vyšší neţ 1, pak podnik pouţívá 

dlouhodobý kapitál také ke krytí krátkodobých aktiv. Takovýto podnik dává přednost 

finanční stabilitě před výnosem. Dlouhodobý majetek by měl být z větší části financován 

vlastním kapitálem, aby podnik nebyl nucen splácet dluhy a tím ohroţoval plynulost 

podnikání. 
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Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji je ukazatel poměru 

dlouhodobých cizích zdrojů, ku dlouhodobému majetku. U tohoto ukazatele je vhodné řídit 

se tzv. zlatým pravidlem financování a to ţe dlouhodobý majetek, by měl být kryt 

dlouhodobými zdroji. Je-li hodnota ukazatele niţší neţ 1, je podnik podkapitalizován a je 

nucen krýt část dlouhodobého majetku svými krátkodobými zdroji, díky čemuţ můţe mít 

potíţe s hrazením svých závazků. V takovémto případě podnik pouţívá tzv. agresivní 

strategii, která je sice levná, ale riziková. Jsou-li výsledky ukazatele vyšší neţ jedna  

a nedosahují příliš vysokých hodnot, pak se jedná o neutrální strategii financování, kdy 

podnik přiměřeně kryje dlouhodobý majetek dlouhodobým kapitálem. V případě vysokých 

hodnot ukazatele je podnik překapitalizován a pouţívá tzv. konzervativní strategii, která  

je nákladná, ale bezpečná. [2], [3], [4], [5] 

 

                              
                                      

                  
       

 

3.2.5 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele jsou zaměřeny vnitropodnikově a slouţí managementu podniku 

k analýze vývoje základních aktivit společnosti. Ukazatele pracují s tokovými veličinami 

především s náklady. Vhodným řízením nákladů je moţné dosáhnout hospodárného vyuţití 

jejich jednotlivých druhů a tím zvýšení konečného efektu.    

 

Mzdová produktivita udává, jaké výnosy připadají na jednu korunu vyplacených 

mezd. Pro vyloučení vlivu nakupovaných surovin sluţeb a energií se v čitateli pouţívá 

hodnota poloţky přidaná hodnota, zatímco do jmenovatele jsou dosazovány mzdy. 

Optimální je rostoucí tendence ukazatele. 
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Nákladovost výnosů představuje zatíţení výnosů společnosti, (kromě mimořádných), 

jejími celkovými náklady. Vhodný je klesající trend ukazatele. 

 

                     
               

                       
                       

 

Materiálová náročnost výnosů je provozní ukazatel, který vyjadřuje, jak jsou 

výnosy společnosti zatíţeny spotřebovaným materiálem a energiemi.   

 

                              
                            

                       
                    

 

Vázanost zásob na výnosy udává, jaký objem zásob je vázán na jednu korunu 

výnosů. Optimální je co nejmenší hodnota ukazatele. 

 

                           
      

                       
                     

 

3.3 Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelů se vytváří zejména z důvodu omezené vypovídací schopnosti 

jednotlivých rozdílových a poměrových ukazatelů, které konkretizují pouze specifický 

úsek podnikové činnosti. Naproti tomu soustavy ukazatelů umoţňují názornější zobrazení 

finančně-ekonomického stavu společnosti. Nejčastěji jsou poţívány pyramidové soustavy 

ukazatelů, které umoţňují identifikovat ekonomické a logické vazby mezi jednotlivými 

ukazateli jejich rozkladem. Mezi tyto pyramidové soustavy patří také Du-Pontuv 

pyramidální rozklad. [3] 

 

3.3.1 Du-Pontův pyramidální rozklad 

Jedná se o nejčastěji pouţívanou metodu soustav ukazatelů. Du-Pontův pyramidální 

rozklad byl vyvinut v chemické společnosti Du Pont de Nemours a jeho výhoda spočívá 

především v pouţití relativně malého počtu ukazatelů.  
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Na základě těchto ukazatelů lze dojít k důleţitým závěrům týkajících se finančního 

vývoje podniku. Konstrukce rozkladu vychází ze snahy vedení podniku zvyšovat 

výnosnost vlastního kapitálu. V první úrovni pyramidy se tedy nachází ukazatel ROE, 

který je v niţší úrovni rozloţen na ukazatel ROA a takzvaný multiplikátor vlastního 

kapitálu. Ukazatel ROA je dále rozloţen do dvou větví pyramidy a při jeho výpočtu  

je stejně jako s ukazatelem ziskové marţe pouţit v čitateli čistý zisk namísto EBIT.  

Rozklad v levé větvi dovoluje analyzovat rentabilitu podnikatelské činnosti, zatím co pravá 

větev analyzuje obrat celkových aktiv. Struktura Du-Pontova pyramidálního rozkladu  

je zobrazena na obrázku číslo 3. [6]   

 

 

Obr. č.  3 – Du-Pontův pyramidální rozklad 
 Zdroj: [6, vlastní zpracování] 
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3.4 Bonitní modely 

Bonitní modely jsou diagnostické modely, hodnotící podnik jedním koeficientem. 

Tyto modely prognózují finanční zdraví společnosti a zařazují jej do kategorií zahrnující 

špatné zdraví podniku aţ finančně dobré zdraví. Z hlediska času jsou bonitní modely 

analýzou retrospektivní, vedoucí k identifikování příčin současného stavu společnosti.  

Na rozdíl od bankrotních modelů jsou bonitní modely zaloţeny zejména na teoretických 

poznatcích a umoţňují srovnání podniku s oborovými výsledky. Mezi nejpouţívanější 

modely patří Kralickův test a Index bonity. [10] 

 

3.4.1 Kralickův test 

Test umoţňuje s velmi dobrou vypovídací schopností rychle ohodnotit analyzovaný 

podnik. Z kaţdé ze čtyř základních oblastí finanční analýzy (rentabilita, likvidita, stabilita 

a výsledek hospodaření) byl vybrán pouze jeden ukazatel. Konstrukce testu je zvolena tak, 

aby test vyuţíval ukazatele, které nepodléhají rušivým vlivům a zároveň vhodně 

reprezentují informační potenciál výkazu zisku a ztráty a rozvahy. Tato konstrukce 

zajišťuje vyváţenou analýzu finanční stability a výnosové situace podniku. Kralickův test 

pouţívá následující ukazatele: 

 

Kvóta vlastního kapitálu je ukazatel stability, který udává kapitálovou sílu podniku. 

 

                          
               

              
                                       

 

 

Doba splácení dluhu z CF informuje, za jak dlouhou dobu je společnost schopna 

uhradit své závazky. 

 

                          
                                     

         
        

 

Cash flow v % tržeb analyzuje výnosovou situaci podniku. 
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Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA – Return on Assets). Ukazatel 

rentability celkových vloţených aktiv poměřuje zisk a celková aktiva investovaná  

do podnikání. 

 

                                       
    

              
                           

 

Jednotlivé ukazatele Kralickova testu jsou ohodnoceny dle tabulky číslo 7. Výsledné 

hodnoty testu jsou určeny na základě aritmetického průměru. 

 

[3] 

Tab. č. 7 – Hodnocení ukazatelů Kralickova testu 

Ukazatel 
Výborný 

(1) 

Velmi dobrý  

(2) 

Dobrý 

(3) 

Špatný 

(4) 

Ohroţení insolvencí  

(5) 

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 % trţeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 
Zdroj: [3] 

 

3.4.2 Index bonity 

Index funguje na principu multivariační diskriminační analýzy a je vyuţíván 

především v německy mluvících zemích. K výpočtu je potřeba následujících šest 

ukazatelů. 
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Index bonity je dále počítán z rovnice: 

 

                                                                (33) 

 

Čím je vyšší hodnota IB, tím je finančně-ekonomická situace analyzovaného podniku 

lepší. Pro přesnější vyřčení závěru se pouţívá stupnice zobrazena na obrázku číslo 4. 

 

 

Obr. č.  4 – Hodnotící stupnice indexu bonity 

Zdroj:  [2, vlastní zpracování] 

 

3.5 Bankrotní modely 

Bankrotní (nebo téţ predikční) modely fungují jako systém včasné výstrahy, neboť 

podle vývoje vybraných ukazatelů indikují eventuální ohroţení finančního zdraví podniku. 

Tyto modely byly vyvinuty na základě reálných dat firem, které postihl bankrot a také 

firem s dobrým finančně-ekonomickým zdravím. Modely dále vycházejí ze skutečnosti,  

ţe v podnicích dochází několik let před bankrotem k určitým anomáliím, které jsou 

chápány jako symptomy budoucích problémů. Tuto analýzu je moţné pouţívat jak pro 

budoucí, tak pro současné rozhodování. K nejčastěji vyuţívaným bankrotním modelům 

patří Altmanův model a Tafflerův model. [3], [4] 
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3.5.1 Altmanův model 

Altmanův model, nazýván téţ Altmanova formule bankrotu či Z-score, vychází 

z diskriminační analýzy, kterou profesor Altman provedl u několika desítek podniků 

s dobrým finančním zdravím a zbankrotovaných podniků. Metodologie je zaloţena na pěti 

základních kvantitativních ukazatelích. Altmanův model je doplňujícím prvkem finanční 

analýzy slouţící k zhodnocení finanční situace podniku prostřednictvím jediného číselného 

údaje, coţ můţe vést stejně jako u ostatních podobných modelů k tvorbě určitých 

zjednodušujících závěrů. Výsledky takovýchto rozborů představují hrubou orientaci ve 

finančním zdraví a měly by být dále analyzovány. Výpočet vychází z následujícího vztahu. 

[3], [10] 

                                                                        

 

Jednotlivé ukazatele jsou dále vypočteny dle těchto pěti vztahů: 

 

                        
                      

              
                                                      

 

                                
                

              
                                                         

 

                                 
    

              
                                                           

 

                       
                

                              
                                     

 

                                    
             

              
                                                           

 

K vyslovení závěru slouţí tabulka číslo 8. 

 

Tab. č. 8 – Hodnocení Altmanova modelu 

Z > 2,9 Uspokojivá finanční situace 

1,2 < Z  ≤ 2,9 Nevyhraněné výsledky  

Z  ≤ 1,2 Váţné finanční problémy 
Zdroj: [3] 
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3.5.2 Tafflerův model 

Tafflerův model je dalším bankrotním modelem, který slouţí jako prevence 

zbankrotování podniku. Ukazatel byl publikován v roce 1977. Tafflerova rovnice má 

následující tvar: 

                                                (40) 

 

Čtyři poměrové ukazatele jsou vyřešeny následovně: 

 

                            
   

                  
                                                    

 

                                     
             

           
                                                           

 

                              
                  

              
                                                     

 

                                    
             

              
                                                          

 

K přesnějšímu vyřčení závěru analýzy slouţí tabulka číslo 9. 

 

Tab. č. 9 – Hodnocení Tafflerova modelu 

T > 0,3 Malá pravděpodobnost bankrotu 

T < 0,2 Vyšší pravděpodobnost bankrotu 
Zdroj: [3] 
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4. Zhodnocení finančního zdraví společnosti pomocí 

poměrových ukazatelů 

Následující kapitoly obsahují finanční analýzu sledovaného podniku a odvětví, 

provedenou pomocí vybraných poměrových ukazatelů. Zdrojem dat pro analýzu jsou 

základní účetní výkazy společnosti tedy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow, 

které jsou uvedeny v přílohách číslo 1, 2 a 3. 

 

4.1 Horizontální analýza rozvahy  

Stěţejní poloţky rozvahy k provedení horizontální analýzy vybrané společnosti 

zachycuje tabulka číslo 10. Celková horizontální analýza rozvahy je zpracována v příloze 

číslo 4. 

