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Anotace 

 

Cílem diplomové práce je zhodnotit finanční zdraví společnosti ČEZ distribuční sluţby 

s.r.o. podle ukazatelů finanční analýzy. Teoretická část obsahuje stručnou charakteristiku 

společnosti, zdroje informací pro zpracování finanční analýzy a popis jednotlivých metod. 

V praktické části je provedena samotná finanční analýza pomocí absolutních ukazatelů, 

poměrových ukazatelů, Du Pont pyramidálního rozkladu, bankrotních a bonitních modelů. 

V závěru práce jsou shrnuty veškeré výsledky a navrţeno doporučeni pro zlepšení finančního 

stavu společnosti. 

 

Klíčová slova: finanční analýza, ukazatele, Du Pont, bankrotní modely, bonitní modely. 

 

Summary 

The aim of the thesis is to evaluate the financial health of ČEZ Distribution Services 

Ltd. according to the indicators of the financial analysis. The theoretical part contains brief 

characteristics of the company, sources of information for the processing of the financial 

analysis and the description of individual methods. In the practical part could be found the 

financial analysis itself using absolute indicators, ration indicators, Du Pont of pyramidal 

disintegration, bankruptcy and credibility models. All the results are summarized in the 

conclusion and recommendations for the improvement of the financial condition of the 

company has been proposed. 

 

Keywords: financial analysis, indicators, Du Pont, bankruptcy models, credibility models.
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1 Úvod 

Hlavní cíl finanční analýzy je komplexní zhodnocení finanční situace společnosti. 

Odhaluje silné a slabé stránky podniku, jako například dostatečnou ziskovost společnosti, zda 

efektivně vyuţívá svá aktiva, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda splácí své závazky 

v čas a mnoho dalších významných skutečností. V případě slabých stránek je úkolem analýzy 

rozpoznat a navrhnout případné řešení k jejich odstranění. Průběţná znalost finanční situace 

společnosti pomáhá manaţerům v jejich správném rozhodování. 

Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace společnosti ČEZ Distribuční 

sluţby s.r.o. v letech 2010 – 2013. Vybranými metodami k dosaţení výsledků jsou metody 

horizontální a vertikální analýzy, analýza poměrových ukazatelů, Du Pontův pyramidový 

rozklad a nakonec bankrotní a bonitní modely. 

V teoretické části diplomové práce jsou charakterizovány jednotlivé zdroje informací 

pro zpracování finanční analýzy a uvedení jednotlivých uţivatelů. V této části jsou dále 

popsány jednotlivé metody finanční analýzy, způsob provedení a vypovídací schopnosti 

jednotlivých ukazatelů. 

Praktická část obsahuje základní informace o firmě a provedení finanční analýzy pro 

tuto společnost. Veškeré vstupní hodnoty vycházely z interních výkazů společnosti za 

sledované období. Pro zhodnocení finanční situace byla provedena horizontální a vertikální 

analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty, analýza poměrových ukazatelů, Du Pontův 

pyramidový rozklad a v poslední řadě bankrotní a bonitní modely. 

V závěrečné části diplomové práce jsou shrnuty veškeré výsledky finanční analýzy a na 

základě těchto výsledků byly firmě doporučeny kroky pro zlepšení situace do budoucna.  
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2 Charakteristika společnosti 

2.1 Akciová společnost ČEZ 

ČEZ a.s, byla zaloţená v roce 1992 Fondem národního majetku ČR. Hlavním 

akcionářem je Česká republika a spadá pod správu Ministerstva financí. Energetická 

společnost ČEZ je jedním z největších energetických uskupení v České republice a rovněţ 

v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. 

 Společnost ČEZ je hlavním jádrem rozsáhlé skupiny firem. Zaměřuje se na těţbu 

surovin, výrobu elektrické energie, její distribuci a obchod s elektřinou. Také se soustřeďuje 

na oblast informatiky, telekomunikací, jaderného výzkumu, projektování, výstavbu a 

udrţování energetických zařízení. [6]   

2.2 ČEZ Distribuční služby s.r.o. 

Společnost ČEZ Distribuční sluţby vznikla v říjnu 2005 se sídlem v Ostravě na ulici 

28. října. Velikost základního kapitálu činila 5 330 563 000 Kč. Je 100% dceřinou společností 

pro celkové zajištění sluţeb v oboru odstranění poruch, provozování, údrţby a oprav 

distribuční soustavy.  

Mezi hlavní aktivity této firmy patří:  

 řízení a výkon činnosti podle Řádu preventivní údrţby,  

 drobné opravy a odstraňování poruch na zařízení distribuční soustavy, 

  nasazování mobilního zdrojového soustrojí a mobilních transformátorů,  

 měření distribučních sítí,  

 vytyčování podzemního zařízení,  

 odstraňování a okleštění vegetace, 

 diagnostika mimo Řád preventivní údrţby,  

 odpojování a připojování sítí nízkého a vysokého napětí na základě poţadavků 

ČEZ Distribuce,  

 montáţe a provozování měřících a spínacích přístrojů, 

 odečty všech odběrných a předacích míst, 
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 opravy a parametrizace stanovených měřidel, 

 prodej nových měřících a spínacích prvků. 

Společnost má tým zkušených zaměstnanců, kteří disponují odbornými znalostmi 

prověřenými testem praktických zkušeností a to jak v oblasti unikátních prací pod napětím, 

provozování a udrţování energetického zařízení, odstranění poruch, diagnostiky, tak i 

bezpečnosti práce a ochrany ţivotního prostředí, na kterou společnost ČEZ klade velký důraz. 

Nyní je tato společnost důleţitým, dynamicky se rozvíjejícím dodavatelem s velkou 

úrovní kvality sluţeb v rámci Skupiny ČEZ. 

Prioritní činností je obstarání distribučních sluţeb na zařízení distribučních soustavy 

pro Skupinu ČEZ. Společnost však také vykonává podobné činnosti pro provozovatele 

přenosové soustavy.  

Strategická činnost ČEZ Distribuční sluţby zahrnuje vytvoření centrálně řízené, 

procesně orientované organizační struktury, sjednocení a optimalizaci jednotlivých procesů, 

důsledné zaměření na kvalitu a efektivitu poskytovaných sluţeb, optimální vyuţití informační 

podpory ke zvyšování efektivity podnikatelské činnosti a zabezpečení pracovních míst dle 

Zákoníku práce. [7] 
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3 Finanční analýza 

V následující části je čerpáno z publikací Dluhošová (2010), Grünwald (2007), 

Kislingerová (2008), Knápková (2013), Růčková (2011), Sedláček (2011). 

 

Pro podnik je velmi důleţité znát příčiny úspěšnosti a neúspěšnosti podnikání, aby mohl 

v pravou chvíli ovlivňovat faktory vedoucí k jeho prosperitě.  

„Stejně jako v medicíně je třeba stanovit diagnózu podnikového organizmu a následně 

navrhnout způsob léčení. Nástrojem diagnózy ekonomických systémů je finanční analýza, 

která umožňuje nejen odhalovat působení ekonomických i neekonomických faktorů, ale i 

odhadovat jejich budoucí vývoj.“ [6] 

Finanční analýza se zaměřuje na identifikaci problémů, silných a slabých stránek 

podniku. Získaná data se třídí, slučují, poměřují navzájem, hledají se kauzální vztahy mezi 

sebou a určuje se jejich vývoj v čase. Dosaţené výsledky umoţňují dospět k závěrům o 

celkové finanční situaci a hospodaření společnosti. 

 

3.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

  Úspěšnost finanční analýzy je do značné míry podmíněna kvalitními a komplexními 

vstupními informacemi. Důvodem je podchytit všechna data, která by mohla jakkoliv zkreslit 

výsledky hodnocení finančního zdraví podniku. Základní data se čerpají zejména z účetních 

výkazů, které poskytují informace celé řadě uţivatelů. Pro úspěšné zpracování finanční 

analýzy je důleţitá zejména rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz o peněţních tocích. 

 

3.1.1 Rozvaha 

Rozvaha zachycuje k určitému časovému okamţiku stav majetku podniku (aktiva) na 

levé straně a zdrojů kryti (pasiv) na straně pravé. Sloţení aktiv je označováno jako majetková 

struktura podniku a zdroje krytí, ze kterých je tento majetek financován, tvoří strukturu 

podnikového kapitálu. Základní bilanční rovnice představuje pravidlo, ţe aktiva se rovnají 
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pasivům. Základním tříděním aktiv je z hlediska vázanosti v reprodukčním cyklu třídění na 

aktiva stálá, která slouţí k činnosti podniku déle neţ jeden rok a aktiva oběţná, která se 

spotřebovávají najednou a jsou v podniku vázána do jednoho roku. Členění pasiv je provedeno 

podle původu vlastnictví. Z tohoto hlediska dělíme pasiva na vlastní kapitál a cizí kapitál. 

 

3.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkazy zisku a ztráty slouţí ke zjištění výše a způsobů tvorby zisku. Dále určují, jaké 

výnosy a náklady se podílely na vzniku výsledku hospodaření za běţné období.  

Podstatu výkazu zisku a ztráty lze vyjádřit vztahem: 

VÝNOSY – NÁKLADY = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ. 

„Náklady můžeme definovat jako peněžní vyjádřenou spotřebu výrobních činitelů. Se 

vznikem nákladů je spojen úbytek majetku v rozvaze.“ [1] 

„Výnosy se definují jako peněžní vyjádření výsledků plynoucích z provozování podniku a 

přestavují finanční částky, na které má podnik nárok z titulu prodeje zboží a služeb“ [1] 

Ve výkazu zisku a ztráty lze dohledat několik stupňů výsledku hospodaření, a to: 

provozní, z finančních operací, za běţnou činnost, mimořádný, za účetní jednotku, před 

zdaněním a po zdanění. Tyto hospodářské výsledky se liší tím, jaké výnosy a náklady do jejich 

struktury vstupují.  

Výsledek hospodaření provozní je určen u většiny společností ze základních a 

opakujících se operací podniku. Jeho výši zjistíme odečtením provozních nákladů od 

provozních výnosů.  

Výsledek hospodaření z finančních operací souvisí se způsobem financování společnosti 

a vypočte se odečtením finančních nákladů od finančních výnosů.  

Výsledek hospodaření za běţnou činnost je souhrnný výsledek za provozní a finanční 

činnost a jeho hodnota je tedy součtem provozního a finančního výsledku hospodaření. Při 

kladné hodnotě dosahuje podnik zisku za běţnou činnost a při záporné hodnotě dosahuje 

podnik ztráty z běţné činnosti. 
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Výsledek hospodaření mimořádný souvisí s  neočekávanými a nepravidelnými 

operacemi podniku a jeho výše je rovná mimořádným výnosům sníţených o mimořádné 

náklady. 

Výsledek hospodaření za účetní jednotku je součet výsledků hospodaření mimořádného 

a za běţnou činnost.  

Výsledek hospodaření před zdaněním je součtem výsledků hospodaření za běţnou 

činnost, za mimořádné činnosti a z finančních operací.  

Výsledek hospodaření po zdanění se vyjadřuje jako rozdíl mezi výsledkem hospodaření 

před zdaněním a daněmi z příjmu. 

 

3.1.3 Výkaz peněžních toků 

Účelem výkazu peněţních toků je objasnit hlavní faktory, které ovlivnily příjmy a 

výdeje společnosti při tvorbě hotovosti za určité časové období. Cash flow představuje rozdíl 

odtoku a přítoku peněţních prostředků a peněţních ekvivalentů k určitému okamţiku. Peněţní 

prostředky představují peníze v hotovosti, ceniny a peníze na účtech v bankách. Za peněţní 

ekvivalenty se povaţují krátkodobé likvidní majetky, které je moţno bez větších nákladů 

přeměnit na peníze. Při srovnání se ziskem představuje cash flow reálnou a nezkreslenou 

skutečnost. Struktura peněţních toků se člení na tři části: z provozní, investiční a finanční 

činnosti. 

Cash flow z provozní činnosti představuje odraz aktivit z běţné činnosti ovlivňující 

tvorbu čistého zisku. Je to nejdůleţitější část tohoto výkazu. 

Cash flow z investiční činnosti zobrazuje činnosti, které souvisejí s pohybem 

investičních aktivit. 

Cash flow z finanční činnosti zahrnuje veškeré finanční transakce s půjčovateli 

finančních prostředků. Tato část zahrnuje splacení a přijímání střednědobých a krátkodobých 

půjček, splacení a přijímání úvěru. 

Zjednodušený výpočet konečného stavu peněţních prostředků je znázorněny na obrázku 

1. 

Počáteční stav peněžních prostředků 
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 + CF z provozní činnosti 

 + CF z investiční činnosti 

 + CF z finanční činnosti 

Konečný stav peněžních prostředků 
 

Obrázek 1: schéma Cash flow ve zjednodušené podobě (Zdroj: [1]) 

 

3.2 Metody finanční analýzy 

Finanční analýzu lze v závislosti na konkrétních potřebách provádět mnoha způsoby, 

v rozdílné míře podrobnosti, pomocí různých technik a forem. V průběhu historie se postupy a 

metody standardizovaly a lze je nazvat tradičními, protoţe jsou vzhledem ke své 

jednoduchosti velmi oblíbené a pouţívané. 

K základním metodám patří zejména: 

 Analýza absolutních ukazatelů je analýza majetkové a finanční struktury. Jejím 

nástrojem je horizontální analýza, coţ je analýza trendů, dále pak vertikální 

analýza, která je procentním vyjádřením změny jednotlivých dílčích poloţek 

výkazů.  

 Analýza tokových ukazatelů se týká výnosů, nákladů, zisku, a cash flow. Jako 

v předchozím případě vyuţívá horizontální a vertikální analýzu. 

 Analýza rozdílových ukazatelů se týká především čistého pracovního kapitálu, 

který představuje rozdíl mezi oběţnými aktivy a krátkodobými cizími zdroji.  

 Analýza poměrových ukazatelů je základním nástrojem finanční analýzy a její 

podstatou je, ţe dává do poměru poloţky z výkazu zisku a ztrát, rozvahy, 

případně cash flow. Umoţnuje získat rychlou představu o finanční situaci 

podniku. 

 Analýza soustav ukazatelů vysvětluje vzájemnou souvislost mezi jednotlivými 

poměrovými ukazateli. Dvě základní soustavy ukazatelů jsou paralelní a 

pyramidová. 
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 Souhrnné ukazatele hospodaření slouţí pro celkové zhodnocení finanční situace 

podniku. Rozlišujeme dva základní modely souhrnných ukazatelů, a to bonitní a 

bankrotní.  

 

3.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele se vyuţívají především v horizontální a vertikální analýze. 

Horizontální analýza sloţí ke zkoumání změn poloţek jednotlivých výkazů v časovém 

intervalu. Je často nazývána jako analýza trendů. V interpretaci se dbá na komplexnost, 

obezřetnost a musí se brát v úvahu jak změna absolutní, tak relativní. Absolutní vyjádření dává 

objektivnější pohled na jednotlivé poloţky z hlediska jejich absolutní důleţitosti. Absolutní 

změnu vypočteme takto: 

 

absolutní změna = hodnota běţného období – hodnota předchozího období.  (1) 

 

Procentuální vyjádření umoţnuje lepší orientaci v číslech a je výhodnější tehdy, kdyţ se 

hodláme věnovat oborovému srovnání. Procentuální změnu získáme následovně: 

 

                    
                             

                
                                                

 

„Vertikální analýza (procentní rozbor) spočívá ve vyjádření jednotlivých položek 

účetních výkazů jako procentního podílu k jediné zvolené základně položené jako 100 %.“ [4] 

U rozboru rozvahy se obvykle jako základ bere celková výše aktiv nebo pasiv a u rozboru 

výkazu zisku a ztráty výše celkových výnosů. Postupujeme podle následujícího vzorce: 
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3.2.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou základním nástrojem finanční analýzy. Jsou velice oblíbené, 

protoţe umoţnují získat rychlou představu o finanční situaci podniku. Podstatou je, ţe dávají 

do poměru dvě různé poloţky rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash flow. Proto lze 

zkonstruovat velké mnoţství poměrových ukazatelů. V praxi se však osvědčily následující 

skupiny ukazatelů: 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele zadluţenosti. 

 

Ukazatele rentability 

 Rentabilita je schopnost podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku za pouţití 

investovaného kapitálu. Ukazatelé rentability jsou to ukazatele, kde v čitateli se vyskytuje 

poloţka odpovídající výsledku hospodaření a ve jmenovateli nějaký druh investovaného 

kapitálu. Ţádoucí je, aby ukazatel rentability měl rostoucí tendenci v čase. Podle toho jaký 

kapitál investujeme, rozlišujeme tyto ukazatele: 

 rentabilitu celkového kapitálu (ROA), 

 rentabilitu vlastního kapitálu (ROE), 

 rentabilitu dlouhodobých zdrojů (ROCE), 

 rentabilitu trţeb (ROS). 

 

Rentabilita celkového vloţeného kapitálu je velice důleţitý ukazatel, který vyjadřuje 

výkonnost podniku. Poměřuje zisk s celkovými aktivy, bez ohledu na to z jakých zdrojů jsou 

financována. „Požitím EBIT v čitateli je možné měřit výkonnost podniku bez vlivu zadlužení a 

daňového zatížení.“ [4] Obecný vzorec zní takto: 
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Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost vloţeného kapitálu vlastníky. 

Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat několik procent nad dlouhodobým průměrem 

úročení dlouhodobých vkladů. Pokud je hodnota rentability niţší neţ úročení vkladů v bance, 

není rozumné s tímto rizikem podnikat, kdyţ uloţením peněz v bance lze dosáhnout vyššího 

zhodnocení. ROE lze zjisti podle následujícího vztahu: 

 

                                
          

               
                                                                              

  

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu hodnotí význam dlouhodobého 

investování na základě určení výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji. 

Velice často slouţí tento ukazatel pro mezipodnikové srovnání. Obecný vzorec: 

 

                               
    

                                
                                    

Rentabilita trţeb vyjadřuje ziskovou marţi, která je velice důleţitá při hodnocení 

úspěšnosti podnikání. Vyjadřuje, kolik dokáţe podnik vyprodukovat zisku z 1 Kč trţeb. 

Ukazatel je vhodný pro mezipodnikové srovnání. Obecný vzorec zní: 

 

                   
    

     
                                                                                                                        

 

Ukazatele likvidity 

 Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky včas a v dané výši. Likvidita 

je tedy závislá na tom, jak rychle je podnik schopen inkasovat své pohledávky. Likvidita je 

pro podnik důleţitá, ale na druhou stranu je třeba dbát, aby likvidita nebyla příliš vysoká, 

neboť volné finanční prostředky se váţou v aktivech, které s nimi nepracují ve prospěch 

zhodnocení. Ukazatelé likvidity poměřují to, čím je moţné zaplatit s tím, co je nutné zaplatit. 

Podle toho jaká jistota měření se poţaduje, dosazují se do čitatele majetkové poloţky s různou 

dobou likvidnosti. Rozlišujeme tři základní stupně likvidity, a to: 

 celková likvidita, 
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 pohotová likvidita, 

 okamţitá likvidita. 

 

Celková likvidita udává, kolikrát jsou schopna oběţná aktiva pokrýt krátkodobé cizí 

zdroje. Při výpočtu by měly být neprodejné zásoby odečteny, neboť nepřispívají k likviditě. 

Dále by do výpočtu neměly vstupovat pohledávky po lhůtě splatnosti a nedobytné pohledávky. 

Doporučovaná hodnota tohoto ukazatele je od 1,5 do 2,5. Celkovou likviditu lze vypočíst 

podle následujícího vztahu: 

 

                   
             

                  
                                                                                            

 

Pohotová likvidita vylučuje z oběţných aktiv zásoby a ponechává v čitateli krátkodobý 

finanční majetek a krátkodobé pohledávky. Je vhodné z čitatele odstranit pohledávky 

nedobytné a po lhůtě splatnosti. Je výhodné porovnávat ukazatel celkové a pohotové likvidity. 

Nadměrně niţší hodnota ukazatele pohotové likvidity poukazuje na nadměrnou váhu zásob 

v rozvaze. Doporučené rozmezí tohoto ukazatele je od 1,0 do 1,5. Pokud je poměr menší neţ 

1, měl by podnik uvaţovat o prodeji zásob. Obecný vzorec zní: 

 

                    
                    

                  
                                                                                 

 

 

Okamţitá likvidita určuje schopnost podniku platit právě splatné dluhy. Vstupují do ní 

pohotové platební prostředky, to peníze na účtech, v hotovosti a šeky. Doporučovaná hodnota 

by se měla pohybovat od 0,2 do 0,5. Nízká hodnota svědčí o platební neschopnosti podniku, 

naopak vysoká hodnota poukazuje na neefektivní vyuţití finančních prostředků. 
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Ukazatelé aktivity 

Pomocí těchto ukazatelů lze změřit, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. 

