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Anotace 

Bakalářská práce se zaměřuje na téma Ekonomické zhodnocení vybrané společnosti, 

kterou je VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. Cílem této práce je zhodnotit finanční 

situaci podniku v letech 2009 – 2013. Práce je strukturovaná do několika kapitol. V první 

části práce jsou uvedeny základní informace o společnosti, její charakteristika a historie. V 

další teoretické části jsou vysvětleny a popsány základní pojmy a ukazatele finanční 

analýzy. Praktická část obsahuje samotné provedení finanční analýzy společnosti. Závěr 

práce je věnován shrnutí výsledků praktické části a na základě těchto výsledků případná 

doporučení.  

Klíčová slova: finanční analýza, rozvaha, likvidita, rentabilita, aktivita 

 

Summary 

The theme of this bachelor thesis is an Economic Assessment of a Specific 

Company, which is the VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, plc. The aim of this work is 

to evaluate the financial situation in the years 2009 - 2013. The work is structured into 

several chapters. The first part of work includes basic information about the company, its 

characteristics and history. Another theoretical part explains and describes the basic 

concepts and indicators of financial analysis. The practical part includes financial analysis 

of company. The conclusion is devoted to a summary of the results of the practical parts 

and based on these results further recommendations. 
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1 Úvod 
 

Cílem mé bakalářské práce je „Ekonomické zhodnocení vybrané společnosti,“ kterou 

je VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s. Ekonomickou analýzu můžeme považovat 

za velmi důležitý nástroj pro posouzení ekonomické situace konkrétního podniku. Finanční 

stránka společnosti je velmi podstatná nejen pro firmu samotnou ale také pro její 

zaměstnance, zákazníky, investory, obchodní partnery či například i konkurenční podniky. 

Slovní spojení finanční analýza je obvykle chápáno jako analýza finanční výkonnosti 

podniku. Jejím úkolem je zjistit finanční zdraví firmy, tedy jakousi kondici podniku a 

odkrýt jeho silné a slabé stránky. Výsledky finanční analýzy mohou včas zabránit 

nepříznivému vývoji firmy a podnik může zvolit lepší strategii pro budoucí hospodaření. 

Podkladem pro finanční analýzu firmy jsou finanční výkazy této společnosti za 

období let 2009 – 2013.  

Práce je strukturována do 5 kapitol. V první kapitole je obsažen všeobecný úvod 

bakalářské práce.  

V druhé kapitole je seznámení se společností VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, 

a. s., její charakteristika, historie, předmět podnikání a další základní údaje.  

Ve třetí teoretické části jsem se zaměřila na pojmy finanční analýza, zdroje finanční 

analýzy a její uživatele. Dále pak popisuji jednotlivé metody.  

Ve čtvrté kapitole je provedena finanční analýza společnosti podle ekonomických 

výsledků firmy za sledované období. Použila jsem metody výpočtu poměrových ukazatelů, 

a to konkrétně likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti a dále jsem provedla 

horizontální a vertikální analýzu rozvahy.  

V poslední páté kapitole je závěr a provedeno shrnutí celé práce a zhodnocení 

dosažených výsledků. 
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2 Charakteristika společnosti 
 

2.1 Profil společnosti 
 

Akciová společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY byla založena 

18. 04. 2001. Je to významná strojírenská společnost, která má svou vlastní výrobu oceli. 

Zabývá se výrobou zalomených hřídelí, lodních dílů, těžkých ocelových odlitků, 

opracovaných výkovků, zařízení oceláren a válcoven, tvářecích zařízení a válcovaných 

obručí pro železniční průmysl. Rovněž má nemalý podíl na rozvoji regionu. [9] 

Společnost je součástí společnosti VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Jediným 

akcionářem firmy je mateřská společnost VÍTKOVICE, a.s, která se na základním kapitálu 

podílí 100%. [11] 

 

Tabulka 1: Základní údaje o společnosti 

Název účetní jednotky: VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Právní forma: akciová společnost 

Sídlo účetní jednotky: Ruská 2887/101, Vítkovice, 700 30 Ostrava 

Datum vzniku společnosti: 18. dubna 2001 

IČO a DIČ: 258 77 950, CZ 25877950  

Základní kapitál: 2 100 000 tis. Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy  

 

Tabulka 2: Představenstvo a dozorčí rada ke dni 31. 12. 2013 

Představenstvo  Dozorčí rada  

Předseda: Ing. Jan Světlík Předseda: Ing. Jiří Michálek, 

Ph. D.  

Místopředseda: Ing. Dalibor Fabián Členové: Ing. Miloš Holý 

Členové: Ing. Jana Magerová  Karel Hoferek 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy 
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Obrázek 1: Logo společnosti [9] 

 

Mezi hlavní činnosti této firmy patří: 

 Výroba, obchod a služby ve strojírenství, 

 montáž, opravy, revize a zkoušky plynových, zdvihacích, tlakových a 

elektrických zařízení, 

 kovářství, 

 zámečnictví, 

 slévárenství, 

 obráběčství, 

 projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování.  

 

2.2 Historie 
Vítkovické železárny jsou podnik s dlouholetou tradicí. Konečné rozhodnutí o 

výstavbě železářského závodu ve vesnici Vítkovice nedaleko Polské Ostravy vydal 

olomoucký arcibiskup arcivévoda Rudolf Jan 9. prosince 1828. [10] 

Metodou pudlování se zde mělo zkujňovat surové železo a válcovat kolejnice. 

Výhodou Vítkovic byla jejich strategická poloha. Nejen, že všechny potřebné suroviny pro 

výrobu železa se nalézaly v bezprostřední blízkosti, ale zároveň se obec nacházela přímo 

na trase plánované železnice z Vídně do polských solných dolů. A právě pro tuto železnici 

měly být ve Vítkovicích vyráběny kolejnice. [10] 

V září roku 1830 byla ve Vítkovicích uvedena do provozu pudlovna a v roce 1833 také 

válcovna. Tím byl zahájen provoz železáren, které dostaly název Rudolfova huť. Rozvoj 

podniku dále pokračoval a v roce 1836 byl zahájen provoz první vysoké koksové pece 

v rakouské monarchii. [10] 
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V roce 1843 se majitelem železáren stal vídeňský bankéř Salomon Mayer Rothschild 

a začalo docházet ke skutečnému rozmachu železáren. V této době již závod zahrnoval 

vysokopecní provoz, pudlovnu a válcovnu, kovárnu, kotlárnu, a soustružnu se strojním 

zámečnictvím a výrobnu žáruvzdorných cihel. Výrobní program Vítkovic začal postupně 

pokrývat široký sortiment železárenských a strojírenských výrobků, jako např. parní stroje, 

mosty, železniční vagony, železniční kola a výhybky, důlní nástroje a stroje pro hutě. [10] 

V roce 1876 bylo vytvořeno významné Vítkovické hutní těžířstvo, jehož 

spoluvlastníky se stali bratři Gutmannové a rozvoj Vítkovic dále pokračoval. V roce 1883 

byla postavena první válcovna trub v Rakousku, vybudován závod na litou ocel a zahájena 

výroba pancéřových desek a lodních hřídelí. [10] 

Od začátku 20. století se kromě hutnických a metalurgických oborů rozvíjely i 

strojírenské obory. Výsledkem tohoto rozvoje jak před druhou světovou válkou, tak i po 

roce 1948, byl mohutný hutnicko-strojírenský komplex, kde pracovalo téměř 40 tisíci 

zaměstnanců a jeho rozsáhlý výrobní program zahrnoval výrobou surového železa, oceli, 

výrobky válcoven, tj. plechy, trubky, odlitky a výkovky, ale také široký sortiment 

strojírenské výroby, např. zařízení válcoven, koksoven, výrobky pro jadernou energetiku, 

mostní konstrukce, zalomené hřídele pro lodní motory a mnoho dalších. [10] 