Tab. č. 10 – Vybrané položky rozvahy [tis. Kč] 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Celková aktiva 7 300 001  7 492 852  7 478 955  7 505 558  7 634 140  

Dlouhodobý majetek 6 796 742  6 884 090  6 980 497  7 052 559  7 125 907  

Oběţná aktiva 501 543  607 157  497 460  451 205  505 966  

Časové rozlišení 1 715  1 604  996  1 793  2 265  

Celková pasiva 7 300 001  7 492 852  7 478 955  7 505 558  7 634 140  

Vlastní kapitál 4 298 233  4 398 581  4 429 052  4 495 577  4 587 656  

Cizí zdroje 3 000 661  3 093 078  3 048 768  3 008 999  3 045 310  

Časové rozlišení 1 106  1 192  1 134  981  1 173  
Zdroj: [7, vlastní zpracování] 

 

Pro větší transparentnost jsou v tabulce číslo 11 uvedeny hodnoty z předešlé tabulky 

v relativním vyjádření.  

Tab. č. 11 – Horizontální analýza rozvahy [%] 

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

Celková aktiva 2,64 -0,19 0,36 1,71 

Dlouhodobý majetek 1,29 1,40 1,03 1,04 

Oběţná aktiva 21,06 -18,07 -9,30 12,14 

Časové rozlišení -6,48 -37,86 79,93 26,31 

Celková pasiva 2,64 -0,19 0,36 1,71 

Vlastní kapitál 2,33 0,60 1,50 2,05 

Cizí zdroje 3,08 -1,43 -1,30 1,21 

Časové rozlišení 7,84 -4,90 -13,46 19,53 
Zdroj: [7, vlastní zpracování] 
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Z těchto hodnot můţeme od roku 2011 pozorovat nárůst celkových aktiv aţ o 2,64 %. 

Pouze v roce 2011 dochází k jejich poklesu o 0,19 % oproti předešlému roku z důvodu 

niţšího stavu financí na účtech společnosti. Tento pokles kapitálu na firemních účtech  

je způsoben vyplacením niţších dividend v roce 2010 ze zisku roku 2009. Z tohoto důvodu 

měla společnost SmVaK a.s. na svých účtech k dispozici větší objem peněţních zdrojů. 

Růst aktiv, jejichţ hodnota v posledním analyzovaném roce činí 7,6 miliard Kč, je 

ovlivněn růstem dlouhodobého hmotného majetku společnosti, který se ve sledovaných 

letech pohybuje v rozmezí 6,7 aţ 7,1 miliardy korun, a který roste díky realizaci nových 

vodohospodářských staveb. Celková aktiva společnosti jsou v průměru z 78,65 % tvořeny 

právě zmíněnými vodohospodářskými stavbami a infrastrukturními stavbami, coţ je 

způsobeno tím, ţe SmVak a.s. vodovodní a kanalizační sítě nejen provozuje, ale také 

vlastní. Oběţná aktiva se na rostoucím trendu celkových aktiv podílejí nejméně a to 

v průměru 6,85 %. Nejvyšších hodnot dosahují v roce 2010. Tento nárůst je způsoben 

růstem kapitálu na bankovních účtech společnosti, díky niţším vyplaceným dividendám  

a vysokým objemem zásob, které jsou tvořeny převáţně chemikáliemi, potrubím  

a čerpadly. Hodnoty časového rozlišení jak na straně aktiv tak i pasiv představují 

v porovnání s ostatními vybranými poloţkami rozvahy pouze zanedbatelnou částku 

s podílem na aktivech ve výši maximálně 0,03 % a nejsou z tohoto důvodu dále 

analyzovány. Vývoj aktiv společnosti je zobrazen v grafu číslo 1.  

 

 
Graf č.  1 – Vývoj aktiv 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Vývoj pasiv, znázorněný v grafu číslo 2, má zákonitě stejný stoupající trend jako 

vývoj aktiv. Pokles pasiv v roce 2011 je zapříčiněn poklesem krátkodobých závazků, na 

jejichţ poklesu se nejvíce podílelo sníţení závazků vůči zaměstnancům, které poklesly 

oproti roku 2010 o 19,25 miliónu Kč, vlivem vyplacení mezd v prosinci daného roku 

namísto ledna roku následujícího. Dalším důvodem poklesu pasiv je uhrazení všech 

daňových závazků v daném roce. Vývojový trend vlastního kapitálu je také rostoucí. 

Společnosti se daří zvyšovat hodnoty zákonného rezervního fondu a výsledku hospodaření 

minulých let. V návaznosti na to vzrostl vlastní kapitál společnosti na konci analyzovaného 

období oproti roku 2009 o více neţ 289 miliónů korun. Vývoj cizích zdrojů má kolísavý 

charakter. Nejvíce jich společnost pouţívala v roce 2010, kdy dohadné účty pasivní 

vzrostly oproti roku 2009 o 78,24 %.   

 

 
Graf č.  2 – Vývoj pasiv 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Další formou finanční analýzy je srovnání analyzovaného podniku s odvětvovými 

průměry. Tyto průměry, jejichţ zdrojem jsou základní účetní výkazy podniků, kaţdoročně 

zpracovává a zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Jednotlivá akumulovaná 

data kaţdého odvětví je před pouţitím nutné přepočítat podle počtu podniků, které  

ve sledovaném roce v daném odvětví podnikají.   
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Teprve po této úpravě je moţné vypočtené hodnoty odvětví porovnávat s hodnotami 

analyzovaného podniku, při tzv. prostorovém porovnání. Společnost Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s. spadá podle rozdělení MPO do skupiny E-Zásobování 

vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, společně s dalšími 

průměrně padesáti vodohospodářskými podniky. Následující tabulka zachycuje vybrané 

poloţky rozvahy odvětví. Dostupná rozvaha odvětví je zpracována v příloze číslo 9. 

 

Tab. č. 12 – Vybrané položky rozvahy – odvětvové průměry [tis. Kč] 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Celková aktiva 1 936 432 1 964 842 2 128 596 2 095 188 2 107 748 

Dlouhodobý majetek 1 470 355 1 484 994 1 623 017 1 600 754 1 540 760 

Oběţná aktiva 432 533 466 202 496 067 486 078 556 785 

Časové rozlišení 13 544 13 645 9 511 8 357 10 204 

Celková pasiva 1 936 432 1 964 842 2 128 596 2 095 188 2 107 748 

Vlastní kapitál 1 274 353 1 285 106 1 467 516 1 489 334 1 426 254 

Cizí zdroje 656 324 673 120 642 385 587 549 662 431 

Časové rozlišení 5 755 6 615 18 696 18 306 19 063 

Zdroj: [11] 

 

Z porovnání hodnot společnosti SmVaK a.s. a odvětví je patrný aţ trojnásobně vyšší 

stav aktiv a pasiv analyzovaného podniku, coţ je pro společnost jakoţto představitele 

jednoho z největších vodohospodářských podniků v ČR adekvátní, viz tabulka číslo 1. 

Tabulka číslo 13 zachycuje horizontální analýzu rozvahy odvětví. 

 

Tab. č. 13 – Horizontální analýza rozvahy – odvětvové průměry [%] 

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

Celková aktiva 1,47 8,33 -1,57 0,60 

Dlouhodobý majetek 1,00 9,29 -1,37 -3,75 

Oběţná aktiva 3,02 6,41 -2,01 14,55 

Časové rozlišení 0,75 -30,30 -12,13 22,10 

Celková pasiva 1,47 8,33 -1,57 0,60 

Vlastní kapitál 0,84 14,19 1,49 -4,24 

Cizí zdroje 2,56 -4,57 -8,54 12,75 

Časové rozlišení 14,94 182,60 -2,09 4,14 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Celková aktiva a pasiva odvětví se vyznačují rostoucím trendem stejně jak je tomu  

u analyzované společnosti. Výjimku tvoří rok 2012, kdy dochází k poklesu aktiv a pasiv 

odvětví. Opačný vývoj má poloţka dlouhodobého majetku odvětví, kdy dochází od roku 

2011 k jejímu poklesu. Oběţná aktiva odvětví mají podobný vývojový trend, který lze 

pozorovat také u SmVaK a.s., v rozporu je pouze rok 2011, kdy se hodnota oběţných aktiv 

oproti předešlému roku ještě o 6,41 % navýšila. Vývoj vlastního kapitálu odvětví jak pak 

v analyzované společnosti totoţně stoupající, pouze v posledním sledovaném roce dochází 

k jeho poklesu. Stejně je tomu u vyuţívání cizích zdrojů Severomoravských vodovodů  

a kanalizací Ostrava a.s., kdy je vývoj této rozvahové poloţky stejný jako u odvětví. 

V roce 2010 dochází ke zvýšenému vyuţití cizích zdrojů oproti předešlému roku.  

Naopak v letech 2011 a 2012 trend vyuţívání cizího kapitálu klesá a v posledním 

sledovaném roce dochází opět k růstu zadluţení. Vývoj aktiv a pasiv odvětví je znázorněn 

v grafu číslo 3. Kompletní horizontální analýza rozvahy odvětví je zpracována v příloze 

číslo 11. 

 

 
Graf č.  3 – Vývoj aktiv a pasiv odvětví 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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4.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Podkapitola obsahuje horizontální analýzu výkazu zisku a ztráty vybraného podniku  

a odvětví. V tabulce číslo 14 jsou zpracovány vybrané poloţky VZZ společnosti  

SmVak a.s. Celková horizontální analýza výkazu zisku a ztráty je zpracována v příloze 

číslo 5. 

Tab. č. 14 – Vybrané položky VZZ [tis. Kč] 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Výkony 2 004 713  2 058 486  2 097 643  2 184 245  2 205 583  

Výkonová spotřeba 676 059  716 175  746 933  788 852  769 340  

Přidaná hodnota 1 328 654  1 342 311  1 350 709  1 395 393  1 436 242  

Osobní náklady 365 832  371 321  376 723  395 436  405 003  

Provozní VH 558 859  528 105  554 170  581 191  590 402  

Finanční VH -106 704  -89 932  -105 166  -105 050  -105 330  

VH za běţnou činnost 359 694  352 813  362 479  385 149  388 602  

VH za účetní období 359 222  352 813  362 479  385 149  388 602  

VH před zdaněním 451 683  438 172  449 003  476 140  485 072  
Zdroj: [7, vlastní zpracování] 

 

V následující tabulce jsou data výkazu zisku a ztráty pro větší přehlednost zpracována 

v relativním vyjádření. 

Tab. č. 15 – Horizontální analýza VZZ [%] 
 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Výkony 2,68 1,90 4,13 0,98 

Výkonová spotřeba 5,93 4,29 5,61 2,47 

Přidaná hodnota 1,03 0,63 3,31 2,93 

Osobní náklady 1,50 1,45 4,97 2,42 

Provozní VH -5,50 4,94 4,88 1,58 

Finanční VH -15,72 16,94 -0,11 0,27 

VH za běţnou činnost -1,91 2,74 6,25 0,90 

VH za účetní období -1,78 2,74 6,25 0,90 

VH před zdaněním -2,99 2,47 6,04 1,88 
Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Z tabulky číslo 15 lze pozorovat růst přidané hodnoty, která je důleţitým zdrojem 

informací o efektivnosti hospodaření podniku. Průměrně přidaná hodnota ročně stoupá  

o 1,58 %. Výše přidané hodnoty je dána hodnotou výkonů sníţených o poloţku výkonová 

spotřeba. Výkony společnosti tvoří z více neţ 99 % trţby za prodej vlastních výrobků  

a sluţeb, které díky svému růstu pozitivně ovlivňují přidanou hodnotu.   
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Na růst trţeb má vliv zejména kaţdoroční zvyšování cen vodného a stočného, které 

roste průměrným tempem 6,5 %, viz tabulka číslo 1. Výkonová spotřeba ovlivňuje 

přidanou hodnotu negativně. Její vývojový trend je rostoucí aţ do roku 2013, kdy se 

společnosti podařilo ušetřit na nákladech za sluţby 19,18 miliónu Kč díky důslednému 

dodrţování výběrových řízení při zadávání zakázek na prováděné externí sluţby.  