Pokud podnik má více aktiv neţ je účelné, vznikají mu přebytečné náklady a sniţuje se zisk. 

Na druhou stranu pokud jich má málo, musí se vzdát podnikatelských příleţitostí a přichází o 

výnosy. Ukazatele aktivity lze vyjádřit pomocí obratu jednotlivých poloţek aktiv nebo pasiv a 

v podobě doby obratu aktiv nebo pasiv. Nejčastější ukazatelé jsou: 

 obrat aktiv, 

 obrat dlouhodobého majetku, 

 doba obratu zásob, 

 doba obratu pohledávek, 

 doba obratu závazků. 

 

Obrat aktiv udává, kolikrát se hodnota aktiv obrátí za časový interval. Minimální 

doporučovaná hodnota tohoto ukazatele je 1, všeobecně však platí, ţe čím je vyšší, tím lépe. 

Nízká hodnota ukazatele znamená, ţe podnik neefektivně vyuţívá svou majetkovou 

vybavenost. 

 

             
     

      
                                                                                                                              

 

Obrat dlouhodobého majetku má obdobnou vypovídací schopnost jako předchozí 

ukazatel, soustřeďuje se však pouze na posouzení vyuţití investičního majetku. Oba ukazatelé 

jsou ovlivněny mírou odepsanosti majetku. 
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Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po které peněţní fondy procházejí přes 

výrobky a zboţí znovu do peněţní formy. Ţádoucí je nejmenší hodnota tohoto ukazatele, 

protoţe zásoby váţou náklady potřebné ke skladování. 

 

                   
                   

       
                                                                           

 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje dobu od okamţiku prodeje na obchodní úvěr, po 

dobu zaplacení platby od odběratelů, na kterou podnik čeká. Pokud je hodnota tohoto 

ukazatele vysoká, znamená to, ţe odběratelé neplatí své závazky včas a podnik by měl 

uvaţovat o opatřeních, která by urychlila dobu inkasa pohledávek.  

 

                        
                        

     
                                                     

 

Doba obratu závazků udává období od vzniku závazku po jeho zaplacení. Obecné 

pravidlo zní, ţe doba obratu závazků by měla být vyšší neţ doba obratu pohledávek. Podnik 

tímto dosáhne vyšší hodnoty peněţních prostředků a pozitivně ovlivní likviditu podniku.  

 

                     
                  

     
                                                                        

 

 

Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele sledují vztah mezi vlastními a cizími zdroji, dále udávají, jak podnik 

vyuţívá k financování majetku cizí zdroje. Vysoká zadluţenost nemusí být špatnou 

charakteristikou společnosti. Naopak, u dobře fungující společnosti můţe vysoká finanční 

páka přispívat k rentabilitě vlastního kapitálu. Je to dáno skutečností, ţe cizí kapitál je do 

určité výše zadluţení levnější neţ kapitál vlastní, protoţe úroky s cizího kapitálu sniţují 

daňové zatíţení podniku. Naopak financování podnikatelských aktivit pouze z cizích zdrojů je 

značně rizikové. Mezi základní ukazatelé zadluţenosti patří: 
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 celková zadluţenost, 

 kvóta vlastního kapitálu, 

 míra zadluţenosti, 

 

Celková zadluţenost je základním ukazatelem z oblasti zadluţenosti a vypočte se jako 

podíl celkového dluhu k celkovým aktivům. Věřitelé preferují nízkou hodnotu tohoto 

ukazatele, z důvodu většího rizika pří větším zadluţení. Na druhou stranu vlastníci hledají 

vysokou finanční paku, aby znásobili své zisky. 

 

                     
            

              
                                                                                             

 

Kvóta vlastního kapitálu, někdy také nazývána jako finanční nezávislost je doplňkem 

celkové zadluţenosti. Vyjadřuje do jaké míry je schopen podnik financovat svou 

podnikatelskou činnost z vlastních zdrojů. Součet celkové zadluţenosti a tohoto ukazatele by 

se měl rovnat 1.  

 

                          
               

              
                                                                                      

 

 

Míra zadluţenosti má stejnou vypovídací schopnost jako ukazatel celkové zadluţenosti. 

Oba rostou s tím, jak roste procento dluhu ve firmě, ale celková zadluţenost roste lineárně, 

zatímco míra zadluţenosti roste exponenciálně. Pro banku je tento ukazatel velice významný 

při ţádosti o nový úvěr. Je důleţité tento ukazatele sledovat v časovém intervalu. 
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Ukazatele s využitím výkazu cash flow 

„Úkolem analýzy peněžních toků je zachytit jevy, které signalizují platební potíže a 

posoudit, k jakému výsledku spěje finanční situace firmy.“ [5] 

Důleţitou vypovídací schopnost mají ukazatele, které dávají do poměru cash flow 

z provozní činnosti a poloţky výkazu zisku a ztráty nebo rozvahy. Účel ukazatelů finančních 

toků je dán potřebou vyjádření vnitřního finančního potenciálu firmy, přesněji řečeno, její 

vnitřní finanční síly.  

Mezi hlavní ukazatele vyuţívající výkaz o peněţních tocích patří: 

 Rentabilita trţeb z CF 

 Rentabilita celkového kapitálu z CF 

 Stupeň oddluţení 

 Rentabilita vlastního kapitálu z CF 

 Cash likvidita 

 

Rentabilita trţeb vyjadřuje výkonnost podniku. Pokles tohoto ukazatele vyjadřuje buď 

sníţení vnitřního finančního potenciálu podniku  nebo zvýšení objemu výnosů. Ukazatel je 

málo ovlivněn investičními cykly a odepsaností fixních aktiv, proto je vhodný jako doplněk 

k ukazateli ziskové rentability. 

 

                  
                      

           
                                                                                 

 

 Ukazatel rentability celkového kapitálu poměřuje cash flow z provozní činnosti 

k celkovému kapitálu podniku. Je-li hodnota tohoto ukazatele niţší neţ průměrná úroková 

míra placená bankám, znamená to, ţe podnik není schopný vyprodukovat tolik, kolik vyţadují 

splátky úvěru a bankovní úvěry se stávají pro společnost nebezpečnými. 
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 Stupeň oddluţení vypovídá o schopnosti vyrovnávat závazky z vlastní finanční síly. 

Někdy v praxi bývá tento ukazatel interpretován jako převracená hodnota doby návratnosti 

úvěru. Největší vypovídací schopnost má však sledování tohoto ukazatele v čase, přičemţ 

klesající hodnota můţe znamenat rostoucí finanční napjatost společnosti. 

 

                 
                      

            
                                                                                 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu hodnotí vnitřní finanční potenciál vlastního kapitálu. 

Slouţí jako doplněk k ziskové rentabilitě vlastního kapitálu. Tento ukazatel není ovlivněn 

odpisy a tvorbou dlouhodobých rezerv.  

 

                               
                      

               
                                                      

Cash likvidita charakterizuje likviditu podniku lépe neţ poměřování oběţných aktiv ke 

krátkodobým závazkům. U běţných ukazatelů likvidity působí růst pohledávek a zásob jako 

zlepšující vliv, v případě cash likvidity je tomu opačně. „Prahová hodnota je problematická, 

když z provozních příjmů byly už zaplaceny krátkodobé závazky splatné v příštím roce. O 

krajní přijatelné hodnotě rozhone zkušenost finančního analytika (např. 1,0).“ [2]  

 

               
                      

                  
                                                                                       

 

3.2.3 Analýza soustav ukazatelů 

 

Soustavy poměrových ukazatelů 

 Ekonomický proces je velmi sloţitý a jednotlivé poměrové ukazatelé hodnotí stav 

podniku jediným číslem, proto je ukazatelů velmi mnoho. Soustavu poměrových ukazatelů, 



Michal Schönweitz:  Finanční analýza 

 

  23 

 
2015 

lze pouţít pro vysvětlení vzájemného vztahu mezi jednotlivými ukazateli ve finanční analýze. 

Podmínkou soustavy ukazatelů je vzájemná souvislost a závislost mezi jednotlivými ukazateli.  

 

Rozlišujeme dva druhy soustav ukazatelů: 

 paralelní soustavy ukazatelů – vyznačují se řazením ukazatelů vedle sebe. Není zde 

vrcholový ukazatel, ze kterého by se ostatní ukazatele odvíjely. 

 pyramidové soustavy ukazatelů – vyznačuji se vrcholným syntetickým ukazatelem, od 

kterého se postupně odvozují ostatní ukazatele. Mezi ukazateli tvořící pyramidu 

existují pevné matematicky definované vztahy.  

„Základní myšlenkou pyramidové soustavy je postupný, stále podrobnější rozklad 

ukazatele, který co nejlépe postihuje základní cíl podniku. Při rozkladu ukazatelů se požívají 

dva základní postupy – aditivní (součet nebo rozdíl dvou ukazatelů) a multiplikativní (součin 

nebo podíl dvou ukazatelů) V literatuře lze najít různé pyramidové soustavy ukazatelů, 

případně lze sestrojit pyramidu ukazatelů na základě vlastní úvahy.“ [4] 

 

Pyramidová soustava byla poprvé pouţita ve společnosti Du Pont de Nomeurs a i 

nadále zůstává nejběţnějším pyramidovým rozkladem. Princip Du Pontu je rozklad rentability 

vlastního kapitálu a vymezení jednotlivých poloţek, které vrcholový ukazatel ovlivňují.  
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Obrázek 2: schéma pyramidového rozkladu (zdroj: [6] + vlastní zpracování) 

 

Levá strana Du Pontova diagramu se zaměřuje na odvození ziskové marţe, která se 

spočítá jako zisk dělený trţbami. Čistý zisk získáme odečtením trţeb od jednotlivých 

nákladových poloţek, které jsou sčítány od spodu. Jestliţe je tato zisková marţe klesající nebo 

příliš nízká, je třeba se zaměřit na jednotlivé nákladové poloţky, které tento pokles ovlivňují. 

Pravá strana Du Pontu vyčísluje jednotlivé druhy aktiv, které sčítá a zobrazuje tím obrat 

celkových aktiv.  

Zisková marţe násobená obratem aktiv pak dává rentabilitu celkových aktiv. Pokud by 

podnik financoval svou činnost pouze z vlastních zdrojů, pak by se rentabilita aktiv rovnala 

vrcholnému ukazateli ROE.  

Do jisté míry je ale výhodné financovat majetek i ze zdrojů cizích, a proto se 

v hospodaření podniku projeví finanční páka, nebo jinak řečeno multiplikátor vlastního 

kapitálu. Ten můţe při růstu cizích zdrojů v podniku zvyšovat rentabilitu vlastního kapitálu, 

avšak to ovlivní i rentabilitu celkových aktiv. U ziskové marţe se sníţí zisk v důsledku 

zvýšení úroků z cizího kapitálu. V případě obratu aktiv se zvýší hodnota jmenovatele o 

přírůstek cizího kapitálu. Zadluţenost podniku bude proto výhodná jen do té míry, dokud 
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podnik dokáţe vyprodukovat o tolik více zisku, aby vyrovnal pokles ziskové marţe a obratu 

aktiv. 

Rozklad ukazatele ROE tedy zobrazuje, kam zaměřit úsilí pro zvýšení rentability.  

 

3.2.4 Souhrnné ukazatele 
 

Bankrotní a bonitní modely 

 Hlavně pro bankovní instituce je velmi důleţité odhadnou finanční situaci společnosti a 

určit, jestli je vhodné půjčit firmě nebo nepůjčit. Z tohoto důvodu si banky vedou systémy 

hodnocení bonity firem a výsledky následně vyuţívají k ohodnocování rizik, které bankovní 

instituci hrozí, jestliţe firmě chybí peníze. Informace o bonitě společnosti je dále důleţitá pro 

investory, management nebo vlastníky podniku.  

 Metod, které hodnotí bonitu firmy a odhadují případný bankrot firmy, je opravdu 

hodně. Společnosti většinou svoje postupy tají, jelikoţ se jedná o jejich know-how, ale ve 

všech modelech většinou hrají hlavní roli finanční ukazatele. Ke sloţitějším postupům patří 

různé sofistikované statistické postupy, které vyuţívají historické řady dat a vypočítávají různé 

pravděpodobnosti selhání společnosti na základě hodnot finančních ukazatelů. K jednodušším 

pak různé ukazatelové soustavy přidělující body.  

  

Bankrotní modely 

 Informují uţivatele o tom, zda podniku v blízké době hrozí bankrot. Vychází ze 

skutečnosti, ţe kaţdá firma, které hrozí bankrot, jiţ určité časové období před touto událostí 

vykazuje určité znaky, které jsou pro ohroţení bankrotem typické. K těm nejběţnějším patří 

problémy s výší čistého pracovního kapitálu, s běţnou likviditou a s rentabilitou celkového 

vloţeného kapitálu.  

 

Mezi nejznámější bankrotní modely patří: 

 Altmanův model, 

 Tafflerův model. 
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Altmanův model vymyslel prof. Edward Altman roku 1968, kdyţ prováděl predikci 

bankrotu u 66 výrobních společnosti, které rovnoměrně rozdělil na bankrotující a 

nebankrotující. Je typickým příkladem souhrnného indexu hodnocení a je zaloţený na 

propočtu globálních indexů. Je určen jakou součet pěti hodnot poměrových ukazatelů, kterým 

je přiřazena různá váha. Největší váhu má ukazatel rentability celkových aktiv.  

„Altmanův model publikovaný v roce 1968 pro společnosti, jejichž akcie jsou 

obchodovatelné (kotované) na kapitálovém trhu, má následující tvar:“ [1] 

 

                                                                                                                   

 

kde  

  ….....čistý pracovní kapitál/aktiva celkem, 

  ……nerozdělený zisk/aktiva celkem, 

  ……zisk před úroky a daněmi/aktiva celkem, 

  ……trţní hodnota vlastního kapitálu/ účetní hodnota cizího kapitálu, 

  ……trţby celkem/aktiva celkem. 

 

„Podniky s minimální pravděpodobností bankrotu mají Z > 2,99, podniky s vysokou 

pravděpodobností bankrotu mají Z < 1,81, podniky v šedé zóně 1,81 < Z < 2,99.“ [1] 

 Pro ostatní společnosti, které nemají akcie obchodovatelné na kapitálovém trhu, platí 

tato verze: 

 

                                                                                                    

 

kde jednotlivé symboly se zásadně nezměnily s výjimkou proměnné   , která je rovná účetní 

hodnotě vlastního kapitálu / účetní hodnotě cizího kapitálu. 

„Podniky s minimální pravděpodobností bankrotu mají Z > 2,90, podniky s vysokou 

pravděpodobností bankrotu mají Z < 1,20, podniky v šedé zóně 1,20 < Z < 2,90. [1] 
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Tafflerův model vznikl v roce 1977 a vyuţívá čtyři poměrové ukazatelé, které 

odráţejí klíčové charakteristiky platební neschopnosti firmy. 

 

Tafflerova rovnice má tvar: 

 

                                                                                                                       

kde 

  ……zisk před zdaněním / krátkodobé závazky, 

  ……oběţná aktiva / cizí kapitál, 

  ……krátkodobé závazky / aktiva celkem, 

  ……trţby celkem / aktiva celkem. 

 

Jestli vypočtené T > 0,3, jde o společnosti s nízkou pravděpodobností bankrotu. 

Očekávat bankrot s vyšší pravděpodobností lze u společnosti s T < 0,2. 

 

Bonitní modely 

 Patří mezi modely, které jsou zaloţeny na diagnostice finančního zdraví společnosti. 

To znamená, ţe jejich hlavní cíl je určit, zda se firma řadí mezi špatné nebo dobré společnosti.  

Bonitní modely jsou zaloţené na srovnání firem v rámci jednoho oboru podnikání, proto musí 

umoţňovat porovnání s jinými společnostmi.  

 

K nejznámějším bonitním modelům patří: 

 Kralickův rychlý test, 

 Index bonity. 

 

Kralickův rychlý test poskytuje rychlou moţnost, jak oklasifikovat analyzovanou 

společnost. Navrhl ho v roce 1990 P. Kralicek, který vybral čtyři ukazatele z oblastí stability, 

likvidity, rentability a výsledků hospodaření a podle jejich výsledných hodnot přidělil vybrané 

společnosti body. Kralickův test pracuje s následujícími ukazateli: 
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Tento ukazatel vypovídá o finanční síle společnosti.  Informuje, zda neexistuje nebo 

existuje mnoho dluhů a to buď v penězích, nebo v procentech celkových aktiv. Dále udává do 

jaké míry je společnost schopná pokrýt své činnosti vlastními zdroji. 

 

                                
                             

         
                                 

 

Uvedený ukazatel ukazuje, za jak dlouho by byl podnik schopný splatit všechny své 

dluhy. Cash flow lze spočítat jako výsledek hospodaření za účetní období plus odpisy plus 

změna stavu rezerv. 

 

                              
         

     
                                                                                         

 

                  
                                    

              
                                              

 

Ukazatel rentability aktiv a trţeb z cash flow zkoumají výnosovou situaci analyzované 

společnosti. 

Na základě dosaţených výsledků se společnosti přidělí body podle stupnice zobrazené 

v tabulce 1 a výsledná hodnota se stanoví jako aritmetický průměr hodnot jednotlivých 

ukazatelů. 

 

Tabulka 1: Stupnice hodnot ukazatelů 

Ukazatel 

Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohrožení 

1 2 3 4 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 tržbách > 10 % > 8 %  > 5 % > 0 % negativní 

ROA > 15 % > 12 %  > 8 % > 0 % negativní 
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Zdroj: [3] + Vlastní zpracování. 

 

Index bonity pracuje s šesti ukazateli a můţeme vypočítat takto: 

 

                                                                                                        

 

kde 

   ……cash flow / cizí zdroje, 

   ……celková aktiva / cizí zdroje 

   ……zisk před zdaněním / celková aktiva 

   ……zisk před zdaněním / celkové výkony 

   ……zásoby / celkové výkony 

   ……celkové výkony / celková aktiva 

 

Obecně platí, ţe čím vyšší je hodnota   , tím lepší je finančně-ekonomická situace 

společnosti. Podrobnější závěry můţeme vyslovit s vyuţitím následující stupnice.  

 

Tabulka 2: Hodnotící stupnice indexu bonity 

extrémně 
špatná 

velmi 
špatná špatná 

určité 
problémy dobrá 

velmi 
dobrá 

extrémně 
dobrá 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Zdroj: [6] + Vlastní zpracování. 
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4 Finanční analýza společnosti ČEZ Distribuční služby 

s.r.o. 

4.1 Horizontální analýza 

 

Horizontální analýza aktiv 

Tato část se zaměřuje na vývoj aktiv mezi roky 2009 aţ 2013. Všechny změny jsou 

zobrazeny v příloze 4. Vybrané výsledky změn jsou znázorněny v tabulce 3. Vývoj veškerých 

aktiv je uveden v grafu 1. 

 

Tabulka 3: Horizontální analýza aktiv v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč) 

  

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

absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní 

Aktiva celkem 236609 3,07 -177977 -2,24 -486281 -6,27 1633656 22,47 

Dlouhodobý majetek -408745 -8,08 -700562 -15,07 -712457 -18,05 -628860 -19,44 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek -1524 -45,29 -460 -24,99 -360 -26,07 59151 5793,44 

Dlouhodobý hmotný 

majetek -405867 -8,03 -700102 -15,07 -712097 -18,05 -688011 -21,27 

Oběžná aktiva 644553 24,41 522536 15,91 226410 5,95 2262146 56,08 

Zásoby 29588 91,65 -33988 -54,93 12382 44,41 200535 498,04 

Dlouhodobé pohledávky 69 172,50 -60 -55,05 -19 -38,78 -17 -56,67 

Krátkodobé pohledávky 615015 23,59 556554 17,27 214066 5,66 2061617 51,63 

Krátkodobý finanční 

majetek -119 -93,70 30 375,00 -19 -50 11 57,89 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Na začátku sledovaného období dochází k růstu aktiv o 3,07 %. To bylo způsobeno 

hlavně růstem oběţných aktiv o 644 553 000, coţ je 24,41 %. Konkrétně pak navýšením 

krátkodobých pohledávek, které výrazně stouply o 615 015 000 Kč. Druhý nejvýznamnější 

nárůst byl zaznamenán u poloţky zásob, které stouply o 29 588 000 Kč. Dlouhodobý majetek 

klesl o 408 745 000 Kč, největší podíl na této negativní změně měla poloţka dlouhodobého 

hmotného majetku, která klesla o 405 867 000 Kč. 
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V roce 2011 se poloţka celkových aktiv oproti roku 2010 sníţila o 2,24 %. Dílčí aktiva 

se změnila následovně: dlouhodobý majetek klesl o 700 562 000 Kč a naopak oběţná aktiva se 

navýšila o 522 536 000 Kč. V oblasti dlouhodobého majetku výrazně poklesla hodnota 

dlouhodobého hmotného majetku, coţ bylo způsobeno sníţením hodnoty ocenitelného rozdílu 

k nabytému majetku. V oblasti oběţných aktiv bylo zaznamenáno navýšení krátkodobých 

pohledávek o 556 554 000 Kč. 