Po roce 1989 se rozpadlo tehdejší koncernové zřízení podniku a následovalo období 

velkých změn. Byly zrušeny závody a vytvořeny sektory a podnikatelské jednotky. Cílem 

bylo nasměrovat vývoj podniku k tržní ekonomice. Z podniku byly vyčleněny všechny 

činnosti, které přímo nesouvisely s výrobou. Z podnikatelských jednotek a nákladových 

středisek vznikly samostatné dceřiné společnosti a řada z nich přešla do vlastnictví nových 

majitelů. Založením společnosti VÍTKOVICE – Strojírenství, a.s. v roce 2002 skončila 

přeměna akciové společnosti VÍTKOVICE na společnost holdingovou. V roce 2003 byla 

strojírenská část společnosti VÍTKOVICE privatizována českým kapitálem. A v roce 2005 

byla společnost VÍTKOVICE – Strojírenství přejmenována na VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY, a.s. (VHM). [10] 
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Organizační struktura společnosti  

 

Obrázek 2: Organizační struktura [11] ke dni 31. 12. 2013 
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3 Teoretická východiska 
 

3.1 Obecná charakteristika finanční analýzy 
 

K prvořadým cílům finančního řízení podniku patří dosažení jeho finanční stability. 

Proto je finanční analýza neoddělitelnou součástí řízení podniku. Zkoumá finanční situaci 

podniku na základě rozboru účetních výkazů. Jejím úkolem je především vyjádřit, pokud 

možno komplexně, majetkovou a finanční situaci firmy. 

Finanční stabilitu podniku hodnotíme pomocí dvou základních kriterií, a to podle: 

 Schopnosti vytvářet zisk, zvyšovat majetek a zhodnocovat vložený kapitál,  

 zajištění platební schopnosti podniku. 

 

Kvalitně zpracovaná finanční analýza pomáhá získat důležité informace k odhalování 

silných i slabých stránek hospodaření podniku a tím napomáhá k přijetí správných 

rozhodnutí, která jsou důležitá pro jeho řízení. Hodnotí minulost, současnost a doporučuje 

vhodné řešení pro budoucí hospodaření podniku. [2] 

 

3.2 Uživatelé finanční analýzy 
 

Finanční analýza poskytuje obraz o finanční situaci podniku. Ukazuje nejen úspěchy, 

ale zároveň odhaluje i nedostatky ve finančním hospodaření konkrétního podniku. Je 

důležitým zdrojem informací pro všechny subjekty, které s tímto podnikem přicházejí do 

úzkého kontaktu. Jsou to např. manažeři, akcionáři a ostatní investoři, zaměstnanci, 

věřitelé, obchodní partneři. 

Podle toho, kdo finanční analýzu provádí a využívá, ji dělíme na externí a interní. 

Externí finanční analýza vychází z veřejně dostupných finančních a účetních 

informací, které jsou obsaženy v účetní závěrce. [2] 
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Interní finanční analýza má k dispozici mnohem podrobnější rozsah informací. 

Interní analytik má přístup ke všem údajům finančního, manažerského nebo 

vnitropodnikového účetnictví. [2] 

Manažeři 

Manažeři využívají informace, které finanční účetnictví poskytuje, hlavně pro 

dlouhodobé a operativní finanční řízení podniku. Znalost skutečné finanční situace 

podniku jim umožňuje správně se rozhodovat při získávání finančních zdrojů, rozložení 

volných finančních prostředků a zajištění co nejoptimálnější majetkové struktury podniku. 

Finanční analýza odhaluje pozitivní i negativní stránky finančního hospodaření podniku a 

umožňuje manažerům vypracování vhodného podnikatelského záměru k přijetí finančního 

plánu pro příští období. [2] 

Investoři   

Akcionáři a vlastníci, kteří do podniku vložili vlastní kapitál, jsou prvořadými 

uživateli informací z finanční analýzy. Tyto informace využívají ze dvou hledisek: 

- Z investičního hlediska, 

- z kontrolního hlediska. 

 

Z investičního hlediska mohou hodnotit, zda jejich rozhodnutí o vložené investici 

bylo správné a jejich peníze jsou vhodně uloženy a podnik prosperuje. [2] 

Vzhledem k tomu, že manažeři mají značnou volnost při hospodaření s majetkem 

podniku, vyžadují akcionáři průběžně podrobné zprávy o tom, jak manažeři se svěřenými 

prostředky nakládají a jaký je finanční stav podniku. V tomto případě hovoříme o 

kontrolním hledisku uplatňování finančních informací. [2] 

Banky  

Z titulu věřitele vyžadují banky podrobné informace o finanční situaci zájemce o 

úvěr. Údaje z finanční analýzy využívají při rozhodování o poskytnutí nového nebo 

prodloužení stávajícího úvěru konkrétnímu podniku. Pečlivě zkoumají, zda potřebu úvěru 

způsobilo špatné hospodaření nebo zvýšená potřeba finančních prostředků pro další rozvoj 
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podniku. Finanční analýza poskytuje bance obraz o spolehlivosti dlužníka, jeho schopnosti 

splácet úvěr, případně zda může bance nabídnout odpovídající záruku v případě, že nebude 

moci dostát svým úvěrovým závazkům. [2] 

Obchodní partneři  

Obchodní partnery dělíme do dvou skupin: 

Dodavatele (obchodní věřitele) zajímá hlavně to, zda podnik bude schopen včas 

platit své finanční závazky.  

Odběratele (zákazníky) zajímá finanční situace podniku zejména při dlouhodobých 

obchodních vztazích, aby jim případné finanční potíže obchodního partnera nezpůsobily 

potíže se zajištěním vlastní výroby. [2] 

Konkurenti 

Konkurenty zajímají finanční informace podniků stejného zaměření hlavně z důvodu 

vzájemného porovnávání hospodářských výsledků. Pro konkurenci jsou důležité informace 

z oblasti rentability, ziskové marže, cenové politiky, investičních aktivit, ale také výše a 

hodnoty zásob. [2] 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci podniku mají zájem o dobré finanční hospodaření podniku, neboť jim 

záleží hlavně na zachování stávajících pracovních míst a co nejvýhodnějších mzdových 

podmínek. [2] 

Stát 

Stát a jeho orgány zajímají data finančního účetnictví hlavně z důvodu kontroly 

plnění daňových povinností, kontroly podniků s majetkovou účastí státu, rozdělování 

finančních výpomocí a přidělování státních zakázek. [2] 
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3.3 Zdroje finanční analýzy 
 

Informace pro zpracování finanční analýzy můžeme získat z různých zdrojů. Aby 

byla finanční analýza zpracována kvalitně, je nutné, aby byly kvalitní a dostatečně 

podrobné i použité informace. Je zapotřebí zachytit všechna možná data, která by mohla 

nějakým způsobem zkreslit výsledky zhodnocení finančního zdraví podniku. Jako zdroje 

finančních informací slouží hlavně výkazy finančního a vnitropodnikového účetnictví a 

výroční zprávy.  

Finanční účetní výkazy poskytují informace externím uživatelům o výsledcích 

hospodaření podniku, o stavu a složení jeho majetku, o finančních zdrojích a peněžních 

tocích. Protože, jde o veřejně dostupné informace, které firma musí povinně zveřejňovat 

nejméně jednou ročně, označujeme finanční účetní výkazy jako externí. [5] 

Vnitropodnikové účetní výkazy jsou sestavovány výhradně pro vnitřní potřebu 

určitého podniku. Forma vnitropodnikového účetnictví nemá žádnou právně závaznou 

úpravu a každý podnik si ji určuje sám. Vnitropodnikové účetní výkazy upřesňují výsledky 

finanční analýzy, jsou sestavovány častěji a umožňují tak vyloučit možnost odchylky od 

skutečnosti. [5] 

Hlavním úkolem finanční analýzy je ověření ekonomické situace podniku. Ke 

zpracování finanční analýzy jsou důležité následující účetní výkazy: 

 Rozvaha, 

 výkaz zisků a ztrát, 

 výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (cash flow). 