Vývoj vybraných poloţek výkazu zisku a ztráty je zobrazen v grafu číslo 4. 

 

 
Graf č.  4 – Vývoj vybraných položek VZZ 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Ve všech sledovaných letech nabývá hodnot v rozmezí -1,05 aţ -1,06 miliardy korun.  

Výjimkou je pouze rok 2010, kdy finanční výsledek hospodaření pozitivně ovlivnilo 

přecenění cenných papírů a sníţení nákladů na toto přecenění oproti předešlému roku. 

Záporný stav finančního výsledku hospodaření je aţ z 96,54 % negativně ovlivněn 

vysokými nákladovými úroky, které mají za sledované období průměrnou hodnotu  

101,67 miliónů korun. Toto úrokové zatíţení je způsobeno dluhopisy, které analyzovaná 

společnost emitovala 15. listopadu 2005 ve výši 2 miliard korun s pevným úrokovým 

výnosem 5 % p.a., coţ pro SmVaK a.s. představuje kaţdoroční finanční náklad ve výši  

100 miliónů Kč. Vydané dluhopisy jsou splatné 15. listopadu 2015. Grafické zpracování 

vývoje výsledků hospodaření zachycuje graf číslo 5. 

 

 
Graf č.  5 – Vývoj výsledku hospodaření 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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v příloze číslo 10. 
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Tab. č. 16 – Vybrané položky VZZ – odvětvové průměry [tis. Kč] 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Výkony 816 478 887 181 1 115 734 1 108 646 1 034 956 

Výkonová spotřeba 496 666 552 892 758 545 736 076 678 881 

Přidaná hodnota 321 589 336 212 363 112 378 311 361 503 

Osobní náklady 173 809 181 138 202 721 207 899 199 993 

Provozní VH 72 504 87 721 61 822 75 699 67 019 

Finanční VH 1 483 261 697 354 -3 516 

VH za běţnou činnost 73 987 87 982 62 519 76 053 63 503 

VH za účetní období 56 535 70 672 49 407 60 716 55 480 

VH před zdaněním 71 022 87 461 61 124 75 344 70 535 

Zdroj: [11] 

 

Při porovnání hodnot výkazu zisku a ztráty analyzovaného podniku a odvětví 

z tabulek číslo 14 a 16, jsou i zde patrné vyšší hodnoty na straně společnosti SmVak a.s. 

Evidentní jsou také vysoké meziroční změny hodnot jednotlivých poloţek VZZ odvětví. 

Následující tabulka zachycuje meziroční změnu vybraných poloţek výkazu zisku a ztráty 

odvětví. 

Tab. č. 17 – Horizontální analýza VZZ – odvětvové průměry [%] 
 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Výkony 8,66 25,76 -0,64 -6,65 

Výkonová spotřeba 11,32 37,20 -2,96 -7,77 

Přidaná hodnota 4,55 8,00 4,19 -4,44 

Osobní náklady 4,22 11,92 2,55 -3,80 

Provozní VH 20,99 -29,52 22,45 -11,47 

Finanční VH -82,40 167,51 -49,24 -1 093,22 

VH za běţnou činnost 4,98 -21,21 20,91 -16,50 

VH za účetní období 25,01 -30,09 22,89 -8,62 

VH před zdaněním 23,15 -30,11 23,26 -6,38 
Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Poloţka výkony, výkonová spotřeba a přidaná hodnota v odvětví mají v prvních třech 

sledovaných letech stejnou stoupající tendenci jako poloţky sledovaného podniku. Od roku 

2012 však dochází k odlišnému vývoji, neţ je tomu u společnosti SmVak a.s., kdy se jejich 

hodnota v roce 2013 sníţila v rozmezí 4 – 6 %. Vývoj těchto poloţek je zpracován v grafu 

číslo 6. 
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Graf č.  6 – Vývoj vybraných položek VZZ odvětví 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Graf č.  7 – Vývoj výsledku hospodaření odvětví 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

4.3 Vertikální analýza rozvahy 

Následující formou analýzy rozvahy je vertikální analýza aktiv a pasiv, při níţ je 
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V této kapitole je nejdříve provedena analýza aktiv, kdy jakoţto vztaţná poloţka fungují 

celková aktiva a následně analýza pasiv, kdy vztaţnou poloţku představují celková pasiva.  

Hlavní poloţky rozvahy analyzovaného podniku jsou zachyceny v tabulce číslo 18. 

Kompletní vertikální analýza rozvahy je uvedena v příloze číslo 6. 

 

Tab. č. 18 – Vertikální analýza rozvahy [%] 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Celková aktiva 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 93,11 91,88 93,34 93,96 93,34 

Oběţná aktiva 6,87 8,10 6,65 6,01 6,63 

Časové rozlišení 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 

Celková pasiva 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 58,88 58,70 59,22 59,90 60,09 

Cizí zdroje 41,10 41,28 40,76 40,09 39,89 

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

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Z tabulky je zřejmé, ţe největší část celkových aktiv společnosti tvoří dlouhodobý 

majetek, který se ve sledovaných letech pohybuje v rozmezí 91,88 – 93,96 %. Nejvyšší 

podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech lze pozorovat v roce 2012, který činí 

7,05 miliard korun. Nejmenší podíl dlouhodobého majetku je pak zaznamenán v roce 

2010, kdy se na celkových aktivech podílí z 91,88 %. Tento pokles je zapříčiněn růstem 

oběţných aktiv a sníţením stavu dlouhodobého nehmotného majetku, na kterém se nejvíce 

podílelo sníţení stavu software o 2,49 miliónů a sníţení nedokončeného dlouhodobého 

nehmotného majetku o 1,86 miliónu Kč oproti roku 2009. Hlavní podíl na objemu 

dlouhodobého majetku mají průměrně z 84,76 % stavby společnosti, mezi které patří 

zejména vodohospodářské stavby, kterými jsou úpravny vod, vodovody, kanalizační sítě, 

čistírny odpadních vod atd. Oběţná aktiva se pak na celkových aktivech podílejí pouze 

v menší míře s hodnotou okolo 6 %. Výjimkou je rok 2010, kdy poloţka oběţných aktiv 

meziročně vzrostla o 21,06 %, s čímţ se váţe růst kapitálu na účtech společnosti  

o 135,28 miliónů korun vlivem niţších vyplacených dividend. Poloţka časového rozlišení 

aktiv i pasiv je pak z důvodu nízkých hodnot pro analýzu zanedbatelná.  

 

Největší část celkových pasiv představuje poloţka vlastní kapitál, která se na 

pasivech podílí v rozmezí 58 – 60 %. Od roku 2011 vykazuje poměr vlastního kapitálu 

rostoucí tendenci, která je způsobena navyšováním stavu zákonného rezervního fondu, 

který z hodnoty 512 miliónů korun v roce 2011 vzrostl na 549 miliónů korun v roce 2013  

a dále růstem nerozděleného zisku minulých let, jehoţ hodnota v posledním sledovaném 

roce činí 191 miliónů korun. Opačnou, tedy klesající tendencí se projevuje poměr cizích 

zdrojů společnosti na celkových pasivech. Tento pokles je způsoben rychlejším tempem 

růstu vlastního kapitálu oproti kapitálu cizímu a také poklesem vyuţívaní cizích zdrojů 

v letech 2011 a 2012. V posledním sledovaném roce sice dochází ke zvýšení cizího 

kapitálu vlivem nárůstu jiných závazků o 54,83 miliónů korun, který se však zvýšeným 

poměrem na celkových pasivech neprojeví.  
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Tab. č. 19 – Vertikální analýza rozvahy – odvětvové průměry [%] 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Celková aktiva 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 75,93 75,58 76,25 76,40 73,10 

Oběţná aktiva 23,37 23,73 23,30 23,20 26,42 

Časové rozlišení 0,70 0,69 0,45 0,40 0,48 

Celková pasiva 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 65,81 65,41 68,94 71,08 67,67 

Cizí zdroje 33,89 34,26 30,18 28,04 31,43 

Časové rozlišení 0,30 0,34 0,88 0,87 0,90 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Srovnání tabulek číslo 18 a 19, prozrazuje logicky podobnou strukturu majetku 

analyzované společnosti a odvětví. Celková aktiva odvětví jsou také z největší části 

tvořena dlouhodobým majetkem, coţ vychází z potřeby vlastnictví rozvodných sítí, 

čističek atd. Jejich podíl je však v porovnání s hodnotami SmVaK a.s. průměrně o 17,7 % 

niţší. Vývoj podílu dlouhodobého majetku odvětví je pak srovnatelný s vývojem podílu 

majetku v analyzovaném podniku, kdy jeho hodnota v letech 2010 – 2011 stoupá  

a v posledním roce dochází k poklesu. Podíl oběţných aktiv odvětví je pak samozřejmě 

oproti sledované společnosti niţší s opačným vývojem vůči dlouhodobému majetku.  

 

Míra podílu vlastního kapitálu na straně pasiv odvětví vykazuje oproti údajům 

SmVaK a.s. průměrně o 11,43 % vyšší hodnoty. Odvětví se tedy vyznačuje vyšší mírou 

zadluţení. Vývoj podílu vlastního kapitálu má také stejný charakter, který lze pozorovat  

u sledovaného podniku a koresponduje s vývojem dlouhodobého majetku na straně aktiv. 

Hodnoty časového rozlišení na straně aktiv i pasiv jsou vzhledem ke svému nízkému 

podílu zanedbatelné. Celková vertikální analýza rozvahy odvětví je zachycena v příloze 

číslo 11. 
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4.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Pro vertikální analýzu výkazu zisku a ztráty byla jakoţto vztaţná poloţka zvolena 

poloţka Výkony společnosti, která je tvořena součtem trţeb za prodej vlastních výrobků  

a sluţeb, změnou stavu zásob vlastní výroby a aktivací. Vybrané poloţky VZZ jsou 

zachyceny v tabulce číslo 20. Úplná vertikální analýza výkazu zisku a ztráty je zpracována 

v příloze číslo 7. 

Tab. č. 20 – Vertikální analýzy VZZ [%] 
 2009 2010 2011 2012 2013 

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

Výkonová spotřeba 33,72 34,79 35,61 36,12 34,88 

Přidaná hodnota 66,28 65,21 64,39 63,88 65,12 

Osobní náklady 18,25 18,04 17,96 18,10 18,36 

Provozní VH 27,88 25,66 26,42 26,61 26,77 

Finanční VH -5,32 -4,37 -5,01 -4,81 -4,78 

VH za běţnou činnost 17,94 17,14 17,28 17,63 17,62 

VH za účetní období 17,92 17,14 17,28 17,63 17,62 

VH před zdaněním 22,53 21,29 21,41 21,80 21,99 
Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Z tabulky je zřejmé, ţe podíl výkonové spotřeby na výkonech je rostoucí s tempem 

růstu v rozmezí 0,5 – 1 %. Pouze v roce 2013 dochází k poklesu o 1,24 z důvodu sníţení 

nákladů na sluţby o více neţ 19 miliónů korun. V návaznosti na růst výkonové spotřeby 

klesá podíl poloţky přidaná hodnota ve všech sledovaných letech mimo posledního, kdy se 

podílí ve výši 65,12 %. Podíl osobních nákladů se v letech 2009 – 2011 vyznačuje 

optimální klesající tendencí. Od roku 2012 však dochází k jejich růstu s podílem 18,10 % 

 a 18,36 % v roce 2013. Tento růst je způsoben vyššími mzdovými náklady, které v roce 

2012 vzrostly o 13,59 miliónů korun, coţ je uspokojující fakt pro zaměstnance společnosti. 