Mezi roky 2011 a 2012 byl zaznamenán značný pokles celkových aktiv, a to o 6,27 %, 

coţ je 486 281 000 Kč. Toto sníţení má na svědomí zejména pokles hodnoty dlouhodobého 

hmotného majetku o 712 097 000 Kč. V aktivech byl růst pouze v poloţce zásob o 12 382 000 

a krátkodobých pohledávek o 214 066 000 Kč.  

Celkový nárůst aktiv mezi lety 2012 a 2013 byl o 22,47 %, coţ je 1 633 656 000 Kč. 

Příčina tohoto navýšení jsou oběţná aktiva, která stoupla o 2 262 146 000 Kč. Tento výsledek 

je ovlivněn zejména fúzí s dceřinými společnostmi. Stálá aktiva poklesla o 628 860 000 Kč. A 

to hlavně díky dlouhodobému hmotnému majetku, který se sníţil o 688 011 000 Kč 

 

Graf 1: Vývoj aktiv v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč) 
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V grafu 1 je vidět vývoj celkových aktiv, který má kolísavý charakter, coţ je zapříčiněno 

sniţováním dlouhodobého majetku a zároveň navyšování oběţných aktiv. Nejvyšší hodnota 

celkových aktiv je v roce 2013, kdy jejich velikost byla 8 902 724 000 Kč.   

 

Horizontální analýza pasiv 

V této části je zaznamenán vývoj pasiv mezi roky 2009-2013. Výsledky horizontální 

analýzy pasiv jsou zobrazeny v tabulce 4. Vývoj pasiv v čase zobrazuje graf číslo 2. 

Kompletní výsledky všech poloţek jsou obsaţeny v příloze 5. 

  
Tabulka 4: Horizontální analýza pasiv v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč) 

  

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

absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní 

Pasiva celkem 236609 3,07 -177977 -2,24 -486281 -6,27 1633656 22,47 

Vlastní kapitál 258465 4,52 -38934 -0,65 -32169 -0,54 1025534 17,35 

Rezervní fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze zisku 14872 19,79 28030 31,14 24681 20,91 279438 195,8 

Výsledek hospodaření z 

minulých let -19546 -100,00 0 X 0 X 0 X 

Výsledek hospodaření 

běţného účetního období  263139 88,47 -66964 -11,95 -56850 -11,52 546096 125,03 

Cizí zdroje -21838 -1,11 -139049 -7,12 -454105 -25,05 608119 44,75 

Rezervy 8901 1,45 -83430 -13,38 -215590 -39,90 108058 33,28 

Dlouhodobé závazky -76343 -8,96 -119130 -15,37 -131929 -20,11 -158410 -30,22 

Krátkodobé závazky 45604 8,99 63511 11,48 -106586 -17,28 658471 129,09 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

V roce 2010 byl oproti roku 2009 nárůst pasiv o 3,07 %, coţ představuje 236 609 000 

Kč. Důvodem tohoto navýšení byl výsledek hospodaření běţného účetního období, protoţe u 

něho byl zaznamenán významný růst oproti minulému roku o 88,47 %. V peněţní částce tato 

změna čistého zisku činila 263 139 000 Kč, coţ je pro firmu velice uspokojivá hodnota. 

Ostatní poloţky vlastního kapitálu se vyvíjely následně: rezervní fondy stouply o 14 872 000 
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Kč a výsledek hospodaření z minulých let klesl o 19 546 000 Kč. U cizích zdrojů byla 

zaznamenána negativní změna, a to o 1,11 %. Tuto změnu zavinil pokles dlouhodobých 

závazků o 76 343 000 Kč, konkrétně pak poloţka odloţených daňových závazků. U 

krátkodobých závazků byl nejvýznamnější růst v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění, díky tomu celková poloţka krátkodobých závazků stoupla o 45 604 000 Kč.  

Mezi léty 2010 a 2011 bylo zaznamenáno sníţení pasiv o 2,24 %, hlavní důvod byl 

pokles cizích zdrojů. Detailně pak poloţka dlouhodobých závazků, která klesla o 119 130 000 

Kč a to díky odloţených daňových závazků. Dále pak poloţka rezerv se sníţila o 83 430 000 

Kč, coţ znamená, ţe podnik vloţil méně peněz na rezervy. Vlastní zdroje vykazují taktéţ 

slabé sníţení o 0,65 %, a to díky čistého zisku. 

V roce 2012 je ještě větší pokles pasiv a to o 6,27 %. Pokles byl zejména na straně 

cizích zdrojů, a to jak u rezerv, tak i krátkodobých a dlouhodobých závazků. Největší pokles 

byl v poloţce rezerv, a to o 215 590 000 Kč, coţ představuje 39,9 %. V oblasti krátkodobých 

závazků se jednalo zejména o sníţení dotací státu a závazků z obchodních vztahů, coţ 

znamená, ţe firma zaplatila větší mnoţství závazků vůči dodavatelům. U dlouhodobých 

závazků šlo o sníţení odloţených daňový závazků o 131 929 000 Kč.  

Rok 2013 představuje oproti roku 2012 růst celkových pasiv o 22,47 %, coţ je peněţní 

částka 1 633 656 000 Kč. Zejména byl zaznamenán růst u vlastního kapitálu o 1 025 534 000 

Kč. Tuto změnu má za následek hlavně poloţka výsledku hospodaření běţného účetního 

období, která se navýšila o 546 096 000 Kč. Cizí zdroje taktéţ vzrostly o 608 119 000 Kč, coţ 

je 44,75 %. V oblasti krátkodobých závazků, které se podílely nejvíce na změně cizích zdrojů, 

byl nejvýraznější nárůst u závazků z obchodních vztahů. To znamená, ţe podnik splácel své 

závazky později. 
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Graf 2: Vývoj pasiv v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč) 

 

Pasiva v letech 2009 aţ 2013 se vyvíjela stejně jako aktiva, to znamená, ţe nejdřív 

stoupala do roku 2010, kde jejich hodnota dosáhla 7 933 326 000 Kč. Od tohoto roku začala 

klesat aţ do hodnoty 7 269 068 000 Kč a v roce 2013 vlivem fúze s dceřinými společnostmi 

stoupla o 1 633 656 000 Kč. 

 

Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

Tato část je zaměřena na vývoj výkonů, výkonové spotřeby a výsledků hospodaření v 

letech 2010 aţ 2013. V tabulce 5 jsou zaznamenány výsledky horizontální analýzy. Veškeré 

výsledky jsou v příloze 6. 

 
Tabulka 5: Horizontální analýza výkazů zisků a ztráty v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč) 

  

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

absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní 

Výkony 211818 4,86 -84643 -1,85 -84479 -1,88 1808767 41,06 

Výkonová spotřeba 128386 7,07 -118155 -6,08 -27551 -1,51 951653 52,92 

Přidaná hodnota 83432 3,28 33512 1,27 -56928 -2,14 1434601 55,04 

Provozní výsledek 

hospodaření 225418 50,27 -127122 -18,87 -6971 -1,28 679952 125,98 
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Finanční výsledek 

hospodaření -9870 -53,73 -2568 -30,21 -737 -12,42 -3774 -72,65 

Výsledek hospodaření za 

účetní jednotku 263139 88,47 -66964 -11,95 -56850 -11,52 546096 125,03 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Výkony v roce 2009 dosahovaly hodnoty 4 362 293 000 Kč a následující rok stouply na 

4 574 111 000 Kč, to značí růst o 4,86 %. V roce 2011 byly o 84 643 000 niţší, to znamená 

pokles o 1,85 %. Roku 2012 byla jejich hodnota nejniţší, a to 4 404 989 000 Kč, coţ je pokles 

o 1,88 % oproti předchozímu roku. V následujících letech byl zaznamenán růst o 41,06 %, a to 

hlavně vlivem růstu trţeb z prodeje vlastních výrobků a sluţeb o 41,75 %.  

 

Výkonová spotřeba v prvním sledovaném období rostla z hodnoty 1 815 667 000 Kč na 

hodnotu 1 944 053 000 Kč, coţ znamená růst o 7,07 %.  Mezi roky 2010 a 2011 zaznamenala 

pokles o 6,08 %, coţ je 118 155 000 Kč. V roce 2012 byl pokles oproti předchozímu roku o 

1,51 %. V tomto roce dosahovala výkonová spotřeba nejniţší hodnoty 1 798 347 000 Kč. 

V roce 2013 nastalo pozitivní zvýšení o 52,92 %, tato změna byla ovlivněna jak spotřebou 

materiálů a energie, která stoupla o 180 %, tak poloţkou sluţeb, u kterých by zaznamenán růst 

o 42 %. 

 

Graf 3: Porovnání výkonů a výkonové spotřeby v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč) 
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Přidaná hodnota má ve sledovaném období kolísavý charakter. Nejvyšší hodnota byla 

v roce 2013, kdy přidaná hodnota dosahovala částky 4 041 243 000 Kč. Naopak nejniţší byla 

2 546 626 000 Kč a té bylo dosaţeno v roce 2009.  

Provozní výsledek hospodaření zpočátku stoupá a v roce 2010 dosáhne částky 

673 822 000 Kč. V roce 2011 byl pokles o 18,87 % a v roce 2012 se dostal z hodnoty 546 

700 000 Kč na hodnotu 539 229  000 Kč, coţ je sníţení o 1,28 %. Mezi roky 2012 a 2013 byl 

druhý nárůst, a to o 125,98 %. 

Finanční výsledek hospodaření se po celou dobu pohyboval ve značně nízkých 

hodnotách. V roce 2009 dosahoval nevyšší hodnoty, a to 18 370 000 Kč, po té uţ jen klesá. 

Nejniţší hodnota byla dosaţena na konci sledovaného období, a to 1 421 000 Kč. 

Hodnota čistého zisku na začátku prudce stoupá o 88,47 %. V dalších třech letech 

pozvolna klesá a v roce 2012 bylo dosaţeno nejniţší hodnoty za cele období, a to 436 771 000 

Kč. V následujícím roce částka čistého zisku stoupla o 125,03 % a dosáhla hodnoty 982 

867 000 Kč.  
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Graf 4: Vývoj výsledku hospodaření v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč) 

Graf 4 naznačuje vývoj výsledků hospodaření v časovém intervalu od roku 2009 do 

2013. Provozní výsledek hospodaření a čistý zisk mají stejný vývoj v čase. V prvních dvou 

letech dochází k růstu, po té od roku 2010 do 2012 k poklesu a poslední rok přichází výrazné 

zvýšení na nejvyšší hodnotu. Finanční výsledek hospodaření v čase klesá, pohybuje se oproti 

ostatním výsledkům ve značně nízkých hodnotách. 
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4.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza aktiv 

Tato kapitola se zaměřuje na provedení vertikální analýzy aktiv. V tabulce 6 jsou 

uvedeny vybrané výsledky. Kompletní výsledky jsou zaznamenány v příloze 7. Strukturu 

jednotlivých aktiv v podniku zobrazuje graf číslo 5. 

 
Tabulka 6: Vertikální analýza aktiv v letech 2009 - 2013. (v %) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

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

Dlouhodobý majetek 65,70 58,59 50,90 44,50 29,27 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 0,04 0,02 0,02 0,01 0,68 

Dlouhodobý hmotný majetek 65,64 58,56 50,88 44,49 28,60 

Oběžná aktiva 34,30 41,40 49,09 55,49 70,72 

Zásoby 0,42 0,78 0,36 0,55 2,70 

Dlouhodobé pohledávky 0,0005 0,0014 0,0006 0,0004 0,0001 

Krátkodobé pohledávky 33,88 40,62 48,73 54,93 68,01 

Krátkodobý finanční majetek 0,0017 0,0001 0,0005 0,0003 0,0003 

Časové rozlišení 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

V prvním sledovaném roce podíl dlouhodobého majetku převaţuje nad krátkodobým a 

tvoří 65,70 % z celkových aktiv. Větší část stálých aktiv zastupuje hmotný majetek, který tvoří 

65,64 % celkového majetku firmy. Oběţná aktiva tvoří 34,3 %, z toho krátkodobé pohledávky 

zaujímají část 33,88 %. 

Od roku 2010 po 2011 je poměr dlouhodobého majetku a oběţných aktiv jen mírně 

odlišný. Větší část tvoří dlouhodobý majetek, a to hlavně hmotný, který stále klesá k 50 %. Ve 

struktuře oběţných aktiv stále dominují krátkodobé pohledávky a jejich hodnota neustále 

stoupá. 

Změna přichází aţ v roce 2012, kdy dominantnější poloţkou celkových aktiv zaujala 

oběţná aktiva, která tvoří 55,49 %. Z toho 54,93 % tvoří krátkodobé pohledávky. Menší část 

tvoří majetek dlouhodobý, který klesl na 44,5 %. 
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V roce 2013 nejpodstatnější část celkových aktiv zaujala oběţná aktiva, která tvoří 70,72 

%. Stálá aktiva zaujala 29,27 % z celkových aktiv a hlavně se na nich podílel dlouhodobý 

hmotný majetek s 28,60 %. To byl doposud nejniţší podíl dlouhodobých aktiv v podniku. 

 

 
Graf 5: Struktura aktiv v podniku v letech 2009 – 2013. 

 

V grafu 6 lze vidět, ţe podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech v celém 

časovém intervalu klesal, zatímco oběţná aktiva rostla. Zlomovým byl rok 2012, protoţe 

právě tehdy překročíla hodnota oběţných aktiv hodnotu dlohodobého majetku. Do tohoto roku 

firma vlastnila větší podíl dlouhodobých aktiv.   

 

Vertikální analýza pasiv 

V této kapitole je zobrazena struktura pasiv podniku, která je obsaţena v grafu 7. 

Procentní podíl cizího a vlastního kapitálu je zaznamenán v tabulce 7.  

 

 
Tabulka 7: Vertikální analýza pasiv v letech 2009 - 2013. (v %) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Vlastní kapitál 74,35 75,39 76,62 81,30 77,90 

Základní kapitál 69,26 67,19 68,73 73,33 59,88 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 0,98 1,13 1,52 1,96 4,74 

Výsledek hospodaření z minulých let 0,25 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření běţného 

účetního období (+/-) 3,86 7,07 6,36 6,01 11,04 

Cizí zdroje 25,65 24,61 23,38 18,70 22,10 

Rezervy 7,99 7,86 6,97 4,47 4,86 

Dlouhodobé závazky 11,06 9,77 8,46 7,21 4,11 

Krátkodobé závazky 6,59 6,97 7,95 7,02 13,13 

Časové rozlišení 0,00025 0,00001 0,00009 0,00000 0,00003 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

S tabulky 7 jde vidět, ţe podnik po celou dobu sledovaného období financoval svůj 

majetek hlavně z vlastních zdrojů. Dále si lze povšimnou toho, ţe firma ve sledovaném období 

zvyšuje hodnotu krátkodobých závazků a naopak sniţuje objem závazků dlouhodobých. 

V roce 2009 dosahoval vlastní kapitál nejniţší hodnoty za celé sledované období, a to 

74,35 %, z toho největší část tvořil základní kapitál s 69,26 %. Cizí kapitál zaujímal část na 

celkových pasivech 25,65 %. Z toho detailně pak 7,99 % představovaly rezervy, 11,06 % 

dlouhodobé závazky a 6,59 % krátkodobé závazky.  

V letech 2010 a 2011 procentuální podíl vlastního kapitálu vzrostl z hodnoty 75,39 % 

na 76,62 %. Na hodnotě vlastním kapitálu se v obou letech nejvíce podílí poloţka základní 

kapitál. Zdroje cizí klesly z hodnoty 24,61 % na hodnotu 23,38 % a nejvíce se na nich podílí 

závazky dlouhodobé.  

V roce 2012 poloţka vlastního kapitálu stoupla na hodnotu 81,3 % a byla nejvyšší za 

celé sledované období. Naopak podíl cizích zdrojů ve výši 18,7 % znamenal hodnotu nejniţší 

v celém období. V tomto roce jsou dlouhodobé a krátkodobé závazky dvěma hlavními 

poloţkami podílejícími se na struktuře oběţných aktiv, a to hodnotou 7 %.  

 

V roce 2013 došlo k jedinému poklesu vlastního kapitálu a procentuální podíl vlastního 

kapitálu tvořil 77,90 %. Z toho 59,88 % zaujímala poloţka základního kapitálu a 11,04 % 
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tvořil výsledek hospodaření z běţného účetního období. Dále v tomto roce firma začala 

zvyšovat hodnotu svých rezervních fondů a jejich podíl na celkových pasivech byl 4,74 %, coţ 

byla nejvyšší hodnota za cele období. U cizích zdrojů, které činily 22,10 % na celkových 

pasivech, měla dominantní roli poloţka krátkodobých závazků. Ta tvořila 13,13 % celkových 

pasiv a dosáhla nejvyšší hodnoty za sledované období.   

 

 

Graf 6: Struktura pasiv v podniku v letech 2009 - 2013. 

 

Vertikální analýza výkazů zisku a ztrát 

Pro tento typ analýzy byly jako základ pro výpočet pouţity trţby z hlavní činnosti. 

 

Tabulka 8: Vertikální analýza výkazů zisků a ztráty v letech 2009-2013 (v %) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

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

Výkonová spotřeba 41,70 42,78 40,37 40,94 44,17 

Osobní náklady 33,19 31,62 30,76 29,63 32,81 

Provozní výsledek hospodaření 10,30 14,83 12,09 12,29 19,59 

Finanční výsledek hospodaření 0,42 0,19 0,13 0,12 0,02 
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Výsledek hospodaření za účetní 

jednotku 6,83 12,34 10,91 9,94 15,79 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

  

Co se týká celkových trţeb, tak ve všech letech se na nich podílely pouze trţby za prodej 

vlastních výrobků a sluţeb, které v celém sledovaném období tvoří 100 %. V roce 2013 

dosáhly trţby nejvyšší hodnoty, a to 6 226 424 000 Kč. 

V celkových nákladech se nejvýznamněji podílí poloţka výkonové spotřeby, která se po 

celé sledované období pohybuje okolo 40 %. Největší hodnoty bylo dosaţeno v roce 2013, 

kdy procentuální podíl na celkových trţbách byl 44,17 %. Osobní náklady se pohybují 

v rozmezí od 29,63 po 33,19 procent a jsou tvořeny hlavně mzdovými náklady. Nejvyšší podíl 

osobních nákladů na celkových trţbách měla firma v roce 2009, a to 33,19 procenty. 

Provozní výsledek hospodaření v roce 2009 představuje 10,30 % a následující rok jeho 

podíl na trţbách stoupne na 14,83 %. V letech 2011 a 2012 dochází k poklesu a jeho hodnota 

se pohybuje okolo 12 %. V roce 2013 jeho podíl na celkových trţbách roste na 19,59 %. 

V peněţní částce to je 1 219 681 000 Kč.  

Procentuální podíl finančního výsledku hospodaření se po celou dobu pohybuje ve 

výrazně nízkých číslech a po celé sledované období klesá. Nejvyšší hodnoty je dosaţeno 

v roce 2009 a to 0,42 %. V dalších letech se hodnota stále sniţuje a v roce 2013 klesne aţ na 

0,02 %.   

Hodnota čistého zisku v roce 2009 tvoří 6,83 %, další rok jeho podíl stoupne oproti 

předchozímu roku na dvojnásobnou hodnotu. V roce 2011 dochází k poklesu na 10,91 procent 

a následující rok se jeho podíl na trţbách dostává na druhou nejniţší hodnotu, která činí 9,94 

%. V roce 2013 dochází k výraznému růstu, a to aţ na hodnotu 15,79 %. 