 

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou výkazy, kterým Ministerstvo financí stanovilo 

závaznou strukturu, a jsou povinnou součástí účetní závěrky v soustavě podvojného 

účetnictví. Výkaz cash flow takovouto jednotnou úpravu stanovenu nemá. [5] 
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3.3.1 Rozvaha 

 

Rozvaha je účetní výkaz, který zachycuje stav dlouhodobého hmotného i 

nehmotného majetku (aktiva) a zdroje jejich financování (pasiva). Sestavuje se 

k poslednímu dni účetního období a jednotlivé položky jsou vyjádřeny v penězích. 

Zásadou správně sestavené rozvahy je, že aktiva se musí rovnat pasivům. [2] 

Levá strana rozvahy zobrazuje aktiva, která se dále dělí na stálá, tj. dlouhodobý 

majetek a oběžná, tj. krátkodobý oběžný majetek.  

Z hlediska časového rozlišujeme:  

 Aktiva dlouhodobá, která mají vázanost a využitelnost delší než jeden rok, 

 aktiva krátkodobá s dobou vázanosti a využitelnosti kratší než jeden rok. 

Pravá strana rozvahy zobrazuje pasiva, která dělíme podle původu vlastnictví na: 

 Vlastní kapitál,  

 cizí zdroje, 

 ostatní pasiva. 

Z hlediska časového rozlišujeme: 

 Pasiva dlouhodobá – závazky s dobou splatnosti více než jeden rok, 

 pasiva krátkodobá – představují závazky s dobou splatnosti do jednoho roku. 

 

Vlastní kapitál tvoří základní kapitál, který představuje v peněžním vyjádření 

přehled vkladů (peněžních i nepeněžních) všech společníků firmy. Výše základního 

kapitálu je zapsána v obchodním rejstříku. Dále sem patří kapitálové fondy, fondy tvořené 

ze zisku, výsledek hospodaření minulých let a hospodářský výsledek běžného období. [2] 

Cizí zdroje tvoří:  

 Rezervy - jsou tvořeny na krytí výdajů z běžně existujících rizik. Tyto rezervy 

dělíme na zákonné a ostatní. Zákonné rezervy upravuje zákon o rezervách a tvoří 

daňově uznatelnou položku. O tvorbě ostatních rezerv si rozhoduje podnik sám a 

tyto rezervy nejsou daňově uznatelné.  
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 Dlouhodobé závazky - mají dobu splatnosti delší než jeden rok. Do této skupiny 

patří např. dluhopisy, dlouhodobě přijaté zálohy, dlouhodobé směnky k úhradě atd. 

 Krátkodobé závazky - mají dobu splatnosti kratší než jeden rok a sem patří hlavně 

závazky z obchodního styku, závazky k vlastním zaměstnancům, ke státu (např. 

daně), závazky ke společníkům atd.  

 Bankovní úvěry a výpomoci - jsou závazky vůči bankám a rovněž mohou být 

dlouhodobého nebo krátkodobého charakteru. [2] 

 

Ostatní pasiva obsahují časové rozlišení, tj. zůstatky na účtech výdajů a výnosů 

příštích období a dohadné pasivní účty. 

Tabulka 3: Struktura rozvahy  

Rozvaha 

Aktiva celkem Pasiva celkem 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Vlastní kapitál 

Dlouhodobý majetek Základní kapitál 

Dlouhodobý hmotný majetek Kapitálové fondy 

Dlouhodobý nehmotný majetek Rezervní fondy 

Dlouhodobý finanční majetek Výsledek hospodaření minulých let 

Oběžný majetek Hospodářský výsledek běžného období 

Zásoby Cizí zdroje 

Dlouhodobé pohledávky Rezervy 

Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé závazky 

Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé závazky 

Časové rozlišení Bankovní úvěry a výpomoci 

 Časové rozlišení 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [7] 
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3.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

 

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) nám přehlednou formou poskytuje informace, jak 

v daném období vznikl zisk nebo ztráta. Poskytuje přehled výnosů i nákladů konkrétní 

firmy v peněžním vyjádření. Upřesňuje tak hospodářský výsledek za účetní období, 

protože tento výsledek je v rozvaze uveden jako jediný údaj. 

Výsledek hospodaření se vypočítává jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Zisk 

vznikne v případě, že výnosy jsou vyšší než náklady, v opačném případě vznikne ztráta. 

Zisk zvyšuje vlastní zdroje krytí majetku firmy, ztráta je naopak snižuje. [5] 

Výsledek hospodaření členíme na: 

 VH provozní,  

 VH z finančních operací, 

 VH za běžnou činnost, 

 VH mimořádný, 

 VH za účetní období, 

 VH před zdaněním.    
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Tabulka 4: Výkaz zisku a ztráty  

Položka 

+Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 

+Obchodní marže 

-Provozní náklady 

A. = VH provozní 

+Výnosy z finančních činností 

-Náklady z finanční činnosti 

B. =VH finanční 

-Daň z příjmu za běžnou činnost 

C. =VH za běžnou činnost  

+Mimořádné výnosy 

-Mimořádné náklady 

-Daň z mimořádné činnosti 

D. =VH mimořádný  

=VH za účetní období (Σ A - D)  

Zdroj: Vlastní zpracování dle [7] 

 

3.3.3 Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (výkaz cash flow) 

 

Výkaz cash flow je účetní výkaz, který srovnává zdroje tvorby peněžních prostředků, 

tj. příjmy s jejich užitím, tj. výdaji za určité období. Je to poměrně mladá a moderní 

metoda finanční analýzy. Je velmi užitečná pro posouzení skutečné finanční situace 

podniku. Sleduje peněžní toky a tak poskytuje přehled o tom, kolik peněžních prostředků 

podnik vytvořil a k jakým účelům je použil. [5] 

Peněžní toky můžeme rozdělit do tří částí:  

 Z provozní činnosti, 

 z investiční činnosti, 

 z finanční činnosti. 
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Cash flow z provozní činnosti - je nejdůležitější částí tohoto výkazu, protože 

umožňuje zjistit, jak dalece příjmy a výdaje z běžné činnosti odpovídají skutečně 

vydělaným penězům. [5] 

Cash flow z investiční činnosti - ukazuje peněžní toky v souvislosti s pořízením, 

vyřazením a prodejem investičního majetku. [5] 

Cash flow z finanční činnosti - sleduje toky peněz v souvislosti se změnami výše 

vlastního kapitálu, s výplatou dividend, veškerých operací s cennými papíry, přijímáním a 

splácením úvěrů apod. [5] 

 

3.4 Metody finanční analýzy 
 

Díky rozvoji ekonomických, matematických a statistických věd, vzniklo několik 

metod pro hodnocení finančního zdraví společnosti, které v rámci finanční analýzy 

můžeme používat. Je důležité si uvědomit, že při zpracování finanční analýzy je nutné dbát 

na přiměřenost volby metod analýzy. [5] 

Proto bereme ohled na: 

 Účelnost – metoda musí odpovídat předem zadanému cíli. Je potřeba si uvědomit, 

že ne na každý podnik můžeme aplikovat stejnou soustavu ukazatelů nebo jednu 

konkrétní metodu, 

 nákladnost – analýza je časově i pracovně velmi náročná, což s sebou nese mnoho 

nákladů, které by měly být přiměřené jejich návratnosti, 

 spolehlivost – tu lze zvýšit kvalitnějším využíváním dostupných dat. 