 

Z výsledků hospodaření společnosti se na výkonech nejvíce podílí provozní VH a to 

průměrně ve výši 26,6 %, který od roku 2010 vykazuje rostoucí trend. Podíl finančního 

výsledku hospodaření se po celé sledované období podílí negativně vlivem vysokých 

nákladových úroků, které se pohybují v rozmezí 101 – 102 miliónů korun. Podíl 

posledních tří výsledků hospodaření vykazuje stejný vývojový trend, kdy jeho hodnota 

v letech 2011 a 2012 stoupá s následným poklesem v posledním sledovaném roce.  
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Pouze podíl VH před zdaněním má v roce 2013 stoupající charakter, který  

je zapříčiněn růstem podílu finančního a provozního výsledku hospodaření. Poslední tři 

výsledky hospodaření jsou v menší míře negativně ovlivněny také záporným finančním 

výsledkem. 

Tab. č. 21 – Vertikální analýzy VZZ – odvětvové průměry [%] 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Výkony 100 100 100 100 100 

Výkonová spotřeba 60,83 62,32 67,99 66,39 65,60 

Přidaná hodnota 39,39 37,90 32,54 34,12 34,93 

Osobní náklady 21,29 20,42 18,17 18,75 19,32 

Provozní VH 8,88 9,89 5,54 6,83 6,48 

Finanční VH 0,18 0,03 0,06 0,03 -0,34 

VH za běţnou činnost 9,06 9,92 5,60 6,86 6,14 

VH za účetní období 6,92 7,97 4,43 5,48 5,36 

VH před zdaněním 8,70 9,86 5,48 6,80 6,82 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Z tabulek číslo 20 a 21 lze pozorovat značné rozdíly podílu poloţek výkonové 

spotřeby a přidané hodnoty na výkonech mezi analyzovaným podnikem a odvětvím.  

Podíl výkonové spotřeby odvětví je za sledované období průměrně o 29,60 % vyšší neţ je 

tomu u společnosti SmVaK a.s. s klesajícím trendem patrným od roku 2012. Podíl přidané 

hodnoty odvětví má v závislosti na výkonové spotřebě opačný vývojový charakter.  

Podíl poloţky osobních nákladů je svými hodnotami nejblíţe výsledkům sledované 

společnosti s diferencí v nejvyšší výši 3,33 %. Stejně tak i vývoj podílu osobních nákladů 

je stejný jako u SmVaK a.s., kdy dochází k navýšení hodnot v posledních dvou 

sledovaných letech. 

 

Podíl finančního výsledku hospodaření je v prvních čtyřech analyzovaných letech 

kladný pohybující se v rozmezí 0,03 – 0,18 %. Pouze v roce 2013 dochází k mírnému 

poklesu do záporných hodnot. Podíl finančního výsledku hospodaření je tak jediným 

podílem VH odvětví, který dosahuje vyšších hodnot neţ analyzovaná společnost.  

Úplná vertikální analýza výkazu zisku a ztráty odvětví je zpracována v příloze číslo 12. 
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4.5 Analýza vybraných poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou nejrozšířenější formou finanční analýzy podniku. Oblíbené 

jsou zejména proto, ţe umoţňují rychle získat představu o základních finančních 

charakteristikách podniku. V následujících kapitálách je provedena analýza společnosti  

za pouţití ukazatelů rentability, likvidity, aktivity a zadluţenosti.  

 

4.5.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita představuje výnosnost vloţeného kapitálu a schopnost podniku vytvářet 

zisk. Ukazatele rentability mají v čitateli vţdy určitou formu zisku a ve jmenovateli 

vloţený kapitál či trţby. Vstupní hodnoty pro výpočet a samotné ukazatele rentability 

obsahuje tabulka číslo 22. 

Tab. č. 22 – Ukazatele rentability 

  2009 2010 2011 2012 2013 

EBIT [tis. Kč] 204 780 203 691 203 066 202 842 202 338 

VK [tis. Kč] 4 298 233 4 398 581 4 429 052 4 495 577 4 587 656 

Trţby [tis. Kč] 2 004 713 2 040 649 2 087 045 2 167 811 2 203 591 

Celková aktiva [tis. Kč] 7 300 001 7 492 852 7 478 955 7 505 558 7 634 140 

Provozní VH [tis. Kč] 558 859 528 105 554 170 581 191 590 402 

Dlouhodob. závazky [tis. Kč] 2 491 219 2 487 393 2 486 112 2 501 448 2 517 116 

ROA [%] 7,59 7,21 7,36 7,70 7,68 

ROE [%] 8,36 8,02 8,18 8,57 8,47 

ROS [%] 27,64 26,46 26,38 26,64 26,60 

ROCE [%] 8,11 7,78 7,90 8,21 8,21 

Zdroj: [7, vlastní zpracování] 

 

Všechny ukazatele rentability jsou za sledované období kladné a lze tedy říci, ţe 

společnost vloţený kapitál dokáţe zhodnotit. Míra zhodnocení se pohybuje od 7 do 27 %. 

SmVaK a.s. tedy dokáţe z jedné koruny vloţeného kapitálu získat 7 – 27 haléřů.  

Vývoj rentability je znázorněn v grafu číslo 8. 
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Graf č.  8 – Vývoj rentability 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Rentabilita celkových vložených aktiv je poměr zisku před zdaněním a úroky  

a celkovými aktivy. Vývoj ukazatele má stabilní charakter bez větších výkyvů. Společnost 

dokázala nejlépe zhodnotit vloţený kapitál v roce 2012, kdy z jedné koruny vloţeného 

kapitálu získala 7,70 haléřů. Naopak nejhůře zhodnocovala vloţený kapitál v roce 2010 

s 7,20 haléři získanými z jedné koruny vloţeného kapitálu. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu představuje poměr čistého zisku a vlastního kapitálu. 

Stejně jako u předchozího ukazatele se vývoj rentability vlastního kapitálu vyznačuje svou 

stabilitou. K nejvyššímu zhodnocení dochází obdobně v roce 2012, kdy společnost z jedné 

koruny vlastního kapitálu získala 8,57 haléřů. K nejniţšímu zhodnocení dochází v roce 

2010 s 8,02 haléři z jedné koruny vlastního kapitálu. Rentabilita vlastního kapitálu je za 

celé sledované období vyšší neţ rentabilita celkových vloţených aktiv. 

 

Rentabilita tržeb se počítá jako poměr zisku před zdaněním a úroky a trţeb. 

Nejvyšších hodnot dosahuje v roce 2009 s 27,64 haléři získanými z jedné koruny trţeb.  

Po roce 2009 dochází k mírnému poklesu rentability a k ustálení jejího vývoje. Pokles 

rentability je způsoben poklesem zisku v čitateli a růstem trţeb ve jmenovateli ukazatele.  
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Růst trţeb je spjat s růstem inflace a tedy růstem ceny vodného a stočného 

v jednotlivých letech. Pokles zisku je zapříčiněn především růstem cen materiálových 

vstupů společnosti. Nejniţší hodnotu má rentabilita v roce 2011 s 26,38 haléři získanými 

z jedné koruny trţeb. Rentabilita trţeb je za celé sledované období vyšší neţ rentabilita 

celkových vloţených aktiv a rentabilita vlastního kapitálu. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů společnosti se vyznačuje v letech 2011 a 2012 

rostoucím charakterem, kdy se meziročně zvýšila o 0,31 a ustálila se v posledním 

sledovaném roce na hodnotě 8,21 %. SmVak a.s. tak v roce 2013 dokázala z jedné koruny 

investované akcionáři a věřiteli získat 0,08 koruny provozního výsledku hospodaření před 

zdaněním. 

Tab. č. 23 – Ukazatele rentability odvětví [%] 

 2009 2010 2011 2012 2013 

ROA 3,74 4,40 2,90 3,61 3,18 

ROE 4,44 5,50 3,37 4,08 3,89 

ROS 8,71 7,47 5,35 6,66 6,31 

Zdroj: [11] 

 

Tabulka číslo 23 podává přehled o dostupných ukazatelích rentability celého odvětví. 

Je evidentní, ţe analyzovaná společnost dosahuje v porovnání s odvětvím aţ třikrát vyšších 

rentabilit a dokáţe tak lépe zhodnocovat vloţený kapitál. Vývojový trend rentabilit odvětví 

je charakteristický kolísáním hodnot. Grafické znázornění vývoje rentability odvětví 

zachybuje graf číslo 9. Veškeré dostupné poměrové ukazatele odvětví jsou zpracovány 

v příloze číslo 13. 
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Graf č.  9 – Vývoj rentability odvětví 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

4.5.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita je schopnost podniku hradit své závazky. Nejpouţívanějšími ukazateli 

likvidity jsou ukazatelé běţné, pohotové a okamţité likvidity. Tyto poměrové ukazatele  

se liší rozdílně likvidními poloţkami v čitateli. Ve jmenovateli pak u všech likvidit figurují 

krátkodobé závazky. Tabulka číslo 24 obsahuje vstupní data a jednotlivé likvidity 

analyzované společnosti. 

Tab. č. 24 – Ukazatele likvidity 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Krát. závazky [tis. Kč] 467 957  548 474  507 520  473 098  494 941  

Oběţná aktiva [tis. Kč] 501 543  607 157  497 460  451 205  505 966  

Zásoby [tis. Kč] 10 187  10 856  10 541  11 463  12 141  

Krát. fin. maj. [tis. Kč] 92 605  227 906  90 389  48 027  120 452  

Běţná likvidita  1,07 1,11 0,98 0,95 1,02 

Pohotová likvidita  1,05 1,09 0,96 0,93 1,00 

Okamţitá likvidita 0,20 0,42 0,18 0,10 0,24 

Zdroj: [7, vlastní zpracování] 

 

  

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

2009 2010 2011 2012 2013

 R
en

ta
b

il
it

a
 [

%
] 

Čas [roky] 

ROA ROE ROS



Bc. Marek Kania: Finanční analýza vybrané společnosti. 

 

 

45 

2015 

Běžná likvidita udává, kolikrát kryjí oběţná aktiva krátkodobé závazky. Doporučené 

hodnoty jsou v rozmezí 1,6 – 2,5. Výsledky společnosti se po celé sledované období 

pohybují pod těmito doporučenými hodnotami a kromě let 2010 a 2013 mají klesající 

charakter. Nejpříznivějších hodnot společnost dosahovala v roce 2010 díky nízkým 

hodnotám krátkodobých závazků oproti oběţným aktivům, coţ je zapříčiněno především 

nízkým stavem dohadných účtů pasivních, které jsou ovlivňovány nepravidelnosti  

ve fakturaci a tvorbou dohadných poloţek pasívních v investiční výstavbě. Následný 

pokles běţné likvidity je způsoben sníţením oběţných aktiv v čitateli zlomku o více neţ  

109 miliónů korun. Nejvýrazněji se běţná likvidita společnosti od doporučených hodnot 

liší v letech 2011 a 2012. Tento pokles je způsoben nízkým stavem financí na bankovních 

účtech společnosti, které vzhledem k předešlému roku poklesly o více neţ  

42 miliónů korun. Odčerpávání finančních prostředků je způsobeno finanční politikou 

vlastníka při rozdělování zisku, kdy ve společnosti nechává minimální volné zdroje. 

Jmenované roky byly rovněţ ovlivněny novým způsobem posuzování daně z přidané 

hodnoty u investiční výstavby tzv. přenesená daňová povinnost, kdy se ve většině případů 

u společnosti uplatňovala daňová pohledávka, která po změně zákona přešla na daňový 

závazek.   