4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Následující kapitola se zabývá analýzou poměrových ukazatelů, které členíme na 

ukazatele rentability, likvidity aktivity a zadluţenosti.  
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4.3.1 Ukazatelé rentability 

Tato část je zaměřená na výpočet ukazatelů rentability celkového kapitálu, vlastního 

kapitálu, dlouhodobých zdrojů a trţeb. Veškeré výpočty jsou zobrazeny v tabulce 9. Pro 

výpočty byla pouţita hodnota provozního výsledku hospodaření (EBIT). 

 

Tabulka 9: Ukazatele rentability v letech 2009 – 2013 

Ukazatele [v %] 2009 2010 2011 2012 2013 

Rentabilita celkového kapitálu 5,83 8,49 7,05 7,43 13,70 

Rentabilita vlastního kapitálu 5,20 9,37 8,31 7,39 14,17 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 6,82 9,97 8,29 8,39 16,70 

Rentabilita trţeb 6,83 12,34 10,91 9,94 10,47 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Rentabilita celkového kapitálu 

První rok byla hodnota rentability celkového kapitálu nejniţší za celé sledované období, 

a to 5,83 %, rok na to stoupla na 8,49 %. V letech 2011 a 2012 se výnosnost kapitálu 

pohybovala okolo 7 %. Následující rok hodnota vzrostla aţ na hodnotu 13,7 %. To znamená, 

ţe 1 Kč vloţeného kapitálu, přinesl 13,7 Kč zisku. Toto navýšení vzniklo důsledkem růstu 

provozního výsledku hospodaření.  

Rentabilita vlastního kapitálu  

 Na začátku sledovaného období byla rentabilita vlastního kapitálu opět nejniţší, a to 5,2 

%. V letech 2010, 2011 a 2012 se pohybovala hodnota tohoto ukazatele od 10 do 7,4 procent. 

V roce 2013 firma zaznamenala výrazný nárůst na 16,7 %, coţ můţe mít za následek 

zmenšení podílu vlastního kapitálu, zlepšení výsledku hospodaření nebo pokles úročení cizího 

kapitálu.  

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů v roce 2009 dosahuje hodnoty 6,82 %. Rok na to 

hodnota vzroste díky zvýšení EBITu a sníţení vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků na 

9,97 %. V letech 2011 a 2012 se ukazatel pohybuje okolo 8,3 %. Roku 2013 nastává změna a 
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hodnota ukazatele značně vzroste na 14 %. Příčinou růstu tohoto ukazatele bylo opět navýšení 

EBITu o 679 952 000 Kč.  

Rentabilita tržeb 

Tento ukazatel má ve sledovaném období kolísavý charakter. Je to jediný ukazatel 

z oblasti rentability, kdy nejvyšší hodnotu nepředstavuje rok 2013, ale 2010, kdyţ hodnota 

tohoto ukazatele stoupla na 12,34 %. Příčinou je vysoký stav výsledku hospodaření za účetní 

jednotku. Naopak k nejniţší hodnotě dochází v roce 2012, a to 9,94 procent. Zbylé tři roky se 

ukazatel pohyboval od 10 do 11 procent.  

  

 

Graf 7: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2009 - 2013. (v %) 

 

Z grafu 7, lze vidět, ţe všechny ukazatele rentabilit jsou v kladných číslech. To je 

pozitivní, protoţe firma dosahuje zhodnocení kapitálu, coţ je velice důleţité pro budoucí 

fungování firmy na trhu. Nejhorší rok pro oblast rentability byl rok 2009, kdy všechny 

ukazatele jsou v nejniţších číslech. Naopak za nejpozitivnější se dá povaţovat rok 2013. 
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4.3.2 Ukazatele likvidity 

Tato část se zabývá ukazateli likvidity v letech 2009 aţ 2013. Tabulka 10 zobrazuje 

hodnoty okamţité, pohotové a běţné likvidity. 

 
Tabulka 10: Ukazatelé likvidity v letech 2009 – 2013 

Ukazatelé 2009 2010 2011 2012 2013 

Okamţitá likvidita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pohotová likvidita 5,14 5,83 6,13 7,83 5,18 

Celková likvidita 5,20 5,94 6,17 7,91 5,39 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Okamžitá likvidita 

Ukazatele okamţité likvidity se pohybují v nízkých hodnotách, příčinou je velmi malá 

hodnota krátkodobého finančního majetku. Ani v jednom roce firma nedosahuje 

doporučované hodnoty, která je od 0,2 do 1. Nejvyšší hodnota, kterou společnost dosáhla, byla 

0,00025 v roce 2009. Okamţitá likvidita proto není zajištěna. Příčinou nízké hodnoty tohoto 

ukazatele je skutečnost, ţe ČEZ Distribuční sluţby reálně nemají krátkodobý finanční majetek 

ve formě peněz v pokladně, ale pouze na bankovních účtech v rámci skupinového 

cashpoolingu. 

Pohotová likvidita  

Optimální hodnota likvidity 2. stupně by se měla pohybovat od 1 do 1,5. V celém 

sledovaném období jsou hodnoty aţ šest krát vyšší. Nejblíţ se tomuto rozmezí přiblíţily roky 

2009 a 2013, kdy hodnoty tohoto ukazatele činily 5,14 a 5,18.  

Celková likvidita 

Hodnoty celkové likvidity se ve všech letech pohybují přibliţně ve stejných hodnotách 

jako u likvidity pohotové. Příčinou toho je, ţe firma má velmi malou hodnotu zásob, protoţe 

se zabývá sluţbami, takţe při odečtení zásob od oběţných aktiv se hodnota razantně nezmění. 

Optimální pro celkovou likviditu jsou hodnoty od 1,5 do 2. Hodnoty firmy jsou daleko vyšší, 
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díky tomu lze říct, ţe podnik můţe bez větších problému platit krátkodobé závazky ze svých 

oběţných aktiv.  

 

Graf 8: Ukazatele likvidity v letech 2009 – 2013 

 

Z grafu 8 lze vidět, ţe jak pohotová tak běţná likvidita do roku 2012 v čase rostou. 

V roce 2013 dochází ke zlomu a firma začíná zvyšovat hodnotu svých oběţných aktiv. Přesto 

hodnoty běţné a pohotové likvidity převyšují z daleka doporučované hodnoty. Tato situace je 

výhodná i z pohledu získávaní nových finančních prostředků od věřitelů. Ale naopak si je 

třeba uvědomit, ţe značně vysoká likvidita sniţuje rentabilitu aktiv.  

 

4.3.3 Ukazatele aktivity 

Tato část se zaměřuje na vybrané ukazatele aktivity v letech 2009 aţ 2013. Vypočtené 

hodnoty jsou zobrazeny v tabulce 11 a vývoj obratu pohledávek, závazků a zásob je znázorněn 

v grafu 9. 

  

Tabulka 11: Vybrané ukazatele aktivity v letech 2009 – 2013. 

Ukazatele 2009 2010 2011 2012 2013 

Obrat celkových aktiv 0,57 0,57 0,58 0,60 0,70 
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Obrat stálých aktiv 0,86 0,98 1,15 1,36 2,39 

Doba obratu pohledávek 45,98 36,67 46,22 41,31 68,86 

Doba obratu zásob 6,40 11,46 5,50 8,06 31,52 

 Doba obratu závazků 18,59 18,92 21,71 16,40 34,16 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Obrat celkových aktiv 

V letech 2009 a 2010 byla hodnota ukazatele 0,57 a v dalších dvou letech stoupla na 0,6 

obrátek. Nevyšší byla poslední rok, kdy se hodnota aktiv obrátila 0,7 krát. Hodnota ukazatele 

je v celém období menší neţ doporučovaná hodnota. To znamená, ţe za rok se hodnota 

celkových aktiv neobrátila ani jednou. Podnik by měl začít efektivněji vyuţívat svou 

majetkovou vybavenost. 

Obrat stálých aktiv 

Z tabulky 11 lze vidět, ţe společnost rok od roku pracovala na efektivnějším vyuţívání 

svého dlouhodobého majetku. V prvních dvou letech byla hodnota ukazatele menší neţ jedna. 

Následující rok se hodnota DHM obrátila 1,15 krát a následně se hodnota vyšplhala na 1,36. 

Nejvyšší obrat byl poslední sledovaný rok, kdy byla zaznamenána velkost ukazatele 2,39 

obrátek. 
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Graf 9: Doba obratu pohledávek, zásob a závazků v letech 2009 – 2013. 

 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel informuje o tom, kolik dní musí podnik čekat na úhradu vlastních 

pohledávek od svých odběratelů. Nejkratší doba vázanosti majetku ve formě pohledávek byla 

roku 2010 a činila 37 dnů. Nejdelší doba, kterou podnik musel čekat, byla v poslední 

sledovaný rok, a to skoro 69 dní. Z grafu 10 lze vidět, ţe tento ukazatel má kolísavý charakter. 

V letech 2010 a 2012 společnost dokázala dobu obratu pohledávek zkrátit, coţ bylo velice 

pozitivní.  

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob vyjadřuje, jak dlouho je oběţný majetek vázaný ve formě zásob. 

Nejpozitivnější byly roky 2009 a 2011, kdy byly zásoby vázány v podnikání přibliţně 6 dní. 

Do roku 2012 šlo vţdy o zásoby nedokončené výroby. K nejvýznamnějšímu růstu dochází v 

roce 2013, kdy společnost vlivem fúze začíná evidovat reálné zásoby materiálu a zboţí a 

velikost ukazatele vzrostla na 31,52 dnů.  
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Doba obratu závazků v prvních dvou letech dosahuje hodnoty necelých 19 dnů. 

Následující rok hodnota ukazatele stoupla na 22 dnů a v roce 2012 naopak klesla na 16 dnů. 

Rok 2013 firma dosahuje hodnoty 34 dnů, příčinou je značné navýšení krátkodobých závazků 

z obchodních vztahů. Obecné pravidlo zní, ţe hodnota doby obratu závazků by měla být delší 

neţ doba obratu pohledávek. Toto pravidlo není dodrţeno ani v jednom sledovaném roce.  

 

4.3.4 Ukazatele zadluženosti 

Následující kapitola je zaměřená na strukturu zdrojů financování od roku 2009 do 2013. 

Naznačuje, do jaké míry podnik financuje svou činnost z vlastních zdrojů, a jak moc je 

zadluţen.   

 
Tabulka 12: Vybrané ukazatele zadluženosti v letech 2009 – 2013. 

Ukazatele 2009 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluţenost  0,26 0,25 0,23 0,19 0,22 

Kvóta vlastního kapitálu  0,74 0,75 0,77 0,81 0,78 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Nejvyšší zadluţenost ze všech pěti let byla hned na začátku sledovaného období a činila 

25,65 %. V následujících třech letech hodnota zadluţenosti klesá z hodnoty 24,61 % na 

hodnotu 18,7 %, která byla dosaţena v roce 2012. V tomto roce byla zadluţenost firmy 

nejniţší a společnost financovala svou činnost vlastními zdroji z 81 %. Poslední rok dochází 

opět k navýšení zadluţenosti nad 20 %. 
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Graf 10: Vývoj ukazatelů celkové zadluženosti a kvóty vlastního kapitálu v letech 2009 – 2013. 

 

Z grafu 10 je zřejmé, ţe finanční struktura společnosti ČEZ Distribuční sluţby s.r.o. se 

v celém sledovaném období nezměnila, firma financuje svou činnost hlavně z vlastních zdrojů.  

 

4.3.5 Ukazatele s využitím výkazu cash flow 

Tato kapitola se zaměřuje na výpočet vybraných poměrových ukazatelů, za pomoci 

výkazu cash flow. Veškeré výsledky jsou zobrazeny v tabulce 13.  

 
Tabulka 13: Ukazatele s využitím výkazu cash flow v letech 2009 - 2013. 

Ukazatele 2009 2010 2011 2012 2013 

Rentabilita trţeb z CF  190,67 220,86 260,35 22,56 26,21 

Rentabilita celkového kapitálu z CF 107,86 126,52 151,85 13,63 18,33 

Stupeň oddluţení 420,53 514,15 649,53 72,93 82,98 

Rentabilita vlastního kapitálu z CF  145,06 167,81 198,19 16,77 23,53 

Cash likvidita 16,36 18,15 19,10 1,94 1,40 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Rentabilita tržeb z CF 

 Hodnota tohoto ukazatele se v prvních dvou letech pohybovala od 220 do 260 procent. 

Tyto hodnoty byly ovlivněny zejména velmi vysokým stavem provozního cash flow. V roce 
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2012 hodnota ukazatele klesla na 22,56 procent a i přes značný pokles je to velmi uspokojivá 

hodnota. Důvodem sníţení hodnoty ukazatele byl výrazný pokles peněţního toků z provozní 

činnosti. Poslední sledovaný roční ukazatel se vyšplhal aţ na 26,21 %. 

 

Rentabilita celkového kapitálu z CF 

 Ukazatel dosahuje v celém sledovaném období kladných hodnot. Obzvlášť v prvních 

dvou letech dosahuje velmi vysoké kladné hodnoty, to indikuje, ţe by bylo pro podnik 

výhodné mít co nejvíce úvěrů. Mezi roky 2010 a 2011 se ukazatel pohybuje mezi 514 aţ 649 

procenty, to je mnohonásobně vyšší neţ placené úroky bankám, a proto si společnost můţe 

dovolit další úvěry. Následující rok ukazatel značně klesne na 72,93 % vlivem změny 

metodiky odepisování oceňovacího rozdílu a roku 2013 zase stoupl na hodnotu 82,98 % 

vlivem fúze, která zapříčinila nárůst aktiv a provozního CF.  

 

Stupeň oddlužení 

 V roce 2010 dosahoval stupeň oddluţení hodnoty 514 % a další rok stoupl aţ na 649 

%. Vysoká hodnota v prvních dvou letech byla opět zapříčiněna vysokým provozním cash 

flow. Tato situace vypovídá o značně dobré schopnosti podniku vyrovnávat své závazky. Další 

rok dochází, jako u všech ukazatelů, k poklesu na hodnotu 72,93 %. Opět příčinou je sníţení 

hodnoty peněţních toků z provozní činnosti. Tento stav není příliš pozitivní, jelikoţ sníţení 

tohoto ukazatele v čase můţe znamenat finanční napjatost finanční pozice společnosti. 

Poslední rok dochází k mírnému nárůstu na 82,98 %.  

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu nebo také finanční vyuţití vlastního kapitálu dosahoval 

v prvních dvou letech extrémně velkých hodnot. V roce 2010 ukazatel dosahoval 167 procent 

a v roce 2011 dokonce aţ 198 procent. To poukazuje na velmi dobrý finanční potenciál 

vlastního kapitálu. V roce 2012 dochází jako u všech ukazatelů ke značnému poklesu, díky 

sníţení provozního cash flow a poslední rok opět mírně narostl na hodnotu 23,53 %. Při 

srovnání tohoto ukazatele se ziskovou rentabilitou je třeba vidět, ţe rentabilita vlastního 

kapitálu z cash flow je po cele sledované období vyšší neţ ukazatel ROE.  
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Cash likvidita 

 Cash likvidita je velice závislá na hodnotách peněţních toků vztahujících se k provozní 

činnosti a na krátkodobých závazcích. A právě proto byla nejvyšší hodnota dosaţena v letech 

2010 a 2011, kdy byla i nejvyšší hodnota peněţních toků. Konkrétně v roce 2010 hodnota 

ukazatele 18,15 a o rok později 19,10. V roce 2012 přichází razantní pokles na hodnotu 1,94 a 

následující rok další sníţení na 1,4. I přes značný pokles, hodnota ukazatele nepřesáhla 

prahovou hodnotu.  

 

4.4 Du-Pontův pyramidální rozklad 

Následující kapitola se zaměřuje na detailní rozklad syntetického ukazatele rentability 

vlastního kapitálu. Vstupní data pro výpočet Du Pontova pyramidálního rozkladu v letech 

2010 - 2013 jsou obsaţeny v tabulce 14.  

 
Tabulka 14: Vstupní hodnoty pro pyramidální analýzu podniku v letech 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

Vstupní 

hodnoty 2009 2010 2011 2012 2013 

Zisk 297 446 560 585 493 621 436 771 982 867 

Vlastní kapitál 5 722 689 5 981 154 5 942 220 5 910 051 6 935 585 

Trţby 4 386 529 4 590 254 4 500 277 4 415 386 9 391 207 

Aktiva celkem 7 696 717 7 933 326 7 755 349 7 269 068 8 902 724 

Náklady celkem 4 022 330 4 043 581 4 059 497 3 978 615 8 408 340 

Oběţná aktiva 2 640 013 3 284 566 3 807 102 4 033 512 6 295 658 

Fixní aktiva 5 056 704 4 647 959 3 947 397 3 234 940 2 606 080 

Ostatní aktiva 1 354 801 850 616 986 

NA 0 0 0 0 2 582 832 

NB 1 815 667 1 944 053 1 825 898 1 798 347 2 750 000 

NC 1 445 152 1 436 915 1 391 475 1 301 355 2 042 590 

ND 2 655 2 849 3037 2 408 5 280 

NE 479 269 487 043 753 540 752 207 789 459 

NF 2 312 4 376 0 857 173 

NG 159 048 19 998 -36 673 4 099 -26 870 

NH 15 290 12 337 10 082 10 868 25 852 

NJ 0 0 0 0 0 
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NM 0 0 0 0 0 

NN 0 0 0 0 10 

NO 362 361 286 321 779 

NQ 102 575 135 649 111 852 108 153 238 235 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.4.1 Du-Pontův pyramidální rozklad v letech 2009-2010 

Tato kapitola se zaměřuje na pyramidový rozklad změny ukazatele rentability vlastního 

kapitálu. Vlivy změn dílčích ukazatelů na ROE jsou zobrazeny v tabulce 15. Vliv změny 

nákladovosti na vrcholný ukazatel je obsaţen v tabulce 16 a tabulka 17 zobrazuje změnu 

vázanosti jednotlivých aktiv. 

 
Tabulka 15: Du-Pontův pyramidální rozklad v letech 2009 - 2010 

Ukazatel Relativní změna 

změna rentability vlastního kapitálu ROE 80,1923 

vliv změny rentability celkových aktiv ROA 82,1154 

vliv změny multiplikátoru vlastního kapitálu -1,9231 

vliv změny ziskové marţe 80 

vliv změny obratu aktiv 2,1154 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Při rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu bylo zjištěno, ţe syntetický 

ukazatel byl meziročně ovlivněn zejména rentabilitou celkových aktiv, která stoupla o 82 %. 

Tu ovlivnila zejména úroveň ziskové marţe, která vzrostla o 80 %. Jediná negativní změna 

byla u multiplikátoru vlastního kapitálu, který meziročně klesá a ovlivňuje záporně ukazatel 

ROA o necelé 2 %. U obratu aktiv dochází ke kladné změně o 2,1 %. Ukazatel obratovosti 

aktiv je kaţdoročně nízký a poukazuje na neefektivní vyuţívání aktiv. 

 

Tabulka 16: Rozklad jednotlivých nákladovostí v letech 2009 - 2010 

Ukazatel  Relativní změna 

vliv celkové nákladovosti 80 

vliv změny nákladovosti prodaného zboţí 0 

vliv změny nákladovosti výkonové spotřeby -21,3462 

vliv změny nákladovosti osobních nákladů 36,5385 
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vliv změny nákladovosti daní 0 

vliv změny nákladovosti odpisů  7,1154 

vliv změny nákladovosti zůstatkové ceny prodaného DHM -1,1538 

vliv změny nákladovosti rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti 70,7692 

vliv změny nákladovosti ostatních provozních nákladů 1,7308 

vliv změny nákladovosti prodaných cenných papírů 0 

vliv změny nákladovosti rezerv a opravných poloţek ve finanční oblasti 0 

vliv změny nákladovosti úroků 0 

vliv změny nákladovosti ostatních finančních nákladů 0 

vliv změny nákladovosti daní z příjmů za běţnou činnost -13,6538 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Změnu ziskové marţe ovlivnil zejména vývoj výkonové spotřeby, osobních nákladů a 

hlavně rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti, které meziročně stouply o 71 %. 

Poloţka výkonové spotřeby poklesla a ovlivnila ziskovou marţi o 21 %. Osobní náklady 

naopak stouply o 36,5 %. Další významnou změnou v oblasti nákladovosti byla u daní 

z příjmu za běţnou činnost a to poklesem o 13,7 %.  