 

Čím lepší výběr metody, tím bude nižší riziko nesprávného rozhodnutí, přesnější 

závěry a lepší vyhlídky na úspěch. V ekonomii existují dva přístupy k hodnocení 

ekonomických procesů:  

 Fundamentální analýza – je založena na vzájemném kontextu mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků pro jejich 
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osobní odhady, trendy a cit pro situace. Zpracovává velký počet kvalitativních 

údajů. Jedná se o analýzu, která je ovlivněna vnitřním i vnějším ekonomickým 

prostředím. Patří sem např. Argentiho model, SWOT analýza, BCG matice nebo 

metoda balanced scorecard atd. [6] 

 Technická analýza – využívá matematické, statistické a další algoritmizované 

metody ke kvantitativnímu zpracování dat, z nichž probíhá odhalení výsledků 

z ekonomické stránky. Je nutná kombinace obou typů analýz, protože hodnocení 

výsledků analýzy technické by nebylo možné bez znalostí ekonomických procesů 

z fundamentální analýzy. [6] 

 

3.4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 

Vychází z údajů přímo zjištěných v účetních výkazech. Skládá se především 

z vertikální a horizontální analýzy. 

Vertikální analýza 

Nazývaná také jako procentní rozbor komponent. Při vertikální analýze se posuzují 

jednotlivé položky majetku a kapitálu. Pro procentní vyjádření konkrétní položky bereme 

jako základ velikost celkových tržeb nebo výnosů. Tato technika pohlíží na strukturu aktiv 

a pasiv a podílení jednotlivých faktorů na tvorbě zisku. Tento název si nese, protože při 

práci s účetními výkazy postupuje v jednotlivých letech odshora dolů, a ne napříč 

jednotlivými lety. [6] 

Horizontální analýza 

Označována také jako analýza vývojových trendů. Zkoumá absolutní ukazatele a 

jejich závislost na čase. Analýza by měla mít k dispozici údaje ohledně běžného roku, ale 

také z předcházejících let. Dobře vedené časové řady vylučují nepřesnosti při ztvárnění 

výsledků rozpočtu. Pro svůj způsob porovnávání jednotlivých položek výkazů v čase, které 

provádí po řádcích, hovoříme o horizontální analýze. [6] 
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3.4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Poměrové ukazatele se řadí mezi základní nástroje finanční analýzy. Poměrová 

analýza vychází pouze z informací ze základních účetních dat. Využívá tedy údaje veřejně 

dostupné, ke kterým má přístup také externí finanční analytik. Poměrový ukazatel je 

charakterizován vzájemným vztahem dvou položek uvedených ve výkazech, pomocí jejich 

podílu. Mezi položkami musí existovat co do obsahu určitá souvislost. Existuje značné 

množství poměrových finančních ukazatelů. [5] 

Nejčastější členění poměrových ukazatelů je z hlediska zaměření poměrových 

ukazatelů: 

 Ukazatele likvidity, 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele aktivity.  

 

Ukazatele likvidity 

Pojem likvidita se používá jak ve vztahu k likviditě podniku tak k likviditě dané 

složky majetku. Likvidita podniku je schopnost podniku uhradit včas a v plné výši své 

stávající finanční závazky. Naproti tomu likvidita majetku vyjadřuje vlastnost určitých 

aktiv rychle a bez větších ztrát se přeměnit v peníze. Tato vlastnost bývá nazývána jako 

likvidnost. Nejlikvidnějším majetkem jsou peníze v hotovosti a peněžní prostředky na 

bankovních účtech společností. Z hlediska finanční rovnováhy je likvidita pro podnik 

velmi důležitá. Nedostatek likvidity spěje k tomu že, podnik nevyužívá ziskových 

příležitostí, které se mu naskytnou, nebo nedokáže hradit své dluhy, což může vést někdy 

až k bankrotu podniku. Na druhou stranu příliš velká likvidita není zrovna tak výhodná pro 

firmu, neboť zbytečným hromaděním aktiv nedochází ke zhodnocování finančních 

prostředků. [5] 

Ukazatele likvidity mají odpovědět na otázku, jestli bude podnik schopný vyrovnat 

své závazky, když přijde doba splatnosti. 
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Okamžitá likvidita 

Nazývaná také cash ratio nebo jako likvidita 1. stupně. Představuje nejužší vymezení 

likvidity. Měří schopnost podniku hradit okamžitě své splatné závazky. Patří do ní jen ty 

nejlikvidnější položky z rozvahy. Pohotovými platebními prostředky jsou chápány peníze 

na běžném účtu, peníze v pokladně, šeky a volně obchodovatelné cenné papíry. Za 

uspokojivou hodnotu okamžité likvidity lze považovat interval 0,9 – 1,1. [2] [5]  

Okamžitá likvidita   
                            

  á         á     
                                                           (1) 

                                              

Pohotová likvidita  

Označována jako likvidita 2. stupně nebo quick ratio. Dává do poměru pohotové 

platební prostředky a krátkodobé pohledávky s krátkodobými závazky. Pohotovou likviditu 

lze považovat za dobrou, když čitatel bude stejný jako jmenovatel, tedy v poměru 1:1. 

V tomto případě je podnik schopen se vyrovnat se svými závazky, aniž by musel prodat 

své zásoby. Za optimální výši je považován interval 1,0 – 1,5. [2]  

Pohotová likvidita   
 pohotov  plate n  p o t edk  k átkodo   pohledávk  

k átkodo á pa iva
                    

(2) 

 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita udává, kolikrát jsou krátkodobé dluhy podniku kryty oběžnými 

aktivy. Lze říci, kolikrát je podnik schopný uspokojit své věřitele, kdyby proměnil všechen 

oběžný majetek na hotovost v daném okamžiku. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím je 

větší pravděpodobnost zachování platební schopnosti podniku. Doporučená hodnota je v 

rozmezí 1,5 – 2,5. [2] 

Běžná likvidita   
  ěž á       

  á      á       
                                                                                (3) 
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Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje 

nebo dosahovat zisku použitím vloženého kapitálu. V praxi patří ukazatele rentability 

k nejsledovanějším ukazatelům díky tomu, že podávají informace o efektu, kterého bylo 

dosaženo vloženým kapitálem. Při zpracování ukazatelů se vychází z výkazu zisku a ztráty 

i rozvahy. Rentabilita je forma vyjádření míry ziskovosti v tržní ekonomice, která slouží 

jako hlavní kritérium pro rozdělení kapitálu. Lze říci, že ukazatele rentability slouží také 

k hodnocení celkové efektivnosti určité činnosti. Ukazatele rentability by zpravidla měly 

mít v časové řadě rostoucí tendenci. [4] [5] 

 

Rentabilita celkového kapitálu (return on assets, ROA)  

Někdy je označována také jako rentabilita aktiv. Sděluje nám, do jak velké míry se 

společnosti daří vytvořit zisk z dostupných aktiv. Hodnota ukazatele srovnává zisk 

s celkovými aktivy podniku bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou aktiva hrazena, zda 

z vlastních nebo cizích zdrojů. Vyjadřuje, kolik korun zisku připadá na každou korunu 

z investovaného kapitálu. [2]  

ROA  
    

      á       
                   (4) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (return on equity, ROE) 

Tento ukazatel nám dává informace o zúročení vlastního kapitálu. V podstatě 

vlastníci a akcionáři hodnotí vytvořený zisk jako výdělek z vloženého kapitálu. Stanovuje, 

kolik korun zisku připadá na jednu korunu vlastního kapitálu. [2]  

ROE  
          

             á 
                     (5) 
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Rentabilita tržeb (return on sales, ROS) 

Označována také jako rentabilita obratu. Srovnává čistý zisk podniku s celkovými 

tržbami. Udává nám, kolik korun zisku připadá na jednu korunu tržeb. Ukazateli ziskovost 

tržeb se také v praxi říká ziskové rozpětí a slouží k vyjádření ziskové marže. Rentabilita 

tržeb je charakterizována úspěšností firmy na trhu a je závislá na cenách nabízených 

výrobků nebo služeb, na zisku zakomponovaném do těchto cen, ale také na hospodaření 

dané činnosti podniku. [2] 