 

Pohotová likvidita je konstruována tak, aby odstraňovala nejméně likvidní část 

oběţných aktiv, kterými jsou zásoby. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 1. V tomto 

případě dosahuje analyzovaná společnost doporučených hodnot ve třech sledovaných 

letech 2009, 2010 a 2013. Pozitivní je stabilní vývoj ukazatele a malá diference výsledků 

společnosti od doporučené hodnoty a také fakt, ţe pouze v letech 2011 a 2012 dochází 

k poklesu likvidity pod doporučenou hranici. V ostatních letech je pohotová likvidita vyšší 

neţ 1 a společnost tak nemusela uvaţovat o prodeji zásob. Hodnoty ukazatele  

se v posledních třech sledovaných letech liší od běţné likvidity pouze o 0,02 haléře 

oběţných aktiv ku krátkodobým závazkům, coţ znamená, ţe zásoby nemají nadměrně 

velkou váhu v rozvaze analyzovaného podniku.  
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Okamžitá likvidita udává schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. 

Doporučené jsou hodnoty v rozmezí 0,2 – 0,5. Výsledky tohoto ukazatele se nejvíce 

přibliţují doporučeným hodnotám, kdy se pouze v letech 2011 a 2012 nacházejí pod 

doporučenou hranicí. Pokles je způsoben jiţ zmíněným nízkým stavem financí na účtech 

společnosti. Jednotlivé likvidity jsou pro větší názornost zpracovány v grafu číslo 10. 

 

 
Graf č.  10 – Vývoj likvidity 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Tabulka číslo 25 obsahuje jednotlivé likvidity celého odvětví. 

 

Tab. č. 25 – Ukazatele likvidity odvětví 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Běţná likvidita  1,41 1,39 1,84 2,07 2,09 

Pohotová likvidita  1,24 1,22 1,72 1,92 2,05 

Okamţitá likvidita 0,29 0,29 0,48 0,61 0,16 

Zdroj: [11] 

 

Vývoj likvidit odvětví se v letech 2009 a 2010 projevuje stabilně a dosahuje 

nejniţších hodnot. V roce 2011 dochází k nárůstu likvidit, který pokračuje aţ do konce 

sledovaného období. Výjimkou je pouze okamţitá likvidita, kdy v roce 2013 dochází 

k jejímu poklesu. Hodnoty běţné likvidity odvětví se v posledních třech letech na rozdíl  

od analyzované společnosti pohybují v doporučených mezích.  
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Graf č.  11 – Vývoj likvidity odvětví 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

4.5.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity podávají informace o tom, jak efektivně sledovaný podnik vyuţívá 

jednotlivé části svého majetku. Vstupní hodnoty a vypočtené ukazatele jsou zachyceny 

v tabulce číslo 26. 

Tab. č. 26 – Ukazatele aktivity 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Trţby [tis. Kč] 2 004 713  2 040 649  2 087 045  2 167 811  2 203 591  

Celková aktiva [tis. Kč] 7 300 001  7 492 852  7 478 955  7 505 558  7 634 140  

Dlouhodobý majetek [tis. Kč] 6 796 742  6 884 090  6 980 497  7 052 559  7 125 907  

Zásoby [tis. Kč] 10 187  10 856  10 541  11 463  12 141  

Krátkodobé pohled. [tis. Kč] 398 754  368 393  396 529  391 713  373 372  

Krátkodobé závazky [tis. Kč] 467 957  548 474  507 520  473 098  494 941  

Obrat celkových aktiv 0,27 0,27 0,28 0,29 0,29 

Obrat dlouhodobého majetku 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 

Obrat zásob 196,77 187,96 197,99 189,10 181,49 

Doba obratu zásob [Dny] 1,83 1,92 1,82 1,90 1,98 

Doba obratu pohledávek [Dny] 71,61 64,99 68,40 65,05 61,00 

Doba obratu závazků [Dny] 84,03 96,76 87,54 78,57 80,86 

Zdroj: [7, vlastní zpracování] 
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Ukazatele aktivity jsou graficky zpracovány v grafu číslo 12. 

 

 

Graf č.  12 – Vývoj likvidity 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Obrat celkových aktiv měří efektivnost vyuţití celkových aktiv. Ukazatel informuje 

o tom, kolikrát se za jeden rok celková aktiva obrátí. Výsledné hodnoty ukazatele by měly 

být přinejmenším rovny jedné. Analyzovaná společnost však po celé sledované období 

vykazuje obrat aktiv pouze v rozmezí 0,27 – 0,29, coţ by mohlo vypovídat o neefektivním 

vyuţití majetku. Nízké hodnoty ukazatele jsou však charakteristické pro celé odvětví a jsou 

zapříčiněny vyšším stavem celkových aktiv oproti trţbám společnosti, coţ je zapříčiněno 

cenovou regulací ze strany státu a vysokým stavem majetku. 

 

Obrat dlouhodobého majetku má podobnou vypovídací schopnost jako předešlý 

ukazatel. Měří efektivnost vyuţívání dlouhodobého majetku, pod který spadají budovy, 

pozemky, strojní zařízení atd. Výsledek obratu udává, kolikrát se dlouhodobý majetek 

podniku obrátí v trţby za jeden rok. Hodnoty ukazatele jsou téměř totoţné s obratem 

celkových aktiv, to je zapříčiněno tím, ţe aktiva společnosti tvoří z více neţ 93 % právě 

dlouhodobý majetek figurující ve jmenovateli ukazatele. Obrat dlouhodobého majetku má 

stabilní charakter a za sledované období se pohybuje pouze v úzkém rozmezí 0,29 – 0,31. 
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Obrat zásob udává kolikrát v roce je kaţdá z poloţek zásob prodána a opětovně 

naskladněna. Analyzovaná společnost vykazuje poměrně vysoké hodnoty obratu, coţ je 

způsobeno nízkým stavem zásob oproti celkovým trţbám. Ukazatel má od roku 2011 

klesající tendenci, z důvodu rychlejšího růstu objemu zásob před růstem trţeb. Stoupající 

stav zásob je způsoben vyšší spotřebou materiálu, který tvoří zejména chemikálie, potrubí, 

čerpadla atd.  

 

Doba obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dní, po které jsou ve společnosti 

vázány zásoby, neţ jsou spotřebovány, tedy dobu, za niţ jsou zásoby schopny proměnit  

se v hotovost nebo pohledávku. Hodnoty ukazatele jsou v souvislosti s obratem zásob 

poměrně nízké a zákonitě vykazují opačný vývojový trend. Nejniţší počet dní, po které 

byly zásoby vázány v podniku, jsou zaznamenány v roce 2011, kdy byla doba obratu zásob 

1,82 dne. Od tohoto roku má doba obratu zásob negativní rostoucí tendenci, kdy 

v posledním sledovaném roce dosahuje hodnoty 1,98 dne.  

 

Doba obratu pohledávek má obecně optimální klesající tendenci. Výjimkou je 

pouze rok 2011, kdy počet dní, po které musí SmVaK a.s. čekat na obdrţení plateb  

od odběratelů, vzrostl oproti roku 2010 o 3,41. Pokles krátkodobých pohledávek 

z obchodních vztahů byl způsoben úhradou pohledávek z roku 2009 ve výši 9 mil Kč  

a zvýšenou úhradou pohledávek běţného účetního období ve výši 4 mil. Kč.  Pokles jiných 

pohledávek v roce 2010 byl způsoben zrušením pohledávek z derivátových operací ve výši  

14,85 miliónu Kč. Nejkratší dobu obratu pohledávek společnost zaznamenala v posledním 

sledovaném roce, kdy činí pouze 61 dní. Svůj podíl na klesajícím trendu ukazatele májí 

také přísnější interní předpisy společnosti, díky kterým jsou schopni lépe vymáhat své 

pohledávky. 

 

Doba obratu závazků představuje dobu, od vzniku závazku do jeho úhrady. 

Analyzovanému podniku nejdéle trvalo uhradit své závazky v roce 2010 a to 96,76 dní. 

V roce 2010 také vznikl největší rozdíl mezi dobou obratu pohledávek a dobou obratu 

závazků, který činil 31,77 dní. Naopak nejméně času na splacení svých závazku 

potřebovala v roce 2012 s 78,57 dny.  
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Hodnoty ukazatele jsou bezpečně vyšší neţ hodnoty doby obratu pohledávek  

a nedochází tak k časovému nesouladu, společnost tedy disponuje volnými finančními 

prostředky. Zveřejněná data Ministerstva průmyslu a obchodu obsahují z výše uvedených 

ukazatelů pouze obrat celkových aktiv, který je zachycen v následující tabulce. 

 
Tab. č. 27 – Ukazatele aktivity odvětví 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Obrat celkových aktiv 0,43 0,50 0,54 0,53 0,50 

Zdroj: [11] 

 

Průměrný obrat celkových aktiv odvětví se stejně jako u analyzované společnosti 

pohybuje po celé sledované období pod doporučenou hodnotou 1. Hodnoty jsou však 

mírně vyšší, z čehoţ plyne, ţe podniky odvětví dokáţí obecně efektivněji vyuţívat svá 

aktiva. 

 

4.5.4 Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele pracují jako indikátory míry rizika, kterým je společnost ohroţena při 

dané struktuře a poměru vlastních a cizích zdrojů. S rostoucí mírou vyuţití cizího kapitálu 

pak samozřejmě roste i míra tohoto rizika. Výhodou pouţití cizího kapitálu je však jeho 

menší cena v porovnání s vlastním kapitálem. Tabulka číslo 28 obsahuje vstupní hodnoty  

a vypočítané ukazatele zadluţenosti.  

 
Tab. č. 28 – Ukazatele zadluženosti 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Cizí zdroje [tis. Kč] 3 000 661  3 093 078  3 048 768  3 008 999  3 045 310  

Celková aktiva [tis. Kč] 7 300 001  7 492 852  7 478 955  7 505 558  7 634 140  

Vlastní kapitál [tis. Kč] 4 298 233  4 398 581  4 429 052  4 495 577  4 587 656  

Rezervy [tis. Kč] 41 485  57 210  55 134  34 452  33 252  

Provozní cash flow [tis. Kč] 707 864  853 438  689 453  722 676  902 605  

Dlouhodobý majetek [tis. Kč] 6 796 742  6 884 090  6 980 497  7 052 559  7 125 907  

Dlouhodobé závazky [tis. Kč] 2 491 219  2 487 393  2 486 112  2 501 448  2 517 116  

Celková zadluţenost [%] 41,10 41,28 40,76 40,09 39,89 

Kvóta vlastního kapitálu [%] 58,88 58,70 59,22 59,90 60,09 

Doba splácení dluhu [Dny] 93,39 90,66 94,30 99,41 99,75 

Krytí DM vlastním kapitálem 0,63 0,64 0,63 0,64 0,64 

Krytí DM dlouhodob. zdroji 1,07 1,09 1,07 1,06 1,07 

Zdroj: [7, vlastní zpracování] 
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Celková zadluženost je prvotním ukazatelem zadluţenosti, který poměřuje cizí 

kapitál a celková aktiva. Optimální hodnoty se nacházejí v rozmezí 30 – 60 %. Celková 

zadluţenost společnosti se za celé sledované období pohybuje v doporučených mezích,  

a od roku 2010 se vyznačuje klesajícím trendem. Tento vývoj je způsoben postupným 

sniţováním cizích zdrojů, kdy společnost v roce 2011 vyuţívá o 44,30 miliónů méně cizích 

zdrojů neţ v roce 2009 a v roce 2012 o 39,76 miliónů neţ v roce předešlém. Cizí zdroje 

jsou ve svém důsledku ovlivňovány hlavně krátkodobými závazky a to zejména závazky 

z obchodních vztahů a dohadnými poloţkami, které nejvíce ovlivňuje investiční výstavba. 