 

Tabulka 17: Vázanost jednotlivých aktiv v letech 2009 - 2010 

Ukazatel Relativní změna 

vliv změny vázanosti stálých aktiv 11,1538 

vliv změny vázanosti oběţných aktiv -9,0385 

vliv změny vázanosti ostatních aktiv 0 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ukazatel obratu celkových aktiv tvoří tři dílčí ukazatele, a to: vázanost stálých aktiv, 

oběţných aktiv a ostatních aktiv. Meziroční změna těchto ukazatelů vypadala následovně: 

vázanost stálých aktiv stoupla o 11,1 % a vázanost oběţných aktiv klesla o 9 %. Dohromady 

pozitivně ovlivnily ukazatel obratu celkových aktiv o 2,1 %. Vázanost ostatních aktiv zůstala 

nezměněna. 
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4.4.2 Du-Pontův pyramidální rozklad v letech 2010-2011 

Výpočet syntetického ukazatele rentability vlastního kapitálu a jednotlivých 

analytických ukazatelů je obsazeny v tabulce 18. Výpočty jednotlivých nákladovostí jsou 

naznačeny v tabulce 19 a vázanost jednotlivých aktiv v tabulce 20. 

 
Tabulka 18: Du-Pontův pyramidální rozklad v letech 2010 - 2011 

Ukazatel Relativní změna 

změna rentability vlastního kapitálu ROE -11,3127 

vliv změny rentability celkových aktiv ROA -9,8186 

vliv změny multiplikátoru vlastního kapitálu -1,4941 

vliv změny ziskové marže -10,1387 

vliv změny obratu aktiv 0,3202 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Při analýze pyramidového rozkladu za období 2010 a 2011 jsme zjistili, ţe syntetický 

ukazatel rentability vlastního kapitálu klesl o 11 %. To pro firmu není příliš pozitivní, jelikoţ 

dosahuje menšího zhodnocení vlastního kapitálu. Na změně se podílely 2 analytické ukazatele 

a to rentabilita celkových aktiv a multiplikátor vlastního kapitálu. Rentabilita celkových aktiv 

ve sledovaném období klesla o 9,8 % a multiplikátor taktéţ poklesl o 1,5 %. Na změně 

analytického ukazatele ROA se podílely zisková marţe a obrat aktiv. Rentabilitu celkových 

aktiv nejvíce ovlivnila zisková marţe, a to poklesem o 10,14 %. Obrat aktiv nepatrně vzrostl o 

0,32 %. 

 
Tabulka 19: Rozklad jednotlivých nákladovostí v letech 2010 - 2011 

Ukazatel  Relativní změna 

vliv celkové nákladovosti  -10,1387 

vliv změny nákladovosti prodaného zboţí 0 

vliv změny nákladovosti výkonové spotřeby 8,5379 

vliv změny nákladovosti osobních nákladů 1,8143 

vliv změny nákladovosti daní 0 

vliv změny nákladovosti odpisů  -29,4557 

vliv změny nákladovosti zůstatkové ceny prodaného DHM 0,5336 

vliv změny nákladovosti rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti 5,9765 

vliv změny nákladovosti ostatních provozních nákladů 0,2134 

vliv změny nákladovosti prodaných cenných papírů 0 
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vliv změny nákladovosti rezerv a opravných poloţek ve finanční oblasti 0 

vliv změny nákladovosti úroků 0 

vliv změny nákladovosti ostatních finančních nákladů 0 

vliv změny nákladovosti daní z příjmů za běţnou činnost 2,2412 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková nákladovost podniku se negativně změnila o 10,14 %. Na této změně se 

nejvíce podílela poloţka odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, která klesla 

oproti předchozímu roku o 29,46. %. Naopak největší růst byl zaznamenán u výkonové 

spotřeby, u které došlo ke změně o 8,54 procent. 

 
Tabulka 20: Vázanost jednotlivých aktiv v letech 2010 - 2011  

Ukazatel 
Relativní 
změna 

vliv změny vázanosti stálých aktiv 8,5379 

vliv změny vázanosti oběžných aktiv -8,2177 

vliv změny vázanosti ostatních aktiv 0,0000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ukazatel obratu aktiv se skládá z obratu fixních aktiv, oběţných aktiv a ostatních aktiv. 

Na změně ukazatele, který nepatrně stoupl o 0,32 %, se nejvíce podílela vázanost fixních 

aktiv, která se zvýšila o 8,5 % a oběţných aktiv negativní změnou o 8,2%.  

 

4.4.3 Du-Pontův pyramidální rozklad v letech 2011-2012 

Veškeré výpočty tykající se pyramidálního rozkladu za roky 2011-2012 jsou zobrazeny 

v tabulkách 21,22, a 23. 

 
Tabulka 21: : Du-Pontův pyramidální rozklad v letech 2011 - 2012 

Ukazatel 
Relativní 
změna 

změna rentability vlastního kapitálu ROE -11,071 

vliv změny rentability celkových aktiv ROA -5,4152 

vliv změny multiplikátoru vlastního kapitálu -5,6558 

vliv změny ziskové marže -9,627 

vliv změny obratu aktiv 4,2118 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vrcholný ukazatel se mezi roky 2011 a 2012 změnil, a to záporně o 11,07 %. Takţe 

opět firma dosahuje menšího zhodnocení vlastního kapitálu oproti předešlému roku. To pro 

firmu není příliš pozitivní výsledek.  Tato změna byla zapříčiněna poklesem výsledku 

hospodaření. Na změně rentability vlastního kapitálu se podílely oba dva ukazatele přibliţně 

stejně. Rentabilita celkových aktiv klesla o 5,42 % a multiplikátor vlastního kapitálu klesl o 

5,66 %. Ukazatel rentability celkových aktiv nejvíce ovlivnila zisková marţe, která meziročně 

poklesla o hodnotu 9,63 %. V druhé řadě ROA ovlivnil obrat aktiv, u kterého došlo naopak 

k růstu o 4,02 procent. 

 
Tabulka 22: Rozklad jednotlivých nákladovostí v letech 2011 - 2012 

Ukazatel  Relativní změna 

vliv celkové nákladovosti -9,627 

vliv změny nákladovosti prodaného zboží 0 

vliv změny nákladovosti výkonové spotřeby 15,4031 

vliv změny nákladovosti osobních nákladů -139,5909 

vliv změny nákladovosti daní -1,9254 

vliv změny nákladovosti odpisů  28,8809 

vliv změny nákladovosti zůstatkové ceny prodaného DHM 1,9254 

vliv změny nákladovosti rezerv a opravných položek v provozní oblasti 86,6426 

vliv změny nákladovosti ostatních provozních nákladů 2,8881 

vliv změny nákladovosti prodaných cenných papírů 0 

vliv změny nákladovosti rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 

vliv změny nákladovosti úroků 0 

vliv změny nákladovosti ostatních finančních nákladů 0 

vliv změny nákladovosti daní z příjmů za běžnou činnost -3,8508 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ukazatel ziskové marţe je spjat s celkovou nákladovostí, která se skládá z jednotlivých 

dílčích nákladovostí. Z těchto dílčích nákladovostí se nejvíce na změně celkového ukazatele 

podílela negativní změna osobních nákladů, která představuje sníţení o 139,59 %. Dále pak se 

na celkové nákladovosti projevila poloţka změna stavu rezerv a opravných poloţek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období, která vzrostla o 86,64 %. Další významná 

změna byla u odpisů, které oproti předchozímu roku vzrostly o 29 %. 
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Tabulka 23: Vázanost jednotlivých aktiv v letech 2011 - 2012 

Ukazatel 
Relativní 
změna 

vliv změny vázanosti stálých aktiv 7,9422 

vliv změny vázanosti oběžných aktiv -3,7304 

vliv změny vázanosti ostatních aktiv 0 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ukazatel obratu aktiv je tvořen součtem třech dílčích ukazatelů, přičemţ se nejvíce na 

jeho změně podílela vázanost fixních aktiv pozitivní změnou 7,94 procent. Vázanost oběţných 

aktiv meziročně poklesla o 3,7 %. Ukazatel vázanosti ostatních aktiv se na změně celkového 

ukazatele neprojevil. 

 

4.4.4 Du-Pontův pyramidální rozklad v letech 2012-2013 

Tabulka 24 udává pyramidální rozklad za roky 2012 – 2013. Dále pak podíl 

jednotlivých nákladovostí je obsaţen v tabulce 25 a vázanost jednotlivých aktiv je zahrnuta 

v tabulce 26. 

 
Tabulka 24: : Du-Pontův pyramidální rozklad v letech 2012 - 2013 

Ukazatel 
Relativní 
změna 

změna rentability vlastního kapitálu ROE 91,7456 

vliv změny rentability celkových aktiv ROA 85,7916 

vliv změny multiplikátoru vlastního kapitálu 5,954 

vliv změny ziskové marže 7,9838 

vliv změny obratu aktiv 77,8078 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Růst syntetického ukazatele byl ovlivněn růstem zisku a vlastního kapitálu, nárůst 

zisku byl ale rychlejší. Na prvním stupni rozkladu byl ukazatel ROE nejvíce ovlivněn 

rentabilitou celkových aktiv a to pozitivní změnou 85,79 %. Dále se na změně vrcholného 

ukazatele nepatrně podílel multiplikátor vlastního kapitálu a to změnou o necelých 6 procent. 
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Na dalším stupni rozkladu působí pozitivně na ROA obrat celkových aktiv, který meziročně 

stoupl o 77,8 %. Zisková marţe taktéţ vzrostla a ovlivnila syntetický ukazatel o 7,98 %. 

 
Tabulka 25: Rozklad jednotlivých nákladovostí v letech 2012 - 2013 

Ukazatel  Relativní změna 

vliv celkové nákladovosti 7,9838 

vliv změny nákladovosti prodaného zboží -385,115 

vliv změny nákladovosti výkonové spotřeby 160,3518 

vliv změny nákladovosti osobních nákladů 108,1191 

vliv změny nákladovosti daní -0,1353 

vliv změny nákladovosti odpisů  120,839 

vliv změny nákladovosti zůstatkové ceny prodaného DHM 0,2706 

vliv změny nákladovosti rezerv a opravných položek v provozní oblasti 5,2774 

vliv změny nákladovosti ostatních provozních nákladů -0,406 

vliv změny nákladovosti prodaných cenných papírů 0 

vliv změny nákladovosti rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 

vliv změny nákladovosti úroků 0 

vliv změny nákladovosti ostatních finančních nákladů 0 

vliv změny nákladovosti daní z příjmů za běžnou činnost -1,2179 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na této úrovni pyramidového rozkladu má největší podíl na změně poloţka nákladů 

vynaloţených na prodej zboţí, která má na vrcholný ukazatel negativní vliv o 385 %. Tato 

změna je tak vysoká díky tomu, ţe společnost těmito náklady doposud nedisponovala. Naopak 

pozitivních změn bylo mezi roky 2012 – 2013 více. Největší pozitivní změna byla u výkonové 

spotřeby, která stoupla o 160 procent. Další dvě důleţité změny byly u odpisů a osobních 

nákladů, kde první z nich vzrostly o 121 % a druhé o 108 procent. 

 
Tabulka 26: Vázanost jednotlivých aktiv v letech 2012 - 2013 

Ukazatel 
Relativní 
změna 

vliv změny vázanosti stálých aktiv 50,7442 

vliv změny vázanosti oběžných aktiv 27,0636 

vliv změny vázanosti ostatních aktiv 0 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vliv dílčích poloţek vázanosti aktiv pozitivně ovlivnil nárůst fixních aktiv o 50, 74 %. 

Tato změna byla zapříčiněna poklesem dlouhodobého majetku o 19,43 % a zároveň vysokým 

nárůstem trţeb. Podobně to bylo i u oběţných aktiv, u kterých pozitivní změna činila jen 27,06 

%. 

 

4.5 Bonitní a bankrotní modely  

Tato kapitola je zaměřená na výpočet bankrotních a bonitních modelů. Jejich výpočet 

odhalí bonitní situaci společnosti, případně hrozící bankrot. 

 

4.5.1 Altmanovo Z-scóre 

 V této podkapitole je naznačen výpočet Altmanova modelu pro hodnocení 

pravděpodobnosti bankrotu společnosti. Výpočet v jednotlivých letech je naznačen v tabulce 

27. Vývoj ukazatele v čase je zobrazen v grafu 11. 

 
Tabulka 27: Výpočet Altmanova Z-scóre v letech 2009 - 2013 

Údaje 2009 2010 2011 2012 2013 

Pracovní kapitál/CA 0,28 0,34 0,41 0,48 0,58 

EAT/CA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EBIT/CA 0,05 0,09 0,08 0,07 0,14 

Základní kapitál/Závazky celkem 2,90 3,06 3,28 4,35 3,53 

Celkové tržby/CA 0,57 0,57 0,58 0,60 0,70 

Z-scóre 2,81 3,12 3,31 4,04 3,96 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 První sledovaný rok se hodnota Z-score pohybuje v šedé zóně a dosahuje hodnoty 

2,81. Od roku 2010 do 2013 je hodnota vyšší neţ 2,99 a je v zóně prosperity, to je pro firmu 

velmi uspokojivé. Podnik je finančně zdravý a v nejbliţší době mu nehrozí nebezpečí. Za 

nejúspěšnější se dá povaţovat rok 2012, kde hodnota ukazatele stoupla na 4,04. Naopak 

nejniţší byla zaznamenána roku 2009 a to 2,81. Tato nízká hodnota byla způsobena nejniţší 

hodnotou EBITu a pracovního kapitálu. 
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Graf 11: Vývoj Altmanova modelu v letech 2009 - 2013 

 

Z grafu 11 lze vidět, ţe po celé sledované období se firma pohybuje v zóně prosperity, 

kromě roku 2009, kdy Z-score kleslo do šedé zóny. Poslední dva roky je hodnota nejvyšší, 

takţe můţeme říct, ţe finanční situace společnosti je uspokojivá. 

 

4.5.2 Tafflerův model 

Tato část je zaměřená na Tafflerův model, který slouţí k odhalení budoucího bankrotu 

společnosti. Výpočty všech ukazatelů jsou zobrazeny v tabulce 28. Průběh modelu v čase 

zobrazuje graf 12. 

 

Tabulka 28: Vypočtený Tafflerův bankrotní model v letech 2009 – 2013 

Údaje 2009 2010 2011 2012 2013 

EBIT / Krátkodobé závazky 0,76 1,26 1,00 1,07 1,04 

Oběžná aktiva / Cizí kapitál 1,34 1,68 2,10 2,97 3,20 

Krátkodobé závazky / Celková aktiva 0,07 0,07 0,08 0,07 0,13 

Tržby / Celková aktiva 0,57 0,57 0,58 0,60 0,70 
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Taffler 0,68 0,99 0,91 1,06 1,11 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z dosaţených výsledků, které jsou v celém sledovaném období vyšší neţ 0,30, lze 

předpovídat, ţe společnost není ohroţená bankrotem. Za nejslabší lze povaţovat rok 2009, kdy 

hodnota Tafflerova modelu byla nejniţší. Důvodem byla slabá hodnota EBITu a oběţných 

aktiv, díky čemuţ dva ukazatelé dosahují nízkých čísel. Nejpříznivější výsledek je byl dosaţen 

v roce 2013 a činil 1,11. 

 

 

Graf 12: Tafflerův model v letech 2009 - 2013 

 

Z grafu 12 je zřejmé, ţe v celém sledovaném období se společnost pohybuje v zóně 

prosperity. Dále je patrné, ţe v posledních třech letech dochází meziročně k růstu ukazatele. 

Nezbývá nic jiného neţ doporučit sledování tohoto ukazatel v kratších intervalech. 
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4.5.3 Kralickův rychlý test 

Tato podkapitola se zaměřuje na Kralickův rychlý test, ve kterém vybereme čtyři 

ukazatele a podle jejich výsledku přidělíme firmě body. 

 

Tabulka 29: Vypočtené hodnoty jednotlivých ukazatelů v letech 2009 - 2013 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 

Kvóta vlastního kapitálu 74,35 75,39 76,62 81,30 77,90 

Doba splácení dluhu z CF 0,16 0,13 0,11 1,04 0,94 

Cash flow v tržbách 190,67 220,86 260,35 22,56 26,21 

ROA 4,99 8,82 7,97 7,50 13,72 

Hodnocení firmy 2009 2010 2011 2012 2013 

Kvóta vlastního kapitálu 1 1 1 1 1 

Doba splácení dluhu z CF 1 1 1 1 1 

Cash flow v tržbách 1 1 1 1 1 

ROA 4 3 4 4 2 

Průměr 1,75 1,5 1,75 1,75 1,25 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Společnost získává skoro ve všech ukazatelích nejlepší hodnocení, ale podle ukazatele 

ROA patří spíše k horším firmám. Kvóta vlastního kapitálu se pohybuje od 75 % do 81 %, to 

vypovídá a vysoké finanční síle společnosti. Maximální doba, za kterou by podnik mohl splatit 

všechny své dluhy z cash flow, byla 1 den. Rentabilita trţeb byla v letech 2010 a 2011 

extrémně vysoká, kvůli vysoké hodnotě cash flow.  První 3 roky se ukazatel ROA pohyboval 

v rozmezí 7,5 aţ 8,8 procent, k výraznému pozitivnímu skoku dochází v roce 2013 a to díky 

navýšení zisku. V tabulce 29 můţeme vidět, ţe společnost ČEZ Distribuční sluţby, s.r.o. 

prošla bez větších problému testem bonity. Nejlepšího průměrného výsledku bylo dosaţeno 

v roce 2013, kdy průměrná hodnota byla 1,25. 
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Graf 13: Kralickův test v letech 2009 – 2013 

 

Z grafu 13 lze vidět, ţe společnost se po celou dobu pohybuje v pásmu prosperity, 

které je od 1 do 3. Roku 2013 se firma blíţí k hranici výborné bonitní hodnoty. 

4.5.4 Index bonity 

Tabulka 30: Index bonity v letech 2009 – 2013 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 

Cash flow / cizí kapitál 4,21 5,14 6,50 0,73 0,83 

Celková aktiva / cizí kapitál 3,90 4,06 4,28 5,35 4,53 

Zisk před zdaněním / celková aktiva 0,05 0,09 0,08 0,07 0,14 

Zisk před zdaněním / celkové výkony 0,09 0,15 0,14 0,12 0,20 

Zásoby / celková aktiva 0,00 0,01 0,00 0,01 0,03 

Celkové výkony / celková aktiva 0,57 0,58 0,58 0,61 0,70 

Index bonity 7,62 9,74 11,63 2,95 4,04 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na základě hodnot uvedených v tabulce 30 můţeme vidět, ţe společnost vykazuje 

v celém sledovaném období extrémně dobrou finančně-ekonomickou situaci, ale v roce 2012 

se přiblíţila spíše kategorii velmi dobrých podniků. Nejvyšší bonitní hodnota byla v roce 

2011, kdy stoupla aţ na 11,63. Takto vysoká hodnota má příčinu v nejvyšší hodnotě 

provozního cash flow za cele sledované období.  
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5 Návrhy a doporučení 

Du Pontova analýza odhalila, ţe hlavní důvod sniţování rentability byl ve zvyšování 

nákladů, proto lze doporučit nadále se zapojovat do série opatření pod názvem Nová vize 

hledání úspor v oblasti správy distribučního řízení, které významně ovlivňuje výkonost a 

sníţení nákladů. Jedním z prvních kroků bylo, ţe firma zavedla systém řízení pracovních čet, 

optimalizovala procesy údrţby. Dále lze doporučit sníţení nadměrné likvidity a volné peněţní 

prostředky investovat do výnosnějších aktiv. Nadměrná likvidita dává sice záruku návratnosti 

finančních prostředků, na druhou stranu však vysoká likvidita sniţuje rentabilitu podniku.  

Jako poslední krok lze doporučit zlepšení politiky v oblasti pohledávek s cílem sníţení jejich 

doby obratu. Tímto by podnik dosáhl větších finančních prostředků, které by mohl investovat.  

Z pohledu likvidity lze firmě doporučit sníţení stavu peněţních prostředků vázaných ve 

formě krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů, a to formou zlepšení platební morálky 

odběratelů. Tohoto by mohlo být dosaţeno sankcemi, při nedodrţení platební lhůty, nebo 

prodejem pohledávek factoringovým společnostem. Tyto peníze by se mohl podnik snaţit 

zúročit, např. ve formě investic do akcií, které ale přináší určité riziko. Podnik by také mohl 

realizovat investice s cílem zvýšit svůj podíl na trhu v zahraničí, tato aktivita by ale přinesla 

zvýšení nákladů. Dále lze doporučit sledování ukazatele v kratším časovém intervalu, které by 

přineslo objektivnější vyhodnocení likvidity. 