ROS  
    

  ž  
                                (6) 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (return on capital employed, ROCE) 

Tento ukazatel vyjadřuje efektivnost hospodaření podniku. Jde tedy o míru 

zhodnocení veškerých aktiv podniku financovaných vlastním i cizím dlouhodobým 

kapitálem. [2] 

ROCE  
     

                              á 
              (7) 

 

Ukazatele zadluženosti 

Pojem „zadluženost“ znamená, že podnik prakticky používá k financování svých 

aktiv kromě vlastních zdrojů i cizí zdroje, tedy dluh. V ekonomice se nesetkáváme 

s případy, že by společnost veškerá svá aktiva financovala jen z vlastního nebo jen z cizího 

kapitálu. Financování výhradně vlastním kapitálem celkově snižuje výnosnost vloženého 

kapitálu. Vysoká zadluženost, ještě nemusí být problém pro firmu, naopak v dobře 

prosperujícím podniku může vysoká finanční páka kladně přispívat k rentabilitě vlastního 

kapitálu. [4] 

Ukazatele zadluženosti sledují určitý vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Zjišťují, 

v jakém rozsahu společnost financuje aktiva podniku cizími zdroji. 
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Celková zadluženost (debt ratio) 

Jeden ze základních ukazatelů, také nazývaný ukazatel věřitelského rizika. Čím je 

hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím vyšší je i riziko věřitelů. Věřitelé upřednostňují nízké 

hodnoty tohoto ukazatele. Vypočítá se jako podíl cizího kapitálu k celkovému jmění. [4] 

Dept ratio   
          á 

      á       
                               (8) 

 

Koeficient samofinancování (equity ratio) 

Nazýván také jako kvóta vlastního kapitálu. Jedná se o doplňkový ukazatel 

k ukazateli celkového zadlužení. Součet těchto dvou ukazatelů by se měl rovnat 1. Patří 

mezi nejdůležitější poměrové ukazatele zadluženosti pro hodnocení finančního stavu 

podniku. Vypočítá se jako podíl vlastního kapitálu k celkovým aktivům. [4] [5] 

Equity ratio   
             á 

      á       
                  (9) 

 

Koeficient zadluženosti (dept-equity ratio) 

Známý též pod názvem zadluženost vlastního jmění nebo míra finanční 

samostatnosti. Tento ukazatel udává, kolik korun cizích zdrojů připadá na 1 Kč vlastního 

kapitálu. Čím je ukazatel větší, tím více firma využívá cizích zdrojů. Vypočítá se jako 

poměr cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu podniku. Tento poměr by neměl překročit 

hodnotu 1. Přesto v některých oblastech podnikání, jako např. v obchodních podnicích 

nebo bankách je tento poměr zřetelně překračován. [5] 

Dept-equity ratio   
          á 

             á 
                                                 (10) 
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Ukazatel úrokového krytí (interest coverage) 

Ukazatel udává, kolikrát zisk převyšuje nákladové úroky. Pro věřitele je to velmi 

důležitý ukazatel. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím je pevnější finanční stabilita 

podniku. Za optimální hodnotu je označován trojnásobek nebo i více. Je-li, ukazatel roven 

1, je potřeba na zaplacení úroků celého zisku. [5] 

Ú okov  k  t   
    

 á             
                                                      (11) 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří a rozebírají, jak rychle a účinně je schopna společnost 

využívat svůj majetek. Informují, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy, pokud 

jich má podnik více než je potřeba, vznikají nadbytečné náklady, na druhou stranu, má-li 

jich nedostatek, přichází o případné tržby. Aktivitu lze charakterizovat především rychlostí 

obratu celkového kapitálu, tedy obratem celkových aktiv, který spolu se ziskovým 

rozpětím ovlivňuje rentabilitu celkového kapitálu. Ukazatele aktivity vychází z údajů 

Výkazu zisku a ztrát a Rozvahy. [3] 

Z technického hlediska se tyto ukazatele vyjadřují ve dvou formách: 

 Rychlost obratu – sleduje počet obrátek aktiv, tzn. kolikrát za určitý časový 

interval (zpravidla jeden rok) se obrátí konkrétní druh majetku. 

 

 Doba obratu – sleduje délku období, které je zapotřebí k uskutečnění jednoho 

obratu, vyjádřenou v měrné časové jednotce (zpravidla ve dnech). 

 

Obrat celkových aktiv  

Ukazatel obratu aktiv neboli rychlost obratu měří, jak intenzivně podnik využívá 

celkový majetek. Čím vyšší je ukazatel, tím více podnik využívá svůj majetek. [2] 
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O  at celkov ch aktiv   
  ž  

      á       
                                                                        (12) 

Obrat stálých aktiv  

Ukazatel obratu dlouhodobého hmotného majetku ukazuje, jak efektivně se využívají 

například budovy, dopravní prostředky, stroje a jiná zařízení. Hodnotu ukazatele ovlivňují 

odpisy, neboť do jmenovatele se uvádí zůstatková cena stálých aktiv. Vyjadřuje, kolik 

korun tržeb se vyprodukovalo z 1 koruny dlouhodobého hmotného majetku. [2] 

Obrat stálých aktiv   
  ž   

  á á       
                                                                                    (13) 

 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob stanoví průměrnou dobu, která uběhne mezi nákupem materiálu a 

prodejem výrobku. Určuje počet dnů, po které jsou oběžná aktiva vázána v podobě zásob, 

neboli jak dlouho trvá jedna obrátka. Za optimální lze považovat co nejvyšší obratovost 

zásob a nejkratší dobu obratu zásob. [2] 

Do a o  atu zá o   
    ě  á  á    

              
                                                                          (14) 

 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek jsou dny, které plynou ode dne vystavení faktury 

odběratelům až po den přijetí peněz za vydanou fakturu. Ukazuje tedy, za jak dlouho jsou 

průměrně pohledávky splaceny. Tato doba je někdy též označována jako inkasní doba. 

Ukazuje určitou platební disciplínu odběratelů. Z hodnoty ukazatele můžeme určit, zda 

inkaso probíhá v souladu se stanovenou platební podmínkou, pokud je stanovena lhůta 

splatnosti v platební podmínce. Podnik má zájem o co nejkratší dobu splacení. [2] 

Do a o  atu pohledávek   
      á                      

        ž                 ě  
                                        (15) 
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Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků vyjadřuje platební schopnost podniku vůči svým dodavatelům. 

Jedná se o dobu trvání splacení závazku od okamžiku jeho vzniku. Podnik se většinou 

snaží, aby byla tato doba co nejdelší, protože může zadržené peněžní prostředky využít 

prozatím k jiným účelům. Z důvodu nenarušení finanční rovnováhy podniku by doba 

obratu závazků neměla být kratší než doba obratu pohledávek. [2] 

Do a o  atu závazk   
 á                        

       á                   ě 
                                                (16) 
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4 Ekonomická analýza 
 

Tato kapitola bude zaměřena na ekonomické zhodnocení firmy pomocí finanční 

analýzy. Data byla čerpána z výkazu zisku a ztráty a rozvahy v letech 2009 – 2013 

společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s. Finanční výkazy jsou přiloženy 

v přílohách. 

4.1 Horizontální analýza 
 

V této části se budu zabývat horizontální analýzou rozvahy. Vyjadřuje změnu 

jednotlivých položek aktiv a pasiv oproti předchozímu roku. Je vyjádřena v absolutních 

číslech a hodnotě procentuální. Analýza sleduje vývoj jednotlivých položek finančního 

výkazu za pětileté období. 

Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza aktiv v plném rozsahu se nachází v příloze 4. 