Svou roli zde sehrává i předčasné splacení daňových závazků vůči státnímu rozpočtu  

a uhrazení závazku k zaměstnancům, které společnost uhradila jiţ v prosinci, místo v lednu 

následujícího roku. V posledním sledovaném roce sice opět dochází k navýšení cizích 

zdrojů o 36,31 miliónů, kdy společnost uhradila daňové závazky vůči státu v řádném 

termínu a zvýšila dohadné poloţky pasivní na investiční výstavbu. Zároveň ale stoupají 

celková aktiva, takţe si vývoj celkové zadluţenosti drţí klesající trend, coţ je příznivý 

faktor především pro akcionáře společnosti. 

 

Kvóta vlastního kapitálu doplňuje předešlý ukazatel a informuje o finanční 

nezávislosti a struktuře podniku. Ukazatel má opačný vývoj neţ celková zadluţenost, kdy 

v prvních dvou sledovaných letech meziročně klesá o 0,18 % a poté dochází k jeho růstu 

aţ o 1,39 % v roce 2013 oproti roku 2010. Z vývoje tohoto ukazatele a ukazatele celkové 

zadluţenosti je zřejmé, ţe společnost ve sledovaných letech směřuje ke sniţování cizího 

kapitálu a většímu vyuţívání vlastních zdrojů.  

 

Doba splácení dluhu udává dobu, za niţ je podnik schopen vlastními silami 

z provozního cash flow, uhradil své dluhy. Optimální je dlouhodobě klesající trend 

ukazatele. Doba splácení dluhu analyzované společnosti se však projevuje stoupajícím 

trendem, pouze v roce 2010 dochází k poklesu oproti předešlému roku, ukazatel dosahuje 

nejniţší hodnoty za sledované období a to 90,66 dní. Nejdéle pak analyzované společnosti 

trvalo uhradit své závazky v posledním sledovaném roce, kdy doba splácení dluhu činí 

99,75 dní. 
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Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem je ukazatelem, poměru vlastního 

kapitálu a dlouhodobého majetku. Výsledné hodnoty mají stabilní charakter, a pohybují  

se v úzkém rozmezí 0,63 – 0,64, coţ znamená, ţe analyzovaná společnost nepouţívá 

dlouhodobý kapitál ke krytí krátkodobých aktiv. Niţší hodnoty ukazatele jsou zapříčiněny 

větším objemem dlouhodobého majetku, který převyšuje vlastní kapitál průměrně  

o 2,52 miliardy korun.  

 

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji je ukazatel zadluţenosti, který 

poměřuje dlouhodobé cizí zdroje a dlouhodobý majetek. Z výsledných hodnot ukazatele  

je moţné vyvodit strategii financování analyzované společnosti. Ve všech sledovaných 

letech se výsledky ukazatele pohybují v rozmezí 1,06 – 1,09. Z těchto hodnot, které nejsou 

niţší neţ jedna a zároveň nejsou ani relativně vysoké lze vyvodit, ţe společnost vyuţívá 

tzv. neutrální strategii financování a dlouhodobý majetek je přiměřeně kryt dlouhodobým 

kapitálem. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje pouze dva ukazatele zadluţenosti, které 

zachycuje tabulka číslo 29. 

 

Tab. č. 29 – Ukazatele zadluženosti odvětví [%] 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluţenost 33,89 34,26 30,18 28,77 31,43 

Kvóta vlastního kapitálu  65,81 65,41 68,94 70,45 67,67 

Zdroj: [11, vlastní zpracování] 

 

Průměrná celková zadluţenost odvětví se ve sledovaných letech pohybuje v rozmezí 

28,77 – 34,26 %. Nejvyšších hodnot nabývá v roce 2010, kdy činí 34,26 % a nejniţších 

hodnot dosahuje v roce 2012 s 28,77 % celkové zadluţenosti. Při porovnání hodnot 

SmVaK a.s. a odvětví lze pozorovat podobný vývoj celkové zadluţenosti, kdy hodnoty 

v prvních dvou letech stoupají, a po zbytek sledovaných let mají klesající tendenci. 

Výjimkou je pouze rok 2013, kdy dochází ke zvýšení celkové zadluţenosti odvětví vůči 

roku 2012.  
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Kvóta vlastního kapitálu odvětví má zákonitě opačný vývojový trend neţ předešlý 

ukazatel. Nejvyšších hodnot je dosaţeno v roce 2012 s 70,45 % kvóty vlastního kapitálu, 

naopak nejniţších hodnot v roce 2010 s 65,41 %. Obecně lze říci, ţe odvětví se oproti 

analyzované společnosti projevuje v průměru niţší mírou zadluţenosti a více vyuţívá 

vlastní zdroje.  

 

4.5.5 Provozní ukazatele 

Provozní, nebo také výrobní ukazatele se uplatňují ve vnitřním řízení podniku, 

vyuţívají tokové veličiny a napomáhají managementu analyzovat základní aktivity 

společnosti. V následující tabulce jsou zpracovány vstupní hodnoty pro výpočet a hodnoty 

jednotlivých provozních ukazatelů. 

 

Tab. č. 30 – Provozní ukazatele 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Přidaná hodnota [tis. Kč] 1 328 654 1 342 311 1 350 709 1 395 393 1 436 242 

Mzdové náklady [tis. Kč] 261 922 263 680 266 940 280 531 285 912 

Celkové náklady [tis. Kč] 1 678 864 1 739 516 1 751 575 1 809 227 1 828 188 

Výnosy [tis. Kč] 2 038 087 2 092 330 2 114 054 2 194 377 2 210 605 

Spotřeba mat. a ener. [tis. Kč] 423 380 431 492 435 536 468 298 467 970 

Zásoby [tis. Kč] 10 187 10 856 10 541 11 463 12 141 

Mzdová produktivita 5,07 5,09 5,06 4,97 5,02 

Nákladovost výnosů 0,82 0,83 0,83 0,82 0,83 

Materiálová náročnost výnosů 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Vázanost zásob na výnosy 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Zdroj: [7, vlastní zpracování] 

 

Mzdová produktivita je ukazatel udávající, kolik výnosů připadá na jednu korunu 

vyplacených mezd. Hodnoty mzdové produktivity analyzované společnosti se vyznačují 

stabilním charakterem. Za sledované období připadá průměrně 5,04 korun výnosů na jednu 

korunu vyplacených mezd. Za první tři sledované roky dochází pouze k mírné diferenci 

hodnot ukazatele, coţ svědčí o vyváţeném poměru přidané hodnoty a vyplacených mezd. 

Nejniţších hodnot společnost dosahuje v letech 2012 a 2013, kdy mzdové náklady vzrostly 

nejdříve o 5,09 % oproti předešlému roku a poté o 1,01 % oproti roku 2012.  
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Nákladovost výnosů podává informaci o míře zatíţení výnosů podniku celkovými 

náklady. Z tabulky číslo 27 je evidentní rovnoměrné zatíţení výnosů náklady, kdy se 

hodnoty ukazatele pohybují v rozmezí 0,82 – 0,83. 

 

Materiálová náročnost výnosů představuje zatíţení výnosů společnosti 

spotřebovaným materiálem a energiemi. Ukazatel se stejně jako v předešlých případech 

vyznačuje stabilně a nabývá ve všech sledovaných letech hodnoty 0,21. Lze tedy říci, ţe 

výnosy podniku jsou pouze v malé míře zatíţeny spotřebovaným materiálem a energiemi.  

 

Vázanost zásob na výnosy udává, objem zásob, který je vázán na jednu korunu 

výnosů. Hodnota ukazatele za všechny sledované roky je 0,005, coţ znamená, ţe  

0,005 haléře zásob je vázán na jednu korunu výnosů společnosti. Míra vázanosti zásob  

na výnosech je tedy díky velmi nízké hodnotě ukazatele optimální. 

 

Zveřejněná data odvětví Ministerstva průmyslu a obchodu ţádný z provozních 

ukazatelů neobsahují.  
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5. Zhodnocení finančního zdraví společnosti pomocí 

Du-Pontova pyramidálního rozkladu 

V této kapitole je provedena analýza vybrané společnosti pomocí Du-Pontova 

pyramidálního rozkladu, díky kterému je moţné analyzovat vliv změny jednotlivých 

ukazatelů pyramidy na vrcholový ukazatel rentability vlastního kapitálu. Vstupní hodnoty 

rozkladu jsou uvedeny v tabulce číslo 31. Úplná analýza za pomoci Du-Pontova 

pyramidálního rozkladu je zpracována v příloze číslo 8. 

 

Tab. č. 31 – Du-Pontův pyramidální rozklad [tis. Kč] 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Čistý zisk 359 694  352 813  362 479  385 149  388 602  

Vlastní kapitál 4 298 233  4 398 581  4 429 052  4 495 577  4 587 656  

Celková aktiva 7 300 001  7 492 852  7 478 955  7 505 558  7 634 140  

Trţby  2 004 713  2 040 649  2 087 045  2 167 811  2 203 591  

Zdroj: [7, vlastní zpracování] 

 

Vrcholový ukazatel ROE spolu s rozkládajícími ukazateli je zpracován v následující 

tabulce číslo 32. 

Tab. č. 32 – Du-Pontův pyramidální rozklad [%] 

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

ROE -4,0248 2,0330 4,6816 -1,1285 

ROA -4,2721 3,4706 6,2922 -0,4358 

Multiplikátor 0,2473 -1,4376 -1,6106 -1,6106 

ROS -3,4669 0,5465 2,5002 -0,4025 

Obrat aktiv -0,8052 2,9241 3,7920 -0,0333 
Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

V období mezi lety 2009 a 2010 došlo k poklesu rentability vlastního kapitálu 

společnosti o 4,02 %, coţ je nehorší výsledek za celé sledované období. Tento fakt 

negativně ovlivňuje ukazatel ROA a to o 4,27 %, zatím co dochází ke kladnému účinku 

multiplikátoru, ale pouze ve výši 0,24 %. Negativní účinek ukazatele ROA je způsoben 

niţšími zisky roku 2010, kdy dochází k jejich poklesu oproti roku 2009 o 0,29 % zejména 

v důsledku vyšších mzdových nákladu.  
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Rentabilitu celkových vloţených aktiv negativně ovlivňuje ukazatel ROS, který  

je dále ovlivněn vysokými náklady, zejména výkonovou spotřebou, která meziročně 

vzrostla o 40,11 miliónů Kč a změnou stavu rezerv, která vzrostla o 29,59 miliónů korun. 

Multiplikátor působí na vrcholový ukazatel pozitivně vlivem růstu vlastního kapitálu  

o 100 miliónů Kč a růstem celkových aktiv o 192 miliónů Kč oproti roku předešlému. 

Vlastní kapitál vzrostl vlivem zvýšení hodnoty rezervních a nedělitelných fondů  

o 20 miliónů korun. Růst celkových aktiv společnosti je zapříčiněn nárůstem 

dlouhodobého majetku v podobě staveb o 89 miliónů Kč. 

 

Mezi lety 2010 a 2011 došlo ke zvýšení vrcholového ukazatele o 2,03 %, z důvodu 

růstu rentability celkového kapitálu o 3,47 %. Negativně zde díky sníţení celkových aktiv 

a zvýšení vlastního kapitálu působí multiplikátor a to o 1,43 %. Ukazatel ROA je v levé 

větvi rozkladu pozitivně ovlivněn hlavně z důvodu sníţení nákladů společnosti. V pravé 

větvi dochází k pozitivnímu ovlivnění vrcholového ukazatele zapříčiněnému sníţením 

celkových aktiv o 0,19 % vlivem niţšího stavu financí na účtech společnosti a zvýšením 

trţeb o 2,27 %.  

 

Období mezi lety 2011 a 2012 se vyznačuje opětovným nárůstem rentability vlastního 

kapitálu, která vzrostla o 4,68 % a jedná se tak o nejlepší výsledek za sledované období. 