Firma by měla usilovat o to, aby doba obratu závazků byla vyšší neţ doba obratu 

pohledávek. V posledním hodnoceném roce byla doba obratu pohledávek nejdelší, proto by se 

podnik měl zaměřit na její zkrácení, a to například ve formě sankcí při nedodrţení lhůty 

splatnosti pohledávek, nebo zasíláním upomínacích e-majlů odběratelům. Další doporučení 

bych směřoval do oblasti obratu celkových aktiv. Společnost by měla začít efektivněji 

vyuţívat svou majetkovou vybavenost. Těmito opatřeními by podnik dosáhl nezadrţování 

peněţních prostředků v těchto částech majetku. 
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V posledním sledovaném roce zadluţenost podniku mírně stoupla, proto bych doporučil 

nadále tento ukazatel sledovat, aby nedošlo k navýšení zadluţenosti. Nesmí přesáhnout 

hranici, do které je cizí kapitál levnější neţ kapitál vlastní. 

Jako poslední bych doporučil, aby se firma nadále zabývala procesním a plánovacím 

řízením, které je zavedeno od roku 2012.  
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6 Závěr 

Finanční analýza je důleţitý nástroj finančního řízení společnosti a nabízí celou řadu 

metod, jak zhodnotit finanční zdraví podniku. Jejím cílem je poskytnout informace o 

hospodaření společnosti.  

Úkolem této diplomové práce bylo zhodnotit finanční zdraví společnosti ČEZ 

Distribuční sluţby, s.r.o., a to pomocí metod finanční analýzy. Finanční analýza byla 

provedena od roku 2009 do roku 2013. Pouţitými metodami byla metoda horizontální a 

vertikální analýzy, metoda poměrových ukazatelů (rentabilita, likvidita, aktivita a 

zadluţenost), ukazatelů s vyuţitím cash flow, Du-pontův pyramidový rozklad a bankrotní a 

bonitní modely. 

V teoretické části jsou popsány zdroje, ze kterých jsou čerpány informace pro tvorbu 

finanční analýzy. Dále pak se zaměřuje na jednotlivé metody, a to metody absolutních a 

poměrových ukazatelů, soustav ukazatelů a souhrnných ukazatelů. 

Praktická část nejdříve seznamuje s daným podnikem a předmětem jeho podnikání. Dále 

se pak zabývá aplikací vybraných metod finanční analýzy na tento podnik. Mezi aplikované 

metody byly pouţity metody absolutních ukazatelů, takţe vertikální a horizontální analýza, 

dále metoda poměrových ukazatelů, kde jsme se zaměřili na ukazatele rentability, likvidity, 

aktivity a zadluţenosti. Poté byla pouţita metoda pyramidového rozkladu ukazatele rentability 

vlastního kapitálu a v poslední řadě metoda souhrnných ukazatelů a to: Altmanův model,  

Tafflerův model, Kralickův rychlí test a index bonity. V této kapitole bylo čerpáno z  interních 

výkazů společnosti. 

Z horizontální analýzy plyne, ţe společnost  mezi lety 2009 aţ 2013 sniţuje hodnotu 

dlouhodobého majetku a naopak zvyšuje hodnotu oběţných aktiv. Tento stav zapříčinil, ţe 

celková hodnota aktiv má v časovém intervalu kolísavý charakter. U dlouhodobého majetku 

šlo hlavně o sniţování v oblasti hmotného majetku, konkrétně pak u poloţky oceňovacího 

rozdílu k nabytému majetku, coţ bylo zapříčiněno vlivem odepisování oceňovacího rozdílu a 

rovněţ od roku 2011 zkrácením doby odepisování oceňovacího rozdílu a tím zvýšením 
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ročního odpisu. U oběţných aktiv šlo zejména o kaţdoroční zvyšování krátkodobých 

pohledávek, podobně pak poloţky pohledávek za ovládající a řídící osobu, které zahrnují 

finanční prostředky cashpoolingu. Cashpooling umoţňuje všem dceřiným společnostem 

Skupiny ČEZ vyšší výnosnost volných finančních prostředků sdruţených na společném 

bankovním účtu, neţ kdyby si finanční zdroje kaţdá dceřina společnost ukládala na účet u své 

banky samostatně. Nejvyšší nárůst oběţných aktiv byl roku 2013, kdy společnost ČEZ 

distribuční sluţby, s.r.o. fúzovala se společnostmi ČEZ Měření, s.r.o. a ČEZ Logistika, s.r.o.  

Stejně jako u aktiv, tak i u pasiv je patrné, ţe jejich vývoj v čase má kolísavý charakter. První 

rok mírně stoupaly, poté klesají aţ do posledního roku, kde dochází k jejich navýšení. Růst 

pasiv mezi roky 2009 a 2010 je ovlivněn značným navýšením poloţky výsledku hospodaření 

běţného účetního období. Důvodem následného poklesu je, rozpouštění stavu rezerv. V roce 

2010 jde o niţší tvorbu rezerv na zaměstnanecké poţitky a v roce 2011 firma rozpouští 

rezervy na odstupné z roku 2010. Značné navýšení celkových pasiv v roce 2013 je zapříčiněno 

opět fúzí s dceřinými společnostmi. V tomto roce bylo navýšení jak na straně vlastního 

kapitálu, tak i cizího. Dále je nutné podotknou, ţe firma po celé sledované období sniţuje stav 

dlouhodobých závazků, vlivem poklesu odloţeného daňového závazku. A naopak zvyšuje stav 

závazků krátkodobých. Při horizontální analýze výkazu zisku a ztrát bylo zjištěno, ţe čistý 

zisk první rok rostl, následně od roku 2010 do 2012 klesá a poslední rok prudce stoupá. 

Nejvyšší hodnota zisku byla dosaţena v roce 2013, a to 982 867 000 Kč. Důvodem takto 

vysokého zisku bylo, ţe společnost díky fúzi s dceřinými společnostmi docílila stavu, kdy 

navýšení trţeb bylo značně vyšší neţ navýšení nákladů. 

Díky vertikální analýze rozvahy bylo zjištěno, ţe procentuální poměr dlouhodobého 

majetku klesá po celé sledované období, příčinou toho je, ţe firma měsíčním odepisováním 

sniţuje hodnotu dlouhodobého hmotného majetku a zároveň racionalizuje svůj investiční 

program. Do roku 2011 tvoří dlouhodobý majetek převáţnou část celkových aktiv. Naopak 

oběţná aktiva v čase rostou, důvodem je navyšování peněţních prostředků v cashpoolingu, 

díky čemuţ se navyšují krátkodobé pohledávky za ovládanými a řízenými osobami. Značný 

příliv peněţních prostředků v cashpolingu je v roce 2013. V případě pasiv bylo zjištěno, ţe na 

celkových pasivech má největší procentuální podíl vlastní kapitál, detailně pak poloţka 
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základního kapitálu. Z toho plyne, ţe společnost financuje svá aktiva hlavně z vlastních 

zdrojů. U cizího kapitálu je patrné, ţe společnost v čase rozpouští rezervy, takţe se jejich podíl 

na celkových pasivech sniţuje. Podobné je to i u dlouhodobých závazků, naopak krátkodobé 

závazky v čase rostou, tudíţ jejich podíl na celkových pasivech roste. U výkazu zisku a ztrát 

bylo zjištěno, ţe společnost dosahuje zisk v celém sledovaném období. Největší zisk byl v 

roce 2013, kdy jeho hodnota zaujímá necelých 16 % na celkových trţbách. U trţeb největší 

část tvoří trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb. Na straně nákladů zaujímá největší část 

výkonová spotřeba. 

Ukazatele rentability jsou v celém sledovaném období kladné, to je pro firmu pozitivní, 

protoţe dosahuje ve všech letech zhodnocení kapitálu. Z hlediska rentability je moţno jako 

nejlepší hodnotit rok 2013, kdy všechny ukazatele rentabilit dosáhly nejvyšších hodnot. 

Naopak za nejhorší se dá povaţovat rok 2009. Jelikoţ společnost ČEZ Distribuční sluţby má 

veškerý krátkodobý finanční majetek uloţen na bankovním účtu skupinového cashpoolingu, 

účtuje o něm v poloţce pohledávky za ovládající a řídící osobou, proto se okamţitá likvidita 

pohybuje ve značně nízkých hodnotách. Pohotová likvidita se pohybuje přibliţně ve stejných 

hodnotách jako likvidita celková. A v celém sledovaném období jsou vysoko nad 

doporučovanými hodnotami. To znamená, ţe společnost můţe bez problémů uhradit své 

krátkodobé závazky ze svých oběţných aktiv. Důvodem podobných výsledků těchto dvou 

likvidit je to, ţe se firma se zabývá sluţbami a proto disponuje nízkou hodnotou zásob. 

Ukazatele aktivity ukázaly, ţe hodnota obratu celkových aktiv byla v celém sledovaném 

období menší neţ jedna. To znamená, ţe podnik neefektivně hospodaří se svým majetkem a 

jeho hodnota se za rok neobrátila ani jednou.  Ukazatel obratu stálých aktiv byl v prvních dvou 

letech menší neţ jedna, ovšem poslední tři roky se jeho hodnota pohybovala mírně nad touto 

hranicí. Nejkratší doba obratu pohledávek byla v roce 2010, kdy podnik čekal na úhradu svých 

pohledávek 37 dní, naopak nejdéle musel čekat v roce 2013 a to 69 dní. Ukazatel doby obratu 

zásob byl spočítán, ale do roku 2013 nemá vypovídací schopnost, protoţe společnost nevlastní 

skladové zásoby. Hlavním druhem zásob je poloţka nedokončená výroba, která je účtována 

pouze u některých produktů společnosti a jde o jednorázové opravy, u kterých se předpokládá, 

ţe nebudou fakturačně uzavřeny v rámci účetního období.  Od roku 2013, kdy společnost 



Michal Schönweitz:  Finanční analýza 

 

  70 

 
2015 

přistoupila k fúzi s dceřinými společnostmi vlastní společnost ČEZ Distribuční sluţby, s.r.o. 

zásoby v hodnotě 240 800 000 Kč a hodnota ukazatele obratu zásob dosahuje 32 dní. Doba 

obratu závazků se pohybuje od sedmnácti do 35 dnů a v ţádném roce není splněno pravidlo, 

ţe by doba obratu závazků měla být delší neţ doba obratu pohledávek. Ukazatele zadluţenosti 

ukázaly, ţe firma financuje, po celé sledované období, svou činnost zejména z vlastních 

zdrojů. To se dá povaţovat za ţádoucí situaci, protoţe firma je finančně soběstačná. Na 

druhou stranu úroky s cizího kapitálu sniţují daňové zatíţení podniku, proto je výhodné 

částečně vyuţívat i zdroje cizí. 

Všechny ukazatele s vyuţitím výkazu cash flow mají kladný vývoj. Zejména v prvních 

třech letech dosahují značně vysokých hodnot, díky hodnotě provozního cash flow. Od roku 

2011 se hodnota peněţních toků začala sniţovat. Všechny ukazatele rentabilit za pomocí cash 

flow byly po celé sledované období vyšší neţ ukazatele konstruované pomocí zisku. Ukazatel 

cash likvidity je v prvních třech letech vyšší neţ ukazatel běţné likvidity, ale v posledních 

dvou letech se situace obrátí a hodnota oběţných aktiv převýší hodnotu provozního cash flow. 

 

Du Pontova analýza ukázala, ţe v prvním sledovaném období hodnota ukazatele 

rentability vlastního kapitálu stoupla, tento růst byl způsoben zejména sníţením nákladů na 

změnu stavu rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti a dále pak sníţením osobních 

nákladů. V dalším období dochází u ukazatele ROE k  poklesu, v důsledku zvýšením odpisů 

dlouhodobého hmotného majetku. V druhé řadě dochází k mírnému poklesu i na straně 

multiplikátoru vlastního kapitálu. Mezi roky 2011 a 2012 dochází k dalšímu poklesu, tentokrát 

multiplikátor vlastního kapitálu a rentabilita aktiv mají na sníţení stejný podíl. Ukazatel ROA 

byl nejvíce ovlivněn sníţením osobních nákladů, detailně pak nákladů sociálních. 

V posledním roce analyzovaného období dochází k největšímu navýšení ukazatele ROE. 

Vrcholový ukazatel je zvyšován zejména růstem ukazatele vázanosti fixních aktiv a vázanosti 

oběţných aktiv. Tento výsledek je ovlivněn zejména fúzí s dceřinými společnostmi.  

 

O finančním zdraví společnosti přesvědčují i výsledky bankrotních a bonitních modelů. 

V případě bankrotních modelů lze vidět, ţe společnost se pohybuje v zóně prosperity a rok od 
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roku dosahuje lepších výsledků. Nelze proto předpokládat bankrot společnosti. Při ověření 

bonity pomocí Králickova testu a indexu bonity jsem dospěl k závěru, ţe se podnik opět 

pohybuje v zóně prosperity. V případě Kralickova testu se dokonce podnik v některých letech 

pohybuje u hranice výborné bonitní hodnoty.  

 

Z celkového pohledu lze říct, ţe společnost si stojí velice dobře a nejbliţší době ji 

nehrozí závaţné finanční problémy. Ze všech pohledů finanční analýzy si společnost vedla 

velmi dobře, obzvlášť v posledním sledovaném roce, kdy ČEZ Distribuční sluţby, s.r.o. 

fúzovala se společnostmi ČEZ Měření, s.r.o. a ČEZ Logistika, s.r.o., coţ mělo obrovský dopad 

na výrazné sníţení nákladů na správní činnost a také to mělo významný dopad na rentabilitu. 

Dalším výrazným opatřením, které přispělo jak k lepšímu řízení nákladů, tak i výkonům 

zaměstnanců, bylo zavedení procesního plánování a řízení v roce 2012. 
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CF cash flow 
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HV hospodářský výsledek 

NA náklady vynaloţené na prodej zboţí 

NB výkonová spotřeba 

NC osobní náklady 

ND daně a poplatky 

NE odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

NF zůstatková cena prodaného DHM 

NG změna stavu rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 

NH ostatní provozní náklady 

NJ prodané cenné papíry a podíly 

NM změna stavu rezerv a opravných poloţek ve finanční oblasti 

NN nákladové úroky 

NO ostatní finanční náklady 

NQ daň z příjmů za běţnou činnost 

ROA  rentabilita celkového vloţeného kapitálu. 

ROC   rentabilita nákladů 

ROCE  rentabilita celkového investovaného kapitálu. 

ROE rentabilita vlastního kapitálu. 

ROS  rentabilita trţeb. 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 



Michal Schönweitz:  Finanční analýza 

 

  74 

 
2015 

tis. tisíce 

vl. vlastní 

  altmanův model 

 

 

Seznam grafu 

Graf 1: Vývoj aktiv v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč) ................................................................. 31 

Graf 2: Vývoj pasiv v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč) ................................................................. 34 

Graf 3: Porovnání výkonů a výkonové spotřeby v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč) .................... 35 

Graf 4: Vývoj výsledku hospodaření v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč) ...................................... 37 

Graf 5: Struktura aktiv v podniku v letech 2009 – 2013. .......................................................... 39 

Graf 6: Struktura pasiv v podniku v letech 2009 - 2013. .......................................................... 41 

Graf 7: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2009 - 2013. (v %) .............................................. 44 

Graf 8: Ukazatele likvidity v letech 2009 – 2013 ..................................................................... 46 

Graf 9: Doba obratu pohledávek, zásob a závazků v letech 2009 – 2013. ............................... 48 

Graf 10: Vývoj ukazatelů celkové zadluženosti a kvóty vlastního kapitálu v letech 2009 – 2013.

 .................................................................................................................................................. 50 

Graf 11: Vývoj Altmanova modelu v letech 2009 - 2013 .......................................................... 61 

Graf 12: Tafflerův model v letech 2009 - 2013 ........................................................................ 62 

Graf 13: Kralickův test v letech 2009 – 2013 ........................................................................... 64 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Stupnice hodnot ukazatelů ...................................................................................... 28 

Tabulka 2: Hodnotící stupnice indexu bonity ........................................................................... 29 

Tabulka 3: Horizontální analýza aktiv v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč) ................................... 30 

Tabulka 4: Horizontální analýza pasiv v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč) .................................. 32 

Tabulka 5: Horizontální analýza výkazů zisků a ztráty v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč) .......... 34 

Tabulka 6: Vertikální analýza aktiv v letech 2009 - 2013. (v %) ............................................. 38 



Michal Schönweitz:  Finanční analýza 

 

  75 

 
2015 

Tabulka 7: Vertikální analýza pasiv v letech 2009 - 2013. (v %) ............................................. 39 

Tabulka 8: Vertikální analýza výkazů zisků a ztráty v letech 2009-2013 (v %) ....................... 41 

Tabulka 9: Ukazatele rentability v letech 2009 – 2013 ............................................................ 43 

Tabulka 10: Ukazatelé likvidity v letech 2009 – 2013 .............................................................. 45 

Tabulka 11: Vybrané ukazatele aktivity v letech 2009 – 2013. ................................................ 46 

Tabulka 12: Vybrané ukazatele zadluženosti v letech 2009 – 2013. ........................................ 49 

Tabulka 13: Ukazatele s využitím výkazu cash flow v letech 2009 - 2013. .............................. 50 

Tabulka 14: Vstupní hodnoty pro pyramidální analýzu podniku v letech 2009 – 2013 (v tis. Kč)

 .................................................................................................................................................. 52 

Tabulka 15: Du-Pontův pyramidální rozklad v letech 2009 - 2010 ......................................... 53 

Tabulka 16: Rozklad jednotlivých nákladovostí v letech 2009 - 2010 ..................................... 53 

Tabulka 17: Vázanost jednotlivých aktiv v letech 2009 - 2010 ................................................ 54 

Tabulka 18: Du-Pontův pyramidální rozklad v letech 2010 - 2011 ......................................... 55 

Tabulka 19: Rozklad jednotlivých nákladovostí v letech 2010 - 2011 ..................................... 55 

Tabulka 20: Vázanost jednotlivých aktiv v letech 2010 - 2011 ................................................ 56 

Tabulka 21: : Du-Pontův pyramidální rozklad v letech 2011 - 2012 ....................................... 56 

Tabulka 22: Rozklad jednotlivých nákladovostí v letech 2011 - 2012 ..................................... 57 

Tabulka 23: Vázanost jednotlivých aktiv v letech 2011 - 2012 ................................................ 58 

Tabulka 24: : Du-Pontův pyramidální rozklad v letech 2012 - 2013 ....................................... 58 

Tabulka 25: Rozklad jednotlivých nákladovostí v letech 2012 - 2013 ..................................... 59 

Tabulka 26: Vázanost jednotlivých aktiv v letech 2012 - 2013 ................................................ 59 

Tabulka 27: Výpočet Altmanova Z-scóre v letech 2009 - 2013 ................................................ 60 

Tabulka 28: Vypočtený Tafflerův bankrotní model v letech 2009 – 2013 ................................ 61 

Tabulka 29: Vypočtené hodnoty jednotlivých ukazatelů v letech 2009 - 2013 ......................... 63 

Tabulka 30: Index bonity v letech 2009 – 2013 ........................................................................ 64 

 

Seznam příloh 

 

Příloha 1: Rozvaha aktiv ............................................................................................................ 1 

Příloha 2: Rozvaha pasiv ............................................................................................................ 3 



Michal Schönweitz:  Finanční analýza 

 

  76 

 
2015 

Příloha 3: Výkaz zisku a ztrát ..................................................................................................... 4 

Příloha 4: Horizontální analýza aktiv ........................................................................................ 1 

Příloha 5: Horizontální analýza pasiv ........................................................................................ 3 

Příloha 6: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát ................................................................. 4 

Příloha 7: Vertikální analýza aktiv ............................................................................................. 6 

Příloha 8: Vertikální analýza pasiv ............................................................................................ 8 

Příloha 9: Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát ................................................................... 10 

Příloha 10: Du Pont pyramidový rozklad v letech 2009-2010 ................................................. 11 

Příloha 11: Du Pont pyramidový rozklad v letech 2010-2011 ................................................. 12 

Příloha 12:Du Pont pyramidový rozklad v letech 2011-2012 .................................................. 14 

Příloha 13: Du Pont pyramidový rozklad v letech 2012-2013 ................................................. 15 

 

 

  



 

   

 

Příloha 1: Rozvaha aktiv 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiva celkem 7 696 717  7 933 326  7 755 349  7 269 068  8 902 724  