Tabulka 5: 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 
-76 908 -1,12 -215 855 -3,18 226 201 3,44 -420 568 -6,18 

Dlouhodobý majetek 
164 852 4,50 3 457 0,09 -347 839 -9,08 -176 468 -5,07 

Dlouhodobý 

nehmotný majetek -8 588 -5,75 -810 -0,58 -90 315 -64,57 -12 634 -25,49 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 146 636 4,51 13 886 0,41 -261 557 -7,66 49 041 1,56 

Oběžná aktiva 
-241 377 -7,54 -218 953 -7,39 574 706 20,95 -278 175 -8,39 

Zásoby 
-122 371 -9,27 -48 821 -4,07 335 419 29,18 -108 220 -7,29 

Dlouhodobé 

pohledávky -325 370 -88,96 -6 081 -15,05 6 101 17,78 6 850 16,95 

Krátkodobé 

pohledávky 362 122 27,59 -152 444 -9,10 243 596 16,00 -215 356 -12,20 

Krátkodobý finanční 

majetek -155 758 -76,26 -11 607 -23,94 -10 410 -28,23 38 551 145,67 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V roce 2010 hodnota celkových aktiv oproti roku 2009 klesla o 1,12 %. Tento pokles 

byl zapříčiněn snížením oběžných aktiv o 7,54 %. Konkrétně tento příznivý posun 

zapříčinil pokles dlouhodobých pohledávek o 88,96 % a v absolutním vyjádření o 

325 370 tis. Kč. Naopak k pozitivní změně došlo u dlouhodobého majetku, a to nárůst o 

4,5 %, detailně pak dlouhodobý finanční majetek vzrostl o 10,29 %.   

Mezi roky 2010 a 2011 dochází opět k poklesu aktiv, a to o 3,18 %.  A stejně tak, 

jako v předchozím roce je to způsobené oběžnými aktivy, která klesla o 7,39 %. Oběžná 

aktiva mají velmi kolísavý charakter. Dlouhodobý majetek oproti minulému roku vzrostl 

ale jen o pouhých 0,09 %. Dlouhodobý majetek zaujímá největší část celkových aktiv 

podniku. V roce 2011 dlouhodobý majetek činil 3 829 829 tis. Kč a od tohoto roku se 

postupně snižoval.  

V roce 2012 pozorujeme pozitivní změnu směrem vzhůru, hodnota celkových aktiv 

oproti roku 2011 vzrostla o 3,44 %, což je v absolutním vyjádření 226 201 tis. Kč. Tento 

růst mají na svědomí oběžná aktiva, která vzrostla o 20,95 %. Oběžná aktiva firmy by měla 

růst, protože čím větší jsou oběžná aktiva, tím vyšší bude čistý pracovní kapitál a firma pak 

bude schopna hradit své závazky. V případě oběžných aktiv se na tomto vzestupu nejvíce 

podílejí zásoby, které vzrostly o 29,18 %. Naopak dlouhodobý majetek měl v tomto období 

klesající tendenci, a to 9,08% . Na tomto poklesu se nejvíce podílel z 64,57 % dlouhodobý 

nehmotný majetek. 

V roce 2013 byl zaznamenán největší pokles aktiv za celé sledované období, a to o 

6,18 %. Na tomto poklesu se podílely jak oběžná aktiva, tak dlouhodobý majetek. Oběžná 

aktiva klesy oproti předchozímu období o 8,39 %. Na druhou stranu, krátkodobý finanční 

majetek v roce 2013 oproti roku 2012 zaznamenal nejvýraznější nárůst za celé sledované 

období. Došlo ke zvýšení o 145,67 %. Markantní změna také nastala u dlouhodobého 

finančního majetku, ale nejednalo se již o zvýšení, nýbrž snížení, a to o 75,59 %, 

v absolutní hodnotě o 212 875 tis. Kč.  
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Graf 1: Vývoj aktiv v letech  2009 - 2013 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výsledného grafu 1 je patrné, že vývoj aktiv ve sledovaném období má kolísavý 

charakter. Je to způsobeno především snižováním oběžných aktiv a zvyšováním 

dlouhodobého majetku. V roce 2009 byla hodnota celkových aktiv nejvyšší, kdy dosáhla 

úrovně 6 869 216 tis. Kč. Nejnižší hodnota celkových aktiv byla v posledním roce a činila 

6 382 086 tis. Kč. 
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Horizontální analýza pasiv 

Horizontální analýza pasiv byla čerpána z přílohy číslo 5. 

Tabulka 6: 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 
-76 908 -1,12 -215 855 -3,18 226 201 3,44 -420 568 -6,18 

Vlastní kapitál 
-28 652 -1,00 -160 747 -5,68 66 459 2,49 -235 875 -8,61 

Kapitálové fondy 
156 872 39,85 -45 360 -8,24 122 285 24,20 -67 460 -10,75 

Rezervní fondy, 

nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 11 078 7,59 1 248 0,79 0 x 0 x 

Výsledek hospodaření z 

minulých let 0 x 0 x -115 387 -486,60 -112 649 122,88 

Výsledek hospodaření 

běžného účetního období  -196 602 -88,73 -140 348 -562,27 59 561 -51,62 -55 766 99,89 

Cizí zdroje 
-48 207 -1,20 -56 529 -1,43 162 452 4,17 -184 552 -4,54 

Rezervy 
-17 226 -18,22 121 0,16 -57 280 -73,95 25 564 126,70 

Dlouhodobé závazky 
-73 621 -26,47 27 553 13,47 -98 419 -42,41 -86 628 -64,81 

Krátkodobé závazky 
-256 614 -19,73 54 192 5,19 730 522 66,53 -54 154 -2,96 

Bankovní úvěry a 

výpomoci 299 254 12,84 -138 395 -5,26 -412 371 -16,55 -69 334 -3,33 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vývoj pasiv za celé sledované období z velké části kopíruje vývoj aktiv. Prakticky za 

celé sledované období hodna pasiv klesá, s výjimkou roku 2012, kdy došlo k nepatrnému 

růstu oproti roku 2011. Celková pasiva mezi roky 2009 a 2010 klesla o 1,12 %, 

v absolutním vyjádření o 76 908 tis. Kč. Zejména byl pokles zaznamenán u cizích zdrojů. 

Tuto změnu především ovlivňuje položka dlouhodobé závazky, která klesla oproti 

předcházejícímu období o 26,47 %. Druhá položka, která také ovlivňuje vývoj pasiv, je 

vlastní kapitál, který má klesající charakter. Klesl oproti předchozímu roku 

o 28 652 tis. Kč.  

V roce 2011 opět celková pasiva klesla, a to o 3,18 %. Vlastní kapitál klesl o 5,68 % 

vlivem položky výsledku hospodaření, který se snížil o 140 348 tis Kč., což není zrovna 

pro firmu příznivé. Naopak položka dlouhodobé závazky se dostává do rostoucího trendu. 
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Vzrostla oproti předchozímu roku o 13,47 % a v absolutní hodnotě o 27 553 tis. Kč, je to 

převážně díky závazkům z obchodních vztahů.  

V roce 2012 byl poprvé zaznamenán nárůst pasiv o 3,44 %. Vlastní kapitál se zvýšil 

o 66 459 tis. Kč, především díky položce kapitálové fondy, která vzrostla o 24,2 %.  Cizí 

kapitál stoupl o 4,17 %. Největší vliv na tuto položku měly krátkodobé závazky, které 

vzrostly o 66,53 %. Na druhou stranu položka rezervy se snížila o 73,95%, což znamená, 

že podnik vložil méně peněžních prostředků na rezervy. 

V roce 2013 nastal oproti předcházejícímu roku opět pokles celkových pasiv o 

6,18 %. Vlastní kapitál se snížil o 8,61 %, a to především díky poklesu kapitálových fondů. 

Stejně je tomu tak u cizího kapitálu, který klesl o 4,54 %. Na této položce měly největší 

vliv dlouhodobé závazky, které se snížily o 64,81%, a to v hodnotě 86 628 tis. Kč. 

U dlouhodobých závazků šlo zejména o snížení závazků z obchodních vztahů, což 

znamená, že společnost uhradila větší množství závazků vůči dodavatelům. Naopak 

rezervy vzrostly o 126,7 %, což znamená, že podnik vložil více peněz na rezervy.  