Stejně jako v předchozím případě je vrcholový ukazatel pozitivně ovlivněn rentabilitou 

celkového kapitálu a negativně působením multiplikátoru. Na zvýšení ukazatele ROA  

o 6,29 % má v levé větvi vliv zejména růst ziskové marţe o 2,5 % a výrazné sníţení 

nákladu. Zatím co v pravé větvi dochází k pozitivnímu ovlivnění obratem aktiv o 3,79 % 

z důvodu růstu trţeb. 

 

Mezi posledními dvěma sledovanými roky dochází k poklesu ukazatele ROE  

o 1,12 % za negativního přispění jak rentability celkového kapitálu, tak multiplikátoru, 

které klesly o 0,43 % a 1,61 %. Za sledované období tak jde o druhý záporný výsledek 

vrcholového ukazatele. Nízká hodnota rentability vlastního kapitálu v levé větvi rozkladu 

je způsobena rychlejším růstem hodnoty vlastního kapitálu společnosti, který 

v meziročním srovnání vzrostl o 2,05 % oproti růstu zisku, který vzrostl o pouhých 0,90 %. 

Jedná se tak o nejmenší meziroční nárůst zisku za sledované období.  
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Negativní vliv multiplikátoru je zapříčiněn rychlejším tempem růstu vlastního 

kapitálu, jehoţ hodnota meziročně vzrostla o 2,05 % oproti růstu celkových aktiv 

společnosti. 
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6. Zhodnocení finančního zdraví společnosti pomocí 

vybraných bonitních a bankrotních modelů 

Závěrečnou formou analýzy je hodnocení pomocí vybraných bonitních a bankrotních 

modelů, jejichţ účelem je zhodnocení finančního zdraví podniku a identifikace jeho 

případného ohroţení bankrotem. 

 

6.1 Bonitní modely 

Kralickův test pracuje s jedním ukazatelem z kaţdé ze čtyř hlavních oblastí finanční 

analýzy, jakými jsou rentabilita, likvidita, aktivita a stabilita. Tyto ukazatele a vstupní 

hodnoty pro výpočet jsou zpracovány v tabulce číslo 33. 

 

Tab. č. 33 – Kralickův test 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Vlastní kapitál [tis. Kč] 4 298 233  4 398 581  4 429 052  4 495 577  4 587 656  

Celková aktiva [tis. Kč] 7 300 001  7 492 852  7 478 955  7 505 558  7 634 140  

Krátkodobé závaz. [tis. Kč] 467 957  548 474  507 520  473 098  494 941  

Dlouhodobé závaz. [tis. Kč] 2 491 219  2 487 393  2 486 112  2 501 448  2 517 116  

Cash flow [tis. Kč] 758 924  785 384  779 262  797 298  830 529  

Trţby [tis. Kč] 2 004 713  2 040 649  2 087 045  2 167 811  2 203 591  

ROA [%] 7,59 7,21 7,36 7,70 7,68 

Kvóta vlastního kapitálu [%] 59 59 59 60 60 

Doba splácení dl. z CF [dny] 3,90 3,87 3,84 3,83 3,63 

Cash flow v % trţeb [%] 38 38 37 37 38 
Zdroj: [7, vlastní zpracování] 

 

Jednotlivé hodnoty z tabulky číslo 33 jsou ohodnoceny dle tabulky číslo 7 a následně 

zprůměrovány. Průměry z tabulky číslo 34, pak prezentují finanční stav analyzovaného 

podniku. 

Tab. č. 34 – Vyhodnocení Kralickova testu 
  2009 2010 2011 2012 2013 

Výsledné skóre 2 2 2 2 2 

Výsledný stav Velmi dobrý Velmi dobrý Velmi dobrý Velmi dobrý Velmi dobrý 
Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Výsledné skóre podniku má ve všech sledovaných letech hodnotu 2 a finanční situaci 

SmVaK a.s. dle Kralickova testu tedy lze charakterizovat jako velmi dobrou. Výsledný 

stav společnosti pozitivně nejvíce ovlivňuje ukazatel kvóty vlastního kapitálu a ukazatel 

cash flow v procentech trţeb. Výsledky obou dvou ukazatelů se pohybují výrazně nad 

hranicí doporučených hodnot, kdy v posledním sledovaném roce dosahuje kvóta vlastního 

kapitálu 60 % a ukazatel cash flow v procentech trţeb 38 %. Pozitivní je také dlouhodobě 

klesající trend ukazatele doby splácení dluhu z cash flow, svědčící o finanční stabilitě 

podniku, coţ ocení zejména věřitelé společnosti. Nejméně jsou výsledky ovlivněny 

ukazatelem ROA, který průměrně dosahuje hodnot pouze 7,5 % vlivem převahy celkových 

aktiv společnosti ve jmenovateli ukazatele nad ziskem.  

 

Index bonity k určení finančně-ekonomické situace sledovaného podniku vyuţívá 

šest poměrových ukazatelů, jejichţ výsledky jsou společně se vstupními hodnotami 

nezbytnými pro výpočet uvedeny v tabulce číslo 35. 

 

Tab. č. 35 – Index bonity 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Cash flow [tis. Kč] 758 924  785 384  779 262  797 298  830 529  

Cizí zdroje [tis. Kč] 3 000 661  3 093 078  3 048 768  3 008 999  3 045 310  

Celková aktiva [tis. Kč] 7 300 001  7 492 852  7 478 955  7 505 558  7 634 140  

EBT [tis. Kč] 451 683  438 172  449 003  476 140  485 072  

Zásoby [tis. Kč] 10 187  10 856  10 541  11 463  12 141  

Celkové výkony [tis. Kč] 2 004 713  2 058 486  2 097 643  2 184 245  2 205 583  

x1 0,253 0,254 0,256 0,265 0,273 

x2 2,433 2,422 2,453 2,494 2,507 

x3 0,062 0,058 0,060 0,063 0,064 

x4 0,225 0,213 0,214 0,218 0,220 

x5 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 

x6 0,275 0,275 0,280 0,291 0,289 
Zdroj: [7, vlastní zpracování] 

 

Vyhodnocení Indexu bonity je zpracováno v tabulce číslo 36 a řídí se dle vztahu 33. 

Výsledná situace podniku je hodnocena dle stupnice z obrázku číslo 4. 
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Tab. č. 36 – Vyhodnocení Indexu bonity 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Index bonity 2,348 2,253 2,280 2,352 2,375 

Situace Velmi dobrá Velmi dobrá Velmi dobrá Velmi dobrá Velmi dobrá 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Finančně-ekonomická situace podniku vychází velmi dobrá. Index bonity má od roku 

2011 rostoucí charakter, díky čemuţ by se v budoucnu mohlo hodnocení společnosti 

změnit na extrémně dobré. Na rostoucím trendu indexu bonity se nejvíce podílí ukazatele 

rentability x3, x4 a to zejména díky většímu růstu zisku v čitateli ukazatelů nad růstem 

celkových aktiv a výkonů ve jmenovateli. Nejmenší podíl na výsledku mají poslední dva 

ukazatele z oblasti aktivity. Ukazatel poměru zásob a celkových výkonů x5 dosahuje pouze 

nízkých hodnot v rozmezí 0,005 – 0,006 vlivem vysokého stavu celkových výkonů  

ve jmenovateli oproti zásobám. Ukazatel x6, který poměřuje celkové výkony a aktiva 

společnosti vykazuje nízké hodnoty z důvodu převahy celkových aktiv nad výkony, které 

jsou v posledním sledovaném roce o 5,43 miliardy niţší neţ aktiva. Grafické hodnocení 

Indexu bonity zobrazuje graf číslo 14. 

 

 

Graf č.  13 – Vyhodnocení Indexu bonity 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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6.2 Bankrotní modely 

Altmanův model je konstruován z pěti poměrových ukazatelů, které jsou spolu  

se vstupními hodnotami uvedeny v tabulce číslo 37. Celkové výsledky Altmanova modelu 

analyzovaného podniku pro jednotlivé roky jsou vypočteny podle vztahu číslo 34  

a následně vyhodnoceny podle tabulky číslo 8.  

 

Tab. č. 37 – Altmanův model 

  2009 2010 2011 2012 2013 

ČPK [tis. Kč] 33 585  58 683  -10 059  -21 893  11 025  

Celková aktiva [tis. Kč] 7 300 001  7 492 852  7 478 955  7 505 558  7 634 140  

Nerozdělený zisk [tis. Kč] 839 808  940 156  970 627  1 037 152  1 129 230  

EBIT [tis. Kč] 204 780  203 691  203 066  202 842  202 338  

Trţní hodnota VK [tis. Kč] 5 245 393  5 440 102  4 845 599  5 706 401  6 229 315  

Cizí zdroje [tis. Kč] 3 000 661  3 093 078  3 048 768  3 008 999  3 045 310  

Trţby [tis. Kč] 2 004 713  2 040 649  2 087 045  2 167 811  2 203 591  

A 0,0046 0,0078 -0,0013 -0,0029 0,0014 

B 0,1150 0,1255 0,1298 0,1382 0,1479 

C 0,0759 0,0721 0,0736 0,0770 0,0768 

D 1,7481 1,7588 1,5894 1,8964 2,0455 

E 0,2746 0,2723 0,2791 0,0289 0,2886 
Zdroj: [7, vlastní zpracování] 

 

Výsledné hodnoty a hodnocení Altmanova modelu jsou zobrazeny v následující 

tabulce. 

Tab. č. 38 – Vyhodnocení Altmanova modelu 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Z 1,74 1,75 1,66 1,87 1,98 

Hodnocení situace Šedá zóna Šedá zóna Šedá zóna Šedá zóna Šedá zóna 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Analyzovaná společnost se ve všech sledovaných letech pohybuje v tzv. šedé zóně 

nevyhraněných výsledků, kdy nelze jednoznačně říci, zda je podnik bankrotní nebo 

bonitní. Největší problémy lze pozorovat v oblasti likvidity, kdy dokonce v letech 2011  

a 2012 výsledek negativně ovlivňuje záporný čistý provozní kapitál. Naopak k pozitivnímu 

ovlivnění výsledků v průměru 60 % dochází působením poměrového ukazatele trţní 

hodnoty vlastního kapitálu k cizím zdrojům.  
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Rostoucí trend tohoto ukazatele sniţuje negativní působení v oblasti likvidity, díky 

čemuţ hodnota Altmanova modelu od roku 2011 roste o 12,65 % v roce 2012 o 5,88 % 

v roce 2013 oproti rokům předešlým. K dosaţení hranice uspokojivé finanční situace však 

v posledním sledovaném roce zbývá ještě 0,92. 

 

Tafflerův model pracuje na základě čtyř poměrových ukazatelů, přičemţ klade důraz 

především na likviditu společnosti. K výpočtu vyuţívá informace z rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty. Tabulka číslo 39 zachycuje vstupní hodnoty nezbytné pro výpočet Tafflerova 

modelu a vypočtené poměrové ukazatele. 

 
Tab. č. 39 – Tafflerův model 

  2009 2010 2011 2012 2013 

EBT [tis. Kč] 451 683  438 172  449 003  476 140  485 072  

Krátkodobé závazky [tis. Kč] 467 957  548 474  507 520  473 098  494 941  

Oběţná aktiva [tis. Kč] 501 543  607 157  497 460  451 205  505 966  

Cizí zdroje [tis. Kč] 3 000 661  3 093 078  3 048 768  3 008 999  3 045 310  

Celková aktiva [tis. Kč] 7 300 001  7 492 852  7 478 955  7 505 558  7 634 140  

Trţby [tis. Kč] 2 004 713  2 040 649  2 087 045  2 167 811  2 203 591  

R1 0,965 0,799 0,885 1,006 0,980 

R2 0,167 0,196 0,163 0,150 0,166 

R3 0,064 0,073 0,068 0,063 0,065 

R4 0,275 0,272 0,279 0,289 0,289 
Zdroj: [7, vlastní zpracování] 

 

Vyhodnocení Tafflerova modelu pro jednotlivé roky je zpracováno v tabulce číslo 40 

podle vztahu 40. 