Pohledávky za upsaný základní kapitál           

Dlouhodobý majetek 5 056 704  4 647 959  3 947 397  3 234 940  2 606 080  

Dlouhodobý nehmotný majetek 3 365  1 841  1 381  1 021  60 172  

Zřizovací výdaje           

Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti 889          

Software 445  329  387  545  60 172  

Ocenitelná práva 2 031  1 512  994  476    

Goodwill           

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek           

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek           

Dlouhodobý hmotný majetek 5 051 985  4 646 118  3 946 016  3 233 919  2 545 908  

Pozemky           

Stavby           

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 305 070  305 937  269 848  229 176  208 883  

Pěstitelské celky trvalých porostů           

Základní stádo a taţná zvířata           

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 8  8  8  8  8  

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek     3 706      

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 4 746 907  4 340 173  3 672 454  3 004 735  2 337 017  

Dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  0  0  

Podíly v ovládaných a řízených osobách           

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem           

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly           

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

Jiný dlouhodobý finanční majetek           

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek           

Oběžná aktiva 2 640 013  3 284 566  3 807 102  4 033 512  6 295 658  

Zásoby 32 283  61 871  27 883  40 265  240 800  



 

   

 

Materiál 69  45  63    69 009  

Nedokončená výroba a polotovary 32 214  61 826  27 820  40 265  29 809  

Výrobky         326  

Zvířata           

Zboţí         141 656  

Poskytnuté zálohy na zásoby           

Dlouhodobé pohledávky 40  109  49  30  13  

Pohledávky z obchodních vztahů           

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami           

Pohledávky za účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem           

Pohledávky za společníky, členy druţstva a za 
účastníky sdruţení           

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 28  28  28  28  13  

Dohadné účty aktivní           

Jiné pohledávky 12  81  21  2    

Odloţená daňová pohledávka           

Krátkodobé pohledávky 2 607 563  3 222 578  3 779 132  3 993 198  6 054 815  

Pohledávky z obchodních vztahů 557 163  465 861  576 401  505 515  1 188 523  

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 1 759 434  2 514 578  2 941 127  3 431 104  4 809 734  

Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem           

Pohledávky za společníky, členy druţstva a za 
účastníky sdruţení           

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění           

Stát - daňové pohledávky 240 050  204 858  216 968    14 693  

Krátkodobé poskytnuté zálohy 362  166  111  28  106  

Dohadné účty aktivní 49 941  36 900  44 265  56 258  41 416  

Jiné pohledávky 613  215  260  293  343  

Krátkodobý finanční majetek 127  8  38  19  30  

Peníze 127  8  38  19  30  

Účty v bankách           

Krátkodobé cenné papíry a podíly           

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek           

Časové rozlišení 1 354  801  850  616  986  

Náklady příštích období 447  449  440  477  787  

Komplexní náklady příštích období           

Příjmy příštích období 907 352 410 139 199  

 



 

   

 

Příloha 2: Rozvaha pasiv  

  2009 2010 2011 2012 2013 

Pasiva celkem 7 696 717  7 933 326  7 755 349  7 269 068  8 902 724  

Vlastní kapitál 5 722 689  5 981 154  5 942 220  5 910 051  6 935 585  

Základní kapitál 5 330 563  5 330 563  5 330 563  5 330 563  5 330 563  

Základní kapitál 5 330 563  5 330 563  5 330 563  5 330 563  5 330 563  

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly           

Změny základního kapitálu           

Kapitálové fondy 0  0  0  0  200 000  

Emisní aţio           

Ostatní kapitálové fondy         200 000  

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků           

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách           

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 75 134  90 006  118 036  142 717  422 155  

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 75 134  90 006  118 036  142 717  422 155  

Statutární a ostatní fondy           

Výsledek hospodaření z minulých let 19 546  0  0  0  0  

Nerozdělený zisk minulých let 19 546          

Neuhrazená ztráta minulých let           

Výsledek hospodaření běžného účetního období 

(+/-) 297 446  560 585  493 621  436 771  982 867  

Cizí zdroje 1 974 009  1 952 171  1 813 122  1 359 017  1 967 136  

Rezervy 614 836  623 737  540 307  324 717  432 775  

Rezervy podle zvláštních právních předpisů           

Rezerva na důchody a podobné závazky           

Rezerva na daň z příjmů 208 456  214 653  233 151  13 777    

Ostatní rezervy 406 380  409 084  307 156  310 940  432 775  

Dlouhodobé závazky 851 631  775 288  656 158  524 229  365 819  

Závazky z obchodních vztahů           

Závazky k ovládaným a řízeným osobám           

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 

vlivem           

Závazky ke společníkům, členům druţstva a k 

účastníkům sdruţení           

Dlouhodobé přijaté zálohy           

Vydané dluhopisy           

Dlouhodobé směnky k úhradě           



 

   

 

Dohadné účty pasivní           

Jiné závazky           

Odloţený daňový závazek 851 631  775 288  656 158  524 229  365 819  

Krátkodobé závazky 507 542  553 146  616 657  510 071  1 168 542  

Závazky z obchodních vztahů 224 871  238 833  272 845  200 101  590 855  

Závazky k ovládaným a řízeným osobám     7      

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 

vlivem           

Závazky ke společníkům, členům druţstva a k 

účastníkům sdruţení           

Závazky k zaměstnancům 56 105  73 240  60 848  54 330  92 885  

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 30 620  42 948  30 003  28 335  43 569  

Stát - daňově závazky a dotace 53 208  50 218  36 496  20 736  45 301  

Krátkodobé přijaté zálohy           

Vydané dluhopisy           

Dohadné účty pasivní 138 165  142 647  212 125  202 598  389 669  

Jiné závazky 4 573  5 260  4 333  3 971  6 263  

Bankovní úvěry a výpomoci 0  0  0  0  0  

Bankovní úvěry dlouhodobé           

Krátkodobé bankovní úvěry           

Krátkodobé finanční výpomoci           

Časové rozlišení 19  1  7  0  3  

Výdaje příštích období 19  1  7    3  

Výnosy příštích období           

 
Příloha 3: Výkaz zisku a ztrát 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Trţby za prodej zboţí         3 160 319  

Náklady vynaloţené na prodej zboţí         2 582 832  

Obchodní marže 0  0  0  0  577 487  

Výkony 4 362 293  4 574 111  4 489 468  4 404 989  6 213 756  

Trţby za prodej vl. výrobků a sluţeb 4 353 688  4 544 499  4 523 466  4 392 544  6 226 424  

Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby 8 599  29 612  -34 006  12 445  -12 668  

Aktivace 6    8      

Výkonová spotřeba 1 815 667  1 944 053  1 825 898  1 798 347  2 750 000  

Spotřeba materiálu a energie 265 563  151 745  137 809  137 501  385 057  

Sluţby 1 550 104  1 792 308  1 688 089  1 660 846  2 364 943  

Přidaná hodnota 2 546 626  2 630 058  2 663 570  2 606 642  4 041 243  



 

   

 

Osobní náklady 1 445 152  1 436 915  1 391 475  1 301 355  2 042 590  

Mzdové náklady 959 537  987 173  914 015  895 399  1 342 032  

Odměny členům orgánů společnosti a druţstva 387  429  432  432  1 006  

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 334 423  341 762  314 236  306 472  460 391  

Sociální náklady 150 805  107 551  162 792  99 052  239 161  

Daně a poplatky 2 655  2 849  3 037  2 408  5 280  

Odpisy investičního majetku 479 269  487 043  753 540  752 207  789 459  

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 2 756  3 531  996  1 134  1 360  

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 2 390  3 327  879  778  718  

Trţby z prodeje materiálu 366  204  117  356  642  

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a 

materiálu 2 312  4 376  0  857  173  

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 2 312  4 376    857  50  

Prodaný materiál         123  

Změna stavu rezerv a opravných poloţek 159 048  19 998  -36 673  4 099  -26 870  

Ostatní provozní výnosy 2 748  3 751  3 595  3 747  13 562  

Ostatní provozní náklady 15 290  12 337  10 082  10 868  25 852  

Převod provozních výnosů           

Převod provozních nákladů           

Provozní výsledek hospodaření 448 404  673 822  546 700  539 729  1 219 681  

Trţby z prodeje cenných papírů a vkladů           

Prodané cenné papíry a vklady           

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0  0  0  0  0  

Výnosy z CP a vkladů ve skupině           

Výnosy z ostatních CP a vkladů           

Výnosy z ostatních finančních investic           

Výnosy z krátkodobého finančního majetku           

Náklady finančního majetku           

Výnosy z přecenění CP a derivátů           

Náklady z přecenění CP a derivátů           

Změna stavu rezerv a opravných poloţek ve 

finanční oblasti           

Výnosové úroky 18 718  8 858  6 218  5 516  2 210  

Nákladové úroky         10  

Ostatní finanční výnosy 14  3        

Ostatní finanční náklady 362  361  286  321  779  

Převod finančních výnosů           

Převod finančních nákladů           

Finanční výsledek hospodaření 18 370  8 500  5 932  5 195  1 421  

Daň z příjmů za běţnou činnost 102 575  135 649  111 852  108 153  238 235  



 

   

 

splatná 208 316  215 255  243 376  240 082  360 728  

odloţená -105 741  -79 606  -131 524  -131 929  -122 493  

Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 364 199  546 673  440 780  436 771  982 867  

Mimořádné výnosy           

Mimořádné náklady 82 411  -17 175  -65 236      

Daň z příjmů z mimořádné činnost -15 658  3 263  12 395  0  0  

splatná           

odloţená -15 658  3 263  12 395      

Mimořádný výsledek hospodaření -66 753  13 912  52 841  0  0  

Převod podílu na HV společníkům           

Výsledek hospodaření za účetní jednotku 297 446  560 585  493 621  436 771  982 867  

Výsledek hospodaření před zdaněním 384 363  699 497  617 868  544 924  1 221 102  



 

   

 

 
Příloha 4: Horizontální analýza aktiv  

  

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

absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní absolutní relativní 

Aktiva celkem 236609 3,07 -177977 -2,24 -486281 -6,27 1633656 22,47 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 X 0 X 0 X 0 X 

Dlouhodobý majetek -408745 -8,08 -700562 -15,07 -712457 -18,05 -628860 -19,44 

Dlouhodobý nehmotný majetek -1524 -45,29 -460 -24,99 -360 -26,07 59151 5793,44 

Zřizovací výdaje 0 X 0 X 0 X 0 X 

Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti -889 -100,00 0 X 0 X 0 X 

Software -116 -26,07 58 17,63 158 40,83 59627 10940,73 

Ocenitelná práva -519 -25,55 -518 -34,26 -518 -52,11 -476 -100 

Goodwill 0 X 0 X 0 X 0 X 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 X 0 X 0 X 0 X 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 X 0 X 0 X 0 X 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 0 X 0 X 0 X 0 X 

Dlouhodobý hmotný majetek -405867 -8,03 -700102 -15,07 -712097 -18,05 -688011 -21,27 

Pozemky 0 X 0 X 0 X 0 X 

Stavby 0 X 0 X 0 X 0 X 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 867 0,28 -36089 -11,80 -40672 -15,07 -20293 -8,85 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Základní stádo a taţná zvířata 0 X 0 X 0 X 0 X 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 X 3706 X -3706 -100 0 X 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 X 0 X 0 X 0 X 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -406734 -8,57 -667719 -15,38 -667719 -18,18 -667718 -22,22 

Dlouhodobý finanční majetek 0 X 0 X 0 X 0 X 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 X 0 X 0 X 0 X 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem 0 X 0 X 0 X 0 X 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 X 0 X 0 X 0 X 

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a 

účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 X 0 X 0 X 0 X 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 X 0 X 0 X 0 X 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 X 0 X 0 X 0 X 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 X 0 X 0 X 0 X 

Oběžná aktiva 644553 24,41 522536 15,91 226410 5,95 2262146 56,08 

Zásoby 29588 91,65 -33988 -54,93 12382 44,41 200535 498,04 



 

   

 

Materiál -24 -34,78 18 40,00 -63 -100 69009 X 

Nedokončená výroba a polotovary 29612 91,92 -34006 -55,00 12445 44,73 -10456 -25,97 

Výrobky 0 X 0 X 0 X 326 X 

Zvířata 0 X 0 X 0 X 0 X 

Zboţí 0 X 0 X 0 X 141656 X 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 X 0 X 0 X 0 X 

Dlouhodobé pohledávky 69 172,50 -60 -55,05 -19 -38,78 -17 -56,67 

Pohledávky z obchodních vztahů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 X 0 X 0 X 0 X 

Pohledávky za účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem 0 X 0 X 0 X 0 X 

Pohledávky za společníky, členy druţstva a za 

účastníky sdruţení 0 X 0 X 0 X 0 X 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0,00 0 0,00 0 0 -15 -53,57 

Dohadné účty aktivní 0 X 0 X 0 X 0 X 

Jiné pohledávky 69 575,00 -60 -74,07 -19 -90,48 -2 -100 

Odloţená daňová pohledávka 0 X 0 X 0 X 0 X 

Krátkodobé pohledávky 615015 23,59 556554 17,27 214066 5,66 2061617 51,63 

Pohledávky z obchodních vztahů -91302 -16,39 110540 23,73 -70886 -12,3 683008 135,11 

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 755144 42,92 426549 16,96 489977 16,66 1378630 40,18 

Pohledávky za účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem 0 X 0 X 0 X 0 X 

Pohledávky za společníky, členy druţstva a za 

účastníky sdruţení 0 X 0 X 0 X 0 X 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 X 0 X 0 X 0 X 

Stát - daňové pohledávky -35192 -14,66 12110 5,91 -216968 -100 14693 X 

Krátkodobé poskytnuté zálohy -196 -54,14 -55 -33,13 -83 -74,77 78 278,57 

Dohadné účty aktivní -13041 -26,11 7365 19,96 11993 27,09 -14842 -26,38 

Jiné pohledávky -398 -64,93 45 20,93 33 12,69 50 17,06 

Krátkodobý finanční majetek -119 -93,70 30 375,00 -19 -50 11 57,89 

Peníze -119 -93,70 30 375,00 -19 -50 11 57,89 

Účty v bankách 0 X 0 X 0 X 0 X 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 X 0 X 0 X 0 X 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 X 0 X 0 X 0 X 

Časové rozlišení -553 -40,84 49 6,12 -234 -27,53 370 60,06 

Náklady příštích období 2 0,45 -9 -2,00 37 8,41 310 64,98 

Komplexní náklady příštích období 0 X 0 X 0 X 0 X 

Příjmy příštích období -555 -61,19 58 16,48 -271 -66,1 60 43,17 

 

 



 

   

 

 
Příloha 5: Horizontální analýza pasiv 

  

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

absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní 

Pasiva celkem 236609 3,07415 -177977 -2,2434 -486281 -6,27 1633656 22,47408 

Vlastní kapitál 258465 4,5165 -38934 -0,6509 -32169 -0,54 1025534 17,35237 

Základní kapitál 0 0 0 0 0 0,00 0 0 

Základní kapitál 0 0 0 0 0 0,00 0 0 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 X 0 X 0 X 0 X 

Změny základního kapitálu 0 X 0 X 0 X 0 X 

Kapitálové fondy 0 X 0 X 0 X 200000 X 

Emisní aţio 0 X 0 X 0 X 0 X 

Ostatní kapitálové fondy 0 X 0 X 0 X 200000 X 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 0 X 0 X 0 X 0 X 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 X 0 X 0 X 0 X 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 14872 19,794 28030 31,142 24681 20,91 279438 195,7987 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 14872 19,794 28030 31,142 24681 20,91 279438 195,7987 

Statutární a ostatní fondy 0 X 0 X 0 X 0 X 

Výsledek hospodaření z minulých let -19546 -100 0 X 0 X 0 X 

Nerozdělený zisk minulých let -19546 -100 0 X 0 X 0 X 

Neuhrazená ztráta minulých let 0 X 0 X 0 X 0 X 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-) 263139 88,4661 -66964 -11,945 -56850 -11,52 546096 125,0303 

Cizí zdroje -21838 -1,1063 -139049 -7,1228 -454105 -25,05 608119 44,74698 

Rezervy 8901 1,4477 -83430 -13,376 -215590 -39,90 108058 33,27759 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Rezerva na důchody a podobné závazky 0 X 0 X 0 X 0 X 

Rezerva na daň z příjmů 6197 2,97281 18498 8,6176 -219374 -94,09 -13777 -100 

Ostatní rezervy 2704 0,66539 -101928 -24,916 3784 1,23 121835 39,1828 

Dlouhodobé závazky -76343 -8,9643 -119130 -15,366 -131929 -20,11 -158410 -30,2177 

Závazky z obchodních vztahů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 X 0 X 0 X 0 X 

Závazky k účetním jednotkám pod 

podstatným vlivem 0 X 0 X 0 X 0 X 

Závazky ke společníkům, členům druţstva a 

k účastníkům sdruţení 0 X 0 X 0 X 0 X 

Dlouhodobé přijaté zálohy 0 X 0 X 0 X 0 X 

Vydané dluhopisy 0 X 0 X 0 X 0 X 



 

   

 

Dlouhodobé směnky k úhradě 0 X 0 X 0 X 0 X 

Dohadné účty pasivní 0 X 0 X 0 X 0 X 

Jiné závazky 0 X 0 X 0 X 0 X 

Odloţený daňový závazek -76343 -8,9643 -119130 -15,366 -131929 -20,11 -158410 -30,2177 

Krátkodobé závazky 45604 8,98527 63511 11,482 -106586 -17,28 658471 129,094 

Závazky z obchodních vztahů 13962 6,20889 34012 14,241 -72744 -26,66 390754 195,2784 

Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 X 7 X -7 -100,00 0 X 

Závazky k účetním jednotkám pod 

podstatným vlivem 0 X 0 X 0 X 0 X 

Závazky ke společníkům, členům druţstva a 

k účastníkům sdruţení 0 X 0 X 0 X 0 X 

Závazky k zaměstnancům 17135 30,541 -12392 -16,92 -6518 -10,71 38555 70,96448 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 12328 40,2613 -12945 -30,141 -1668 -5,56 15234 53,7639 

Stát - daňově závazky a dotace -2990 -5,6195 -13722 -27,325 -15760 -43,18 24565 118,4655 

Krátkodobé přijaté zálohy 0 X 0 X 0 X 0 X 

Vydané dluhopisy 0 X 0 X 0 X 0 X 

Dohadné účty pasivní 4482 3,24395 69478 48,706 -9527 -4,49 187071 92,33605 

Jiné závazky 687 15,023 -927 -17,624 -362 -8,35 2292 57,71846 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 X 0 X 0 X 0 X 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 X 0 X 0 X 0 X 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 X 0 X 0 X 0 X 

Krátkodobé finanční výpomoci 0 X 0 X 0 X 0 X 

Časové rozlišení -18 -94,737 6 600 -7 -100,00 3 X 

Výdaje příštích období -18 -94,737 6 600 -7 -100,00 3 X 

Výnosy příštích období 0 X 0 X 0 X 0 X 

 
Příloha 6: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

  

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

absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní 

Tržby za prodej zboží 0 X 0 X 0 X 3160319 X 

Náklady vynaložené na prodej zboží 0 X 0 X 0 X 2582832 X 

Obchodní marže 0 X 0 X 0 X 577487 X 

Výkony 211818 4,86 -84643 -1,85 -84479 -1,88 1808767 41,06 

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 190811 4,38 -21033 -0,46 -130922 -2,89 1833880 41,75 

Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby 21013 244,37 -63618 -214,84 46451 -136,60 -25113 -201,79 

Aktivace -6 -100,00 8 X -8 -100,00 0 X 

Výkonová spotřeba 128386 7,07 -118155 -6,08 -27551 -1,51 951653 52,92 

Spotřeba materiálu a energie -113818 -42,86 -13936 -9,18 -308 -0,22 247556 180,04 

Služby 242204 15,63 -104219 -5,81 -27243 -1,61 704097 42,39 



 

   

 

Přidaná hodnota 83432 3,28 33512 1,27 -56928 -2,14 1434601 55,04 

Osobní náklady -8237 -0,57 -45440 -3,16 -90120 -6,48 741235 56,96 

Mzdové náklady 27636 2,88 -73158 -7,41 -18616 -2,04 446633 49,88 

Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 42 10,85 3 0,70 0 0,00 574 132,87 

Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 7339 2,19 -27526 -8,05 -7764 -2,47 153919 50,22 