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

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že pasiva v letech 2009 – 2013 se chovala stejně jako aktiva. To 

znamená, že se od roku 2009 postupně snižovala, v roce 2012 mírně stoupla, kdy jejich 
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hodnota činila 6 802 654 tis. Kč. V roce 2013 pasiva opět klesla, a to na hodnotu 

6 382 086 tis. Kč. 

4.2 Vertikální analýza  
 

V této části bude provedena vertikální analýza rozvahy. Stejně tak jako horizontální 

analýza je i vertikální rozdělena na analýzu aktiv a pasiv. Tato analýza sleduje procentní 

podíl určité položky na bilanční sumě celkových aktiv nebo celkových pasiv. Vybrané 

výsledky jsou přeneseny do tabulky číslo 7 a 8.  

Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza aktiv byla čerpána z přílohy číslo 6. 

Tabulka 7: 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 53,30 56,33 58,24 51,19 51,79 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2,17 2,07 2,13 0,73 0,58 

Dlouhodobý hmotný majetek 47,34 50,03 51,89 46,32 50,14 

Dlouhodobý finanční majetek 3,79 4,23 4,22 4,14 1,08 

Oběžná aktiva 46,63 43,60 41,70 48,77 47,62 

Zásoby 19,22 17,64 17,48 21,83 21,57 

Dlouhodobé pohledávky 5,32 0,59 0,52 0,59 0,74 

Krátkodobé pohledávky 19,11 24,65 23,15 25,96 24,29 

Krátkodobý finanční majetek 2,97 0,71 0,56 0,39 1,02 

Časové rozlišení 0,07 0,06 0,06 0,05 0,59 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vertikální analýza aktiv má kolísavý procentuální trend jednotlivých položek 

vzhledem k celkovým aktivům. Z tabulky číslo 7 a grafu 3 můžeme vidět, že větší podíl na 

celkových aktivech podniku má dlouhodobý majetek. Na začátku analyzovaného období 

představoval přes 53 %, v peněžní hodnotě 3 661 520 tis. Kč. V roce 2011 stoupl až na 

58,24 %. Největší zastoupení v této položce má dlouhodobý hmotný majetek, neboť 

podnik je výrobního charakteru a většinu aktiv má vázaných ve svých výrobních 

zařízeních. V letech 2012 a 2013 klesl dlouhodobý majetek v průměru na 51 %. 

Dlouhodobý nehmotný a finanční majetek tvoří pouze malou část celkových aktiv. 
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Menší částí na celkových aktivech firmy se podílí oběžná aktiva, která mají podobný 

kolísavý charakter, jako tomu bylo u dlouhodobého majetku. Největší podíl 48,77 % na 

celkových aktivech byl dosažen v roce 2012, kdy jejich hodnota činila 3 317 375 tis. Kč. 

Naopak nejmenšího podílu 41,70% dosahovala v roce 2011, kdy jejich hodnota byla 

2 742 669 tis. Kč. Podíl oběžných aktiv je zejména ovlivněn zásobami a krátkodobými 

pohledávkami. Položky časového rozlišení netvoří ani 1 % podílu na celkových aktivech a 

jsou proto zanedbatelné. 

Graf 3: Struktura aktiv podniku v letech 2009 – 2013 (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza pasiv byla čerpána z přílohy 7. 

Tabulka 8: 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 

Vlastní kapitál 41,65 41,70 40,63 40,25 39,21 

Základní kapitál 30,57 30,92 31,93 30,87 32,90 

Kapitálové fondy 5,73 8,11 7,68 9,22 8,78 

Rezervní fondy, nedělitelný fond 

a ostatní fondy ze zisku 2,12 2,31 2,41 2,33 2,48 

Výsledek hospodaření z 

minulých let 0,00 0,00 0,36 -1,35 -3,20 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-) 3,23 0,37 -1,75 -0,82 -1,75 

Cizí zdroje 58,29 58,24 59,29 59,71 60,75 

Rezervy 1,38 1,14 1,18 0,30 0,72 

Dlouhodobé závazky 4,05 3,01 3,53 1,96 0,74 

Krátkodobé závazky 18,93 15,37 16,70 26,88 27,80 

Bankovní úvěry a výpomoci 33,93 38,72 37,89 30,57 31,49 

Časové rozlišení 0,06 0,06 0,08 0,04 0,04 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vlastní kapitál má mírně klesající procentuální trend. V tabulce číslo 8 můžeme 

vidět, že vlastní kapitál zaujímá menší podíl na celkových pasivech než cizí kapitál. V roce 

2010 měl podíl na celkových aktivech 41,70% a od tohoto roku stále klesal až na hodnotu 

39,21 %. Hlavním faktorem, který značně ovlivňuje nízkou hodnotu vlastního kapitálu, je 

výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření běžného období. Obě tyto 

položky dosáhly za sledované období většinou záporných hodnot. 

Dominantní podíl na celkových pasivech mají cizí zdroje. V tabulce číslo 8 můžeme 

vidět, že oproti vlastnímu kapitálu se vyznačují mírně kolísavým charakterem. V prvním 

roce sledovaného období položka cizí zdroje dosáhla 58,29 %, což činilo v peněžním 

vyjádření 4 004 001 tis. Kč. Na konci analyzovaného období stoupl cizí kapitál na 
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60,75  %. Tento posun nahoru zapříčinily převážně krátkodobé závazky. Nejpodstatnější 

část v cizích zdrojích tvořily bankovní úvěry, které dosáhly v roce 2010 podílu 38,72 %.  

 

4.3 Analýza poměrových ukazatelů 
 

V této části bakalářské práce bude provedena analýza poměrových ukazatelů, 

sestavených z účetních výkazů společnosti v letech 2009 až 2013. Analýza bude 

zpracována na základě ukazatelů likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. 

4.3.1 Ukazatele likvidity 

 

Tato část se zabývá ukazateli likvidity ve sledovaném období 2009 – 2013. 

Ukazatele likvidity ukazují schopnost firmy dostát hlavně svým krátkodobým závazkům. 

V tabulce 9 se nachází hodnoty okamžité, pohotové a běžné likvidity.  

Tabulka 9: Ukazatelé likvidity v letech 2009 - 2013 

Ukazatele likvidity 2009 2010 2011 2012 2013 

Okamžitá likvidita 0,16 0,05 0,03 0,01 0,04 

Pohotová likvidita 1,45 1,69 1,45 1,00 0,94 

Běžná likvidita  2,46 2,84 2,50 1,81 1,71 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Okamžitá likvidita 

Hodnoty okamžité likvidity se pohybovaly ve značně nízkých číslech v každém 

zkoumaném roce. Podnik nebyl schopen v danou chvíli hradit své krátkodobé závazky. 

Hlavním důvodem byla nízká hodnota krátkodobého finančního majetku. Optimální 

hodnota se pohybuje v rozmezí od 0,9 do 1,1. Tohoto rozmezí za celé sledované období 

firma nedosáhla ani v jednom roce. Nejblíže se tomuto rozmezí přiblížil rok 2009 

s hodnotou 0,16, kdy krátkodobý finanční majetek byl 249 239 tis. Kč. 

Pohotová likvidita  

Za optimální hodnotu je považován interval od 1 do 1,5. Z grafu 4 i tabulky 9 lze 

vidět, že optimálních hodnot pohotové likvidity dosáhl podnik v letech 2009, 2011 a 2012. 
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V roce 2010 byla pohotová likvidita nejvyšší. Vyšší hodnota pohotové likvidity je pro 

podnik nepříznivá, protože má více aktiv ve formě pohotových prostředků. Naopak v roce 

2013 byla pohotová likvidita nejnižší, kdy hodnota klesla na 0,94. 