Tab. č. 40 – Vyhodnocení Tafflerova modelu 
  2009 2010 2011 2012 2013 

T 0,589 0,506 0,547 0,610 0,599 

Pravděpodobnost bankrotu Malá Malá Malá Malá Malá 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Tafflerův model hodnotí pravděpodobnost bankrotu společnosti jako malou, pokud se 

index T pohybuje nad hodnotou 0,3. Z tabulky číslo 40 je zřejmé, ţe index T vychází 

uspokojivě nad touto hranicí, z čehoţ vyplývá, ţe společnost SmVaK a.s. není 

v nejbliţších letech bankrotem ohroţena. 



Bc. Marek Kania: Finanční analýza vybrané společnosti. 

 

 

63 

2015 

Nejblíţe hranici ohroţení bankrotem byla společnost v roce 2010, kdy hodnota  

T klesla na 0,506 z důvodu výrazného zvýšení krátkodobých závazků, které však byly 

kryty stavem finančních prostředků na bankovních účtech společnosti. Krátkodobé 

závazky byly v daném roce ovlivněny tvorbou dohadné poloţky pasívní na investiční 

výstavbu a nevyfakturované práce a sluţby. Naopak nejméně ohroţena bankrotem byla 

společnost v roce 2012, kdy se jiţ zmíněné krátkodobé závazky podařilo sníţit  

o 34 miliónů korun, na čemţ se nejvýrazněji podílelo sníţení závazků z obchodního vztahu  

o více neţ 66 miliónů korun, kdy došlo k vyšším úhradám závazků vůči dodavatelům. 

Grafické znázornění ohroţení společnosti bankrotem prezentuje graf číslo 15. 

 

 

Graf č.  14 – Vyhodnocení Tafflerova modelu 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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7. Návrhy a doporučení 

Analyzovaná společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. patří 

mezi přední vodohospodářské podniky ČR, kde se podle počtu zásobovaných obyvatel řadí 

na šesté místo, viz tabulka číslo 1. Společnost dodává pitnou vodu a odvádí odpadní vody 

v regionu Severní Morava a Slezsko, kde má tzv. přirozené monopolní postavení a zároveň 

je jediným vodohospodářským podnikem, který dodává pitnou vodu do zahraničí, 

konkrétně do Polska. SmVaK a.s. vlastní silná mezinárodní společnost AQUALIA  

CZECH S.L, coţ představuje důleţitou strategickou výhodu. Vodárenské odvětví,  

ve kterém analyzovaná společnost působí je specifické zejména z důvodu regulace cen 

vodného a stočného ze strany státu, kdy podniky provozující vodohospodářské zařízení 

mohou do ceny vodného a stočného zahrnout jedině ekonomicky oprávněné náklady 

pořízení, zpracování a oběhu zboţí doloţitelné z účetnictví a přiměřený zisk. Jakoţto 

soukromý subjekt je společnost omezena také v tom, ţe nemůţe čerpat finanční prostředky  

z veřejných zdrojů, např. z fondů Evropské unie. V důsledku těchto omezení zbývá pouze 

malý prostor pro tvorbu návrhů a doporučení ke zlepšení finančně ekonomické situace 

podniku. 

 

Finanční analýza společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

byla provedena na základě hodnot z účetních výkazů společnosti, kterými jsou rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow za sledované roky 2009 – 2013. Jednotlivé 

vypočtené ukazatele byly následně porovnány s hodnotami celého odvětví, které 

kaţdoročně zpracovává a zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Na základě 

výsledků horizontální a vertikální analýzy, analýzy poměrových ukazatelů, Du-Pontova 

pyramidálního rozkladu a analýzy formou bonitních a bankrotních modelů byla finančně 

ekonomická situace společnosti SmVaK a.s. za sledované období shledána jako dobrá  

a stabilní. 

  

Společnosti SmVaK a.s. se za celé sledované období i přes klesající stav odběrů pitné 

vody daří zvyšovat své trţby průměrně o 2,42 %, důsledkem zvyšování cen vodného  

a stočného. K vyjádření zisku společnosti je nezbytné znát také vývoj celkových nákladů, 

které také vykazují stoupající trend s průměrným růstem 2,12 %.  
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Na růstu celkových nákladů se nejvýrazněji podílí výkonová spotřeba, která se skládá 

z nákladů na materiál, energie a sluţby. V oblasti sniţování nákladů na matriál a energie  

je společnost bohuţel omezena jejich rostoucími cenami. Naopak sníţení nákladů  

na sluţby o 19,11 miliónů korun v roce 2013 díky důsledným výběrovým řízením při 

zadávání zakázek na externí sluţby je důleţitým pozitivním krokem, z kterého by podnik 

měl vycházet i nadále. Pro společnost by bylo do budoucna také dobré zváţit a analyzovat, 

které ze sluţeb je potřeba zajišťovat externě a které by se daly zvládnout vlastními 

prostředky.  

 

Další moţnost sniţování nákladů představují investice do malých vodních elektráren 

a obnovitelných zdrojů energie. V roce 2014 analyzovaná společnost dokončila dvě malé 

vodní elektrárny, v Krásném poli je vyuţitý hydroenergetický potenciál na přivaděči pitné 

vody a v Úpravně vody v Podhradí je vyuţit hydroenergetický potenciál přivaděče surové 

vody.  Na čistírnách odpadních vod je také vyuţíván bioplyn, kdy je pomocí plynových 

motorů vyráběna elektrická energie a tzv. kogenerační jednotky, které vyrábějí elektrickou 

energii pro spotřebu technologického zařízení čističek. SmVaK a.s. tak můţe energii 

vyrobenou vlastními zdroji pouţít pro svou potřebu, případně přebytečnou část prodat 

společnosti ČEZ a.s. 

 

Pro zvýšení trţeb společnosti se jako vhodné řešení nabízí rozšíření sluţeb na větší 

území. SmVak a.s. neustále vytváří aktivitu v oblasti akvizic v České republice a ročně 

v této oblasti posuzuje okolo 30 nabídkových řízení na dodávky vody, případně stočného. 

Také v oblasti dodávky vody do zahraničí se nabízejí moţnosti, které by v případě svého 

úspěchu pomohly zvýšit trţby společnosti. Společnost má zřízenou organizační sloţku 

v Polské republice, aby se mohla účastnit výběrových řízení na dodávky vody v Polsku  

(v současné době dodává vodu do Jastrzembie, Leszna Gorna, Ústroň a Zebrzydowice). 

V počátečních jednáních je i dodávka vody do Wroclavi. Velmi atraktivně se jeví také 

moţnost působení společnosti na Slovenku. 
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V letošním roce čeká analyzovanou společnost velké finanční zatíţení v důsledku 

splatnosti vydaných dluhopisů ve výši 2 miliard korun, které jsou splatné 15. listopadu 

2015. Jelikoţ je malá pravděpodobnost, ţe by tyto peněţní prostředky byly k tomuto datu 

naspořeny, by bylo vhodné refinancovat bondy, nejlépe prodlouţením smlouvy na další 

období, k čemuţ je však nutné schválení České národní banky. 

 

V souvislosti s nedávnou světovou finanční krizí jsou i u analyzované společnosti tzv. 

neplatiči. Vzniklé pohledávky společnost řeší splátkovými kalendáři, pohledávky, které 

nejsou uhrazeny delší dobu, jsou následně vymáhány právní cestou. Případy, kdy ani po 

právním vymáhání nejsou pohledávky uhrazeny, jsou po schválení vedením společnosti dle 

zákona odepisovány jako nedobytné. I přesto, ţe u společnosti SmVak a.s. nedochází 

k tvorbě nedobytných pohledávek ze strany domácností v takové míře jako u drobných  

a středních podnikatelů bylo by vhodné v případě zvýšení těchto poloţek uvaţovat o jejich 

předání externí společnosti zabývající se jejich vymáháním. Společnost naštěstí nemá 

problémy s odběry vody „na černo“. V průběhu jednoho roku se objeví maximálně pět 

takovýchto případů, coţ je k celkovému počtu odběratelů zanedbatelné procento. 

 

Společnost AQUALIA CZECH S.L jakoţto vlastník Severomoravských vodovodů  

a kanalizací Ostrava a.s. odčerpává formou dividend značnou část zisku a zbývající část 

vkládá do obnovy infrastrukturního majetku. V důsledku toho společnost SmVaK a.s. 

nemá dostatečné disponibilní volné finanční prostředky. V porovnání s odvětvím má tak 

analyzovaná společnost za sledované období průměrně o 3,67 niţší běţnou likviditu.  

Bylo by vhodné zváţit, v jaké výši budou v budoucnu dividendy ze zisku vypláceny  

a dividendovou strategii upravit tak, aby měla společnost SmVaK a.s. k dispozici více 

krátkodobých finančních prostředků, které by mohla následně vhodně investovat např.  

do krátkodobých cenných papírů. 
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8. Závěr 

Finanční analýza je chápána jako prostředek hodnocení finančního hospodaření 

podniku, při níţ se získané výsledky třídí, vzájemně poměřují a průměrují, je sledován 

jejich vývoj v čase a vzájemné souvislosti. Takovýmto poměřováním se zvyšuje 

informativní a vypovídací schopnost jednotlivých dat analýzy. Získané informace následně 

umoţňují dojít k důleţitým závěrům o finanční situaci a hospodaření sledovaného podniku 

a tvoří nezbytné podklady pro rozhodování vrcholového managementu.  

 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení finančního zdraví společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. pomoci horizontální a vertikální 

analýzy, poměrových ukazatelů, Du-pontova pyramidálního rozkladu a bonitních  

a bankrotních modelů v letech 2009 – 2013. 

 

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se řadí mezi největší 

vodohospodářské podnik v ČR. Majoritním akcionářem SmVaK a.s. s 98,68 % akcií je 

španělská společnost AQUALIA CZECH S.L. Základní kapitál sledované společnosti činí 

3 458 425 000 Kč. Sídlo podniku se nachází v Ostravě. Cílem společnosti je rozvíjet ve 

všech svých činnostech inovační přístupy, poskytovat svým zákazníkům co největší rozsah 

sluţeb v největší kvalitě, chránit ţivotní prostředí, usilovat o rozšíření své působnosti  

i v zahraničí a udrţet si pozici vodárenské společnosti na evropské úrovni. 

 

Práce je členěna do dvou hlavních částí. První teoretická část podává základní 

informace o analyzovaném podniku s následným teoretickým vymezením pojmů z oblasti 

finanční analýzy. Podkladem pro zpracování teoretických kapitol práce byly odborné 

publikace, které jsou zachyceny v seznamu literatury. 

 

Následuje praktická část práce, ve které jsou zpracovány horizontální a vertikální 

analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty, dále analýza poměrových ukazatelů. Veškeré 

výsledky těchto analýz sledovaného podniku jsou také porovnány s dosaţenými hodnotami 

za celé odvětví, které zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.  Praktická část 

pokračuje analýzou vyuţitím Du-Pontova pyramidálního rozkladu a bonitních  

a bankrotních modelů. Závěrečná část práce je věnována návrhům a doporučením, které by 

měly přispět ke zlepšení finančně-ekonomické situace společnosti. 



Bc. Marek Kania: Finanční analýza vybrané společnosti. 

 

 

68 

2015 

Z výsledků finanční analýzy společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s. je patrné, ţe analyzovaná společnost dosahuje velmi dobrých ekonomických 

výsledků. Rentabilita vlastního kapitálu se za sledované období pohybuje v průměru  

8,32 %, coţ je o 4,07 % více neţ průměr odvětví. Také z výsledků bonitních a bankrotních 

modelů pro společnost v následujících letech vyplívá dobrá finanční situace bez ohroţení 

bankrotem.  
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