Sociální náklady -43254 -28,68 55241 51,36 -63740 -39,15 140109 141,45 

Daně a poplatky 194 7,31 188 6,60 -629 -20,71 2872 119,27 

Odpisy investičního majetku 7774 1,62 266497 54,72 -1333 -0,18 37252 4,95 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 775 28,12 -2535 -71,79 138 13,86 226 19,93 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 937 39,21 -2448 -73,58 -101 -11,49 -60 -7,71 

Tržby z prodeje materiálu -162 -44,26 -87 -42,65 239 204,27 286 80,34 

Zůstatková cena prodaného dlouh. 
majetku a materiálu 2064 89,27 -4376 -100,00 857 X -684 -79,81 

Zůstatková cena prodaného dlouh. 
majetku 2064 89,27 -4376 -100,00 857 X -807 -94,17 

Prodaný materiál 0 X 0 X 0 X 123 X 

Změna stavu rezerv a opravných položek -139050 -87,43 -56671 -283,38 40772 -111,18 -30969 -755,53 

Ostatní provozní výnosy 1003 36,50 -156 -4,16 152 4,23 9815 261,94 

Ostatní provozní náklady -2953 -19,31 -2255 -18,28 786 7,80 14984 137,87 

Převod provozních výnosů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Převod provozních nákladů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Provozní výsledek hospodaření 225418 50,27 -127122 -18,87 -6971 -1,28 679952 125,98 

Tržby z prodeje cenných papírů a 
vkladů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Prodané cenné papíry a vklady 0 X 0 X 0 X 0 X 

Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 0 X 0 X 0 X 0 X 

Výnosy z CP a vkladů ve skupině 0 X 0 X 0 X 0 X 

Výnosy z ostatních CP a vkladů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Výnosy z ostatních finančních investic 0 X 0 X 0 X 0 X 

Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku 0 X 0 X 0 X 0 X 

Náklady finančního majetku 0 X 0 X 0 X 0 X 

Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Náklady z přecenění CP a derivátů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Změna stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti 0 X 0 X 0 X 0 X 

Výnosové úroky -9860 -52,68 -2640 -29,80 -702 -11,29 -3306 -59,93 

Nákladové úroky 0 X 0 X 0 X 10 X 

Ostatní finanční výnosy -11 -78,57 -3 -100,00 0 X 0 X 

Ostatní finanční náklady -1 -0,28 -75 -20,78 35 12,24 458 142,68 

Převod finančních výnosů 0 X 0 X 0 X 0 X 



 

   

 

Převod finančních nákladů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Finanční výsledek hospodaření -9870 -53,73 -2568 -30,21 -737 -12,42 -3774 -72,65 

Daň z příjmů za běžnou činnost 33074 32,24 -23797 -17,54 -3699 -3,31 130082 120,28 

splatná 6939 3,33 28121 13,06 -3294 -1,35 120646 50,25 

odložená 26135 -24,72 -51918 65,22 -405 0,31 9436 -7,15 

Výsledek z hospodaření za běžnou 
činnost 182474 50,10 -105893 -19,37 -4009 -0,91 546096 125,03 

Mimořádné výnosy 0 X 0 X 0 X 0 X 

Mimořádné náklady -99586 -120,84 -48061 279,83 65236 -100,00 0 X 

Daň z příjmů z mimořádné činnost 18921 -120,84 9132 279,87 -12395 -100,00 0 X 

splatná 0 X 0 X 0 X 0 X 

odložená 18921 -120,84 9132 279,87 -12395 -100,00 0 X 

Mimořádný výsledek hospodaření 80665 -120,84 38929 279,82 -52841 -100,00 0 X 

Převod podílu na HV společníkům 0 X 0 X 0 X 0 X 

Výsledek hospodaření za účetní 
jednotku 263139 88,47 -66964 -11,95 -56850 -11,52 546096 125,03 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 315134 81,99 -81629 -11,67 -72944 -11,81 676178 124,09 

 

 

 
Příloha 7: Vertikální analýza aktiv  

  2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiva celkem 100 100 100 100 100 

Pohledávky za upsaný základní kapitál           

Dlouhodobý majetek 65,70 58,59 50,90 44,50 29,27 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,04 0,02 0,02 0,01 0,68 

Zřizovací výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Software 0,01 0,00 0,00 0,01 0,68 

Ocenitelná práva 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00 

Goodwill 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 65,64 58,56 50,88 44,49 28,60 

Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Samostatné movite věci a soubory movitých věcí 3,96 3,86 3,48 3,15 2,35 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

   

 

Základní stádo a tažná zviřata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 61,67 54,71 47,35 41,34 26,25 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním 
jednotkám pod podstatným vlivem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oběžná aktiva 34,30 41,40 49,09 55,49 70,72 

Zásoby 0,42 0,78 0,36 0,55 2,70 

Materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 

Nedokončená výroba a polotovary 0,42 0,78 0,36 0,55 0,33 

Výrobky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zvířata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pohledávky z obchodních vztahů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným 
vlivem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dohadné účty aktivní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jiné pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Odložená daňová pohledávka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohledávky 33,88 40,62 48,73 54,93 68,01 

Pohledávky z obchodnch vztahů 7,24 5,87 7,43 6,95 13,35 

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 22,86 31,70 37,92 47,20 54,03 

Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným 
vlivem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

   

 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stát - daňové pohledávky 3,12 2,58 2,80 0,00 0,17 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dohadné účty aktivní 0,65 0,47 0,57 0,77 0,47 

Jiné pohledávky 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Peníze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Účty v bankách 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Náklady příštích období 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Komplexní náklady příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Příjmy příštích období 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 

 
Příloha 8: Vertikální analýza pasiv  

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

Vlastní kapitál 74,35 75,39 76,62 81,30 77,90 

Základní kapitál 69,26 67,19 68,73 73,33 59,88 

Základní kapitál 69,26 67,19 68,73 73,33 59,88 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Změny základního kapitálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 

Emisní ažio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatní kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 0,98 1,13 1,52 1,96 4,74 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 0,98 1,13 1,52 1,96 4,74 

Statutární a ostatní fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření z minulých let 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nerozdělený zisk minulých let 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Neuhrazená ztráta minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(+/-) 3,86 7,07 6,36 6,01 11,04 

Cizí zdroje 25,65 24,61 23,38 18,70 22,10 



 

   

 

Rezervy 7,99 7,86 6,97 4,47 4,86 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezerva na důchody a podobné závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervna na daň z příjmů 2,71 2,71 3,01 0,19 0,00 

Ostatní rezervy 5,28 5,16 3,96 4,28 4,86 

Dlouhodobé závazky 11,06 9,77 8,46 7,21 4,11 

Závazky z obchodních vztahů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé přijaté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vydané dluhopisy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé směnky k úhradě 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dohadné účty pasivní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jiné závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Odložený daňový závazek 11,06 9,77 8,46 7,21 4,11 

Krátkodobé závazky 6,59 6,97 7,95 7,02 13,13 

Závazky z obchodních vztahů 2,92 3,01 3,52 2,75 6,64 

Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Závazky k zaměstnancům 0,73 0,92 0,78 0,75 1,04 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 0,40 0,54 0,39 0,39 0,49 

Stát - daňově závazky a dotace 0,69 0,63 0,47 0,29 0,51 

Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vydané dluhopisy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dohadné účty pasivní 1,80 1,80 2,74 2,79 4,38 

Jiné závazky 0,06 0,07 0,06 0,05 0,07 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé bankovní úvěry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé finanční výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výdaje příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

   

 

Příloha 9: Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát  

  2009 2010 2011 2012 2013 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 

Náklady vynaložené na prodej zboží 0 0 0 0 0 

Obchodní marže 0 0 0 0 0 

Výkony 100,20 100,65 99,25 100,28 99,80 

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

Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby 0,20 0,65 -0,75 0,28 -0,20 

Aktivace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výkonová spotřeba 41,70 42,78 40,37 40,94 44,17 

Spotřeba materiálu a energie 6,10 3,34 3,05 3,13 6,18 

Služby 35,60 39,44 37,32 37,81 37,98 

Přidaná hodnota 58,49 57,87 58,88 59,34 64,90 

Osobní náklady 33,19 31,62 30,76 29,63 32,81 

Mzdové náklady 22,04 21,72 20,21 20,38 21,55 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 7,68 7,52 6,95 6,98 7,39 

Sociální náklady 3,46 2,37 3,60 2,26 3,84 

Daně a poplatky 0,06 0,06 0,07 0,05 0,08 

Odpisy investičního majetku 11,01 10,72 16,66 17,12 12,68 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 0,06 0,08 0,02 0,03 0,02 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,05 0,07 0,02 0,02 0,01 

Tržby z prodeje materiálu 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a 
materiálu 0,05 0,10 0,00 0,02 0,00 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 0,05 0,10 0,00 0,02 0,00 

Prodaný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Změna stavu rezerv a opravných položek 3,65 0,44 -0,81 0,09 -0,43 

Ostatní provozní výnosy 0,06 0,08 0,08 0,09 0,22 

Ostatní provozní náklady 0,35 0,27 0,22 0,25 0,42 

Převod provozních výnosů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Převod provozních nákladů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Provozní výsledek hospodaření 10,30 14,83 12,09 12,29 19,59 

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prodané cenné papíry a vklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z CP a vkladů ve skupině 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z ostatních CP a vkladů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

   

 

Výnosy z ostatních finančních investic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z přecenění CP a derivátů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady z přecenění CP a derivátů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosové úroky 0,43 0,19 0,14 0,13 0,04 

Nákladové úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatní finanční náklady 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

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

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

Finanční výsledek hospodaření 0,42 0,19 0,13 0,12 0,02 

Daň z příjmů za běžnou činnost 2,36 2,98 2,47 2,46 3,83 

splatná 4,78 4,74 5,38 5,47 5,79 

odložená -2,43 -1,75 -2,91 -3,00 -1,97 

Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 8,37 12,03 9,74 9,94 15,79 

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

Mimořádné náklady 1,89 -0,38 -1,44 0,00 0,00 

Daň z příjmů z mimořádné činnost -0,36 0,07 0,27 0,00 0,00 

splatná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

odložená -0,36 0,07 0,27 0,00 0,00 

Mimořádný výsledek hospodaření -1,53 0,31 1,17 0,00 0,00 

Převod podílu na HV společníkům 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření za účetní jednotku 6,83 12,34 10,91 9,94 15,79 

Výsledek hospodaření před zdaněním 8,83 15,39 13,66 12,41 19,61 

 

 

 
Příloha 10: Du Pont pyramidový rozklad v letech 2009-2010 

Ukazatel 2 009 2 010 ∆=(1)-(0) log (1)/(0) 
Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

Zisk/Vlastní kapitál 0,052 0,0937 0,0417 0,2557 0,0417 80,1923 

1. Součinová vazba             

Zisk/Aktiva celkem 0,0386 0,0707 0,0321 0,2628 0,0427 82,1154 

Aktiva celkem/Vlastní kapitál 1,3449 1,3264 -0,0185 -0,006 -0,001 -1,9231 

2. Součinová vazba             

Zisk/Tržby 0,0678 0,1221 0,0543 0,2555 0,0416 80 



 

   

 

 

 

Ukazatel 

Nákladovost 
(0) 

Náklady/Tržby 

Nákladovost 
(1) 

Náklady/Tržby ∆=(1)-(0) 
Absolutní 

změna 
Relativní 
změna 

1-náklady/tržby     -0,0361 0,0416 80,0001 

3. Vazba součtová           

Náklady vynaložené na prodej zboží 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

výkonová spotřeba 0,4139 0,4235 0,0096 -0,0111 -21,3462 

osobní náklady 0,3295 0,313 -0,0165 0,019 36,5385 

Daně a poplatky 0,0006 0,0006 0 0 0 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 0,1093 0,1061 -0,0032 0,0037 7,1154 

zůstatková cena prodaného DHM 0,0005 0,001 0,0005 -0,0006 -1,1538 

Změna stavu rezerv a opravných položek 
v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období 0,0363 0,0044 -0,0319 0,0368 70,7692 

Ostatní provozní náklady 0,0035 0,0027 -0,0008 0,0009 1,7308 

Prodané cenné papíry a podíly 0,0000 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a opravných položek 
ve finanční oblasti 0 0,0000 0 0 0 

Nákladové úroky 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

Ostatní finanční náklady 0,0001 0,0001 0 0 0 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0,0234 0,0296 0,0062 -0,0071 -13,6538 

Kontrola celkové nákladovosti 0,9171 0,881       

 

  
2009 (0)                   
X/Tržby 

2010 (1)                   
X/Tržby ∆=(1)-(0) Absolutní změna Relativní změna 

Tržby/Aktiva celkem 1,7549 1,7284 -0,0265 0,0011 2,1153 

4. vazba součtová           

Fixní aktiva  1,1528 1,0126 -0,1402 0,0058 11,1538 

Oběžná aktiva 0,6018 0,7156 0,1138 -0,0047 -9,0385 

Ostatní aktiva 0,0003 0,0002 -0,0001 0,0000 0,0000 

 

 
Příloha 11: Du Pont pyramidový rozklad v letech 2010-2011 

Ukazatel 2 010 2 011 ∆=(1)-(0) log (1)/(0) 
Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

Zisk/Vlastní kapitál 0,0937 0,0831 -0,0106 -0,0521 -0,0106 -11,3127 

1. Součinová vazba             

Tržby/Aktiva celkem 0,5699 0,5786 0,0087 0,0066 0,0011 2,1154 



 

   

 

Zisk/Aktiva celkem 0,0707 0,0636 -0,0071 -0,046 -0,0092 -9,8186 

Aktiva celkem/Vlastní kapitál 1,3264 1,3051 -0,0213 -0,007 -0,0014 -1,4941 

2. Součinová vazba             

Zisk/Tržby 0,1221 0,1097 -0,0124 -0,0465 -0,0095 -10,1387 

Tržby/Aktiva celkem 0,5786 0,5803 0,0017 0,0013 0,0003 0,3202 

 

Ukazatel 
Nákladovost (0) 
Náklady/Tržby 

Nákladovost (1) 
Náklady/Tržby ∆=(1)-(0) 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

1-náklady/tržby     0,0211 -0,0095 -10,1388 

3. Vazba součtová           

Náklady vynaložené na prodej zboží 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

výkonová spotřeba 0,4235 0,4057 -0,0178 0,008 8,5379 

osobní náklady 0,313 0,3092 -0,0038 0,0017 1,8143 

Daně a poplatky 0,0006 0,0007 0,0001 0 0 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 0,1061 0,1674 0,0613 -0,0276 -29,4557 

zůstatková cena prodaného DHM 0,0010 0 -0,001 0,0005 0,5336 

Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 0,0044 -0,0081 -0,0125 0,0056 5,9765 

Ostatní provozní náklady 0,0027 0,0022 -0,0005 0,0002 0,2134 

Prodané cenné papíry a podíly 0,0000 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti 0 0,0000 0 0 0 

Nákladové úroky 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

Ostatní finanční náklady 0,0001 0,0001 0 0 0 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0,0296 0,0249 -0,0047 0,0021 2,2412 

Kontrola celkové nákladovosti 0,881 0,9021       

 

  
2010 (0)                   
X/Tržby 

2011 (1)                   
X/Tržby ∆=(1)-(0) 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

Tržby/Aktiva celkem 1,7284 1,7233 -0,0051 0,0003 0,3202 

4. vazba součtová           

Fixní aktiva  1,0126 0,8771 -0,1355 0,008 8,5379 

Oběžná aktiva 0,7156 0,846 0,1304 -0,0077 -8,2177 

Ostatní aktiva 0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 



 

   

 

 

 
Příloha 12:Du Pont pyramidový rozklad v letech 2011-2012 

Ukazatel 2 011 2 012 ∆=(1)-(0) log (1)/(0) 
Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

Zisk/Vlastní kapitál 0,0831 0,0739 -0,0092 -0,051 -0,0092 -11,071 

1. Součinová vazba             

Zisk/Aktiva celkem 0,0636 0,0601 -0,0035 -0,0246 -0,0045 -5,4152 

Aktiva celkem/Vlastní kapitál 1,3051 1,23 -0,0751 -0,0257 -0,0047 -5,6558 

2. Součinová vazba             

Zisk/Tržby 0,1097 0,0989 -0,0108 -0,045 -0,008 -9,627 

Tržby/Aktiva celkem 0,5803 0,6074 0,0271 0,0198 0,0035 4,2118 

 

Ukazatel 
Nákladovost (0) 
Náklady/Tržby 

Nákladovost (1) 
Náklady/Tržby ∆=(1)-(0) 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

1-náklady/tržby     -0,001 -0,008 -9,627 

3. Vazba součtová           

Náklady vynaložené na prodej zboží 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

výkonová spotřeba 0,4057 0,4073 0,0016 0,0128 15,4031 

osobní náklady 0,3092 0,2947 -0,0145 -0,116 
-

139,5909 

Daně a poplatky 0,0007 0,0005 -0,0002 -0,0016 -1,9254 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 0,1674 0,1704 0,003 0,024 28,8809 

zůstatková cena prodaného DHM 0,0000 0,0002 0,0002 0,0016 1,9254 

Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období -0,0081 0,0009 0,009 0,072 86,6426 

Ostatní provozní náklady 0,0022 0,0025 0,0003 0,0024 2,8881 

Prodané cenné papíry a podíly 0,0000 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti 0 0,0000 0 0 0 

Nákladové úroky 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

Ostatní finanční náklady 0,0001 0,0001 0 0 0 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0,0249 0,0245 -0,0004 -0,0032 -3,8508 



 

   

 

Kontrola celkové nákladovosti 0,9021 0,9011       

 

  
2011 (0)                   
X/Tržby 

2012 (1)                   
X/Tržby ∆=(1)-(0) 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

Tržby/Aktiva celkem 1,7233 1,6463 -0,077 0,0035 4,2118 

4. vazba součtová           

Fixní aktiva  0,8771 0,7327 -0,1444 0,0066 7,9422 

Oběžná aktiva 0,846 0,9135 0,0675 -0,0031 -3,7304 

Ostatní aktiva 0,0002 0,0001 -0,0001 0,0000 0,0000 

 

 
Příloha 13: Du Pont pyramidový rozklad v letech 2012-2013 

Ukazatel 2 012 2 013 ∆=(1)-(0) log (1)/(0) 
Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

Zisk/Vlastní kapitál 0,0739 0,1417 0,0678 0,2827 0,0678 91,7456 

1. Součinová vazba             

Zisk/Aktiva celkem 0,0601 0,1104 0,0503 0,2641 0,0634 85,7916 

Aktiva celkem/Vlastní kapitál 1,23 1,2836 0,0536 0,0185 0,0044 5,954 

2. Součinová vazba             

Zisk/Tržby 0,0989 0,1047 0,0058 0,0248 0,0059 7,9838 

Tržby/Aktiva celkem 0,6074 1,0549 0,4475 0,2397 0,0575 77,8078 

 

Ukazatel 

Nákladovost 
(0) 

Náklady/Tržby 

Nákladovost 
(1) 

Náklady/Tržby ∆=(1)-(0) 
Absolutní 

změna 
Relativní 
změna 

1-náklady/tržby     -0,0057 0,0059 393,0987 

3. Vazba součtová           

Náklady vynaložené na prodej zboží 0,0000 0,2750 0,2750 -0,2846 
-

385,1150 

výkonová spotřeba 0,4073 0,2928 -0,1145 0,1185 160,3518 

osobní náklady 0,2947 0,2175 -0,0772 0,0799 108,1191 

Daně a poplatky 0,0005 0,0006 0,0001 -0,0001 -0,1353 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 0,1704 0,0841 -0,0863 0,0893 120,839 

zůstatková cena prodaného DHM 0,0002 0 -0,0002 0,0002 0,2706 

Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 0,0009 -0,0029 -0,0038 0,0039 5,2774 



 

   

 

Ostatní provozní náklady 0,0025 0,0028 0,0003 -0,0003 -0,406 

Prodané cenné papíry a podíly 0,0000 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti 0 0,0000 0 0 0 

Nákladové úroky 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

Ostatní finanční náklady 0,0001 0,0001 0 0 0 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0,0245 0,0254 0,0009 -0,0009 -1,2179 

Kontrola celkové nákladovosti 0,9011 0,8954       

 

  
2012 (0)                   
X/Tržby 

2013 (1)                   
X/Tržby ∆=(1)-(0) 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

Tržby/Aktiva celkem 1,6463 0,948 -0,6983 0,0575 77,8078 

4. vazba součtová           

Fixní aktiva  0,7327 0,2775 -0,4552 0,0375 50,7442 

Oběžná aktiva 0,9135 0,6704 -0,2431 0,02 27,0636 

Ostatní aktiva 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 

 