Běžná likvidita 

Optimální hodnota běžné likvidity se pohybuje v rozmezí od 1,5 do 2,5. U běžné 

likvidity se firmě daří držet doporučovaných hodnot. V letech 2009, 2011, 2012 a 2013 je 

hodnota ukazatele optimální, znamená to, že oběžná aktiva dostatečně pokrývají 

krátkodobé cizí zdroje, což je pozitivní pro společnost. Pouze v roce 2010 hodnota mírně 

přesáhla stanovenou hranici a dosáhla 2,84.  

Graf 4: Ukazatelé likvidity v letech 2009 - 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu 4 lze vidět, že všechny likvidity mají kolísavý charakter. U pohotové a 

běžné likvidity byl nejpozitivnější rok 2010. Naopak nejnižší hodnota byla dosažena v roce 

2013. 
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4.3.2 Ukazatele rentability 

 

V této části se zaměřím na výpočet rentability celkového kapitálu, vlastního kapitálu, 

dlouhodobého kapitálu a rentability tržeb. Tyto ukazatele vypovídají, jak je podnik 

schopen zhodnocovat své prostředky, které vložil do podnikání. Všechny hodnoty se 

nachází v tabulce 10 a v grafu 5 můžeme sledovat vývoj ukazatelů. 

Tabulka 10: Ukazatelé rentability v letech  2009 - 2013 

Ukazatele 

rentability (v %) 2009 2010 2011 2012 2013 

ROA 6,68 -1,21 -1,72 -0,14 -2,04 

ROE 7,74 0,88 -4,32 -2,04 -4,46 

ROCE 14,62 -2,72 -3,89 -0,33 -5,10 

ROS 5,00 0,68 -2,91 -1,35 -2,64 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu 

Při výpočtu ROA je použit EBIT, protože není ovlivněn daněmi a úroky, které musí 

firma z poskytnutých finančních prostředků odvádět věřiteli. Z tabulky můžeme vidět, že 

rentabilita celkových aktiv se pohybuje převážně v záporných hodnotách. Je to způsobeno 

záporným výsledkem hospodaření. Rentabilita celkových aktiv měla nejvyšší hodnotu 

v roce 2009, kdy činila 6,68 %. V následujících letech hodnota rentability značně klesla. 

V letech 2010 – 2013 se hodnota pohybovala okolo -1% až - 2%. Aktiva tedy přináší 

podniku záporné zhodnocení. 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Nazývána jako míra ziskovosti. Nejvyšší míra zhodnocení vloženého kapitálu byla 

v roce 2009, kdy hodnota činila 7,74 %. To znamená, že 1 Kč vloženého kapitálu vlastníky 

přinesla přibližně 0,0774 Kč zisku. V druhém roce byla hodnota ukazatele pouze 0,88 %. 

Od roku 2011 do roku 2013 rentabilita dosahovala záporných hodnot, z důvodu 

negativního výsledku ho hospodaření.  

Rentabilita dlouhodobého kapitálu 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu se pohybuje ve velmi nízkých, dokonce i 

záporných hodnotách. Průměr ROCE za sledované období je 0,52 %, což pro firmu 
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znamená nízký potenciál v oblasti využití dlouhodobého cizího kapitálu. Nejvyšší 

dosažená hodnota byla v roce 2009, a to 14,62 %. Naopak nejnižší ukazatel byl v roce 

2013, kdy byl EBIT opět záporný. 

Rentabilita tržeb 

Nejvyšší rentabilita byla zaznamenána v roce 2009, kdy její hodnota byla 5%. To 

znamená, že na 1 Kč tržeb připadá 0,05 Kč zisku. V letech 2011 – 2013 měl ukazatel 

negativní vývoj, který zapříčinil ztrátový výsledek hospodaření. Nejnižší rentabilita tržeb 

byla v roce 2011 až -2,91 %. Hodnoty rentability tržeb jsou velmi nízké, dokonce i 

záporné, což může být způsobeno vysokými hodnotami nákladů. 

Graf 5: Ukazatelé rentability v letech 2009 - 2013 (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu 5 vyplývá, že rentabilita od roku 2009 výrazně klesla a pohybuje se převážně 

v záporných hodnotách. Je to způsobené negativním výsledkem hospodaření firmy za 

sledované období. 
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4.3.3 Ukazatele zadluženosti  

 

Tato kapitola se bude zabývat ukazateli zadluženosti. Ukazatele zadluženosti 

vyjadřují vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování a zjišťují, zda je podnik schopný 

hradit své závazky. V tabulce 11 jsou vypočteny konkrétní ukazatele. 

Tabulka 11: Ukazatelé zadluženosti v letech 2009 - 2013 

Ukazatele zadluženosti 2009 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost (debt ratio) 
0,58 0,58 0,59 0,60 0,61 

Koeficient samofinancování (equity ratio) 
0,42 0,42 0,41 0,40 0,39 

Koeficient zadluženosti (debt to ekvity ratio) 1,40 1,40 1,46 1,48 1,55 

Ukazatel úrokového krytí 
5,30 -1,33 -1,65 -0,17 -3,28 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti udává, kolika procenty je majetek firmy kryt cizími 

zdroji. Celková zadluženost má během sledovaného období stoupající trend. Největší 

zadluženost byla v roce 2013 a činila 61 %. Cizí zdroje zahrnují převážně krátkodobé 

závazky a bankovní úvěry. 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování zjišťuje, do jaké míry podnik financuje svůj majetek 

vlastními zdroji. Během analyzovaného období má koeficient klesající trend. Čím je vyšší 

hodnota ukazatele, tím je větší finanční stabilita podniku. Ukazatel neklesl pod 40 %, krom 

roku 2013, kdy vlastní kapitál pokrýval 39 % aktiv podniku. Nejvyšší finanční 

samostatnost je evidována v prvním a ve druhém roce ve výši 42 %. 

Koeficient zadluženosti  

Nazývaný také jako ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu. Udává, kolik korun 

dluhu připadne na 1 korunu vlastního kapitálu. Doporučená hodnota by se měla pohybovat 

v rozmezí 80% až 120 %. Lze říci, že firma tuto doporučovanou hodnotu výrazně 
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překročila, což bylo důsledkem velkého množství cizích zdrojů. O toto velké množství se 

nejvíce zasloužily bankovní úvěry a krátkodobé závazky. 

Ukazatel úrokového krytí  

Tento ukazatel zjišťuje, kolikrát dokáže EBIT pokrýt nákladové úroky. Za 

doporučenou hodnotu je považován trojnásobek nebo i více. Ukazatel je z velké části 

ovlivněn provozním výsledkem hospodaření. Pokud roste nebo klesá, tak stejně se 

pohybuje i tento ukazatel. Nejvyšší a zároveň jako jediný dostačující byl ukazatel v roce 

2009, kdy EBIT převýšil nákladové úroky 5x. V dalších sledovaných období podnik 

vykazuje záporné hodnoty, což je způsobeno záporným výsledkem hospodaření. 

Graf 6: Vývoj ukazatelů debt ratio a equity ratio v letech 2009 - 2013 (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu 6 vyplývá, že celková zadluženost podniku za období 2009 - 2013 nepatně 

roste, což není pro podnik zrovna příznivé. Čím je podíl cizího kapitálu na celkovém 

kapitálu vyšší, tím je větší zadluženost podniku. Podnik financuje svou činnost více cizím 

kapitálem než vlastním. Pro podnik je výhodnější využívání cizího kapitálu z důvodu 

daňového štítu. 
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4.3.4 Ukazatele aktivity 

 

V této kapitole jsou vypočítány ukazatele aktivity v letech 2009 – 2013. Pomocí 

těchto ukazatelů je zjišťováno, zda je podnik schopen efektivně využívat svá aktiva. 

V tabulce 12 se nachází všechny hodnoty. 

Tabulka 12: Ukazatelé aktivity v letech 2009 - 2013 

Ukazatele aktivity 2009 2010 2011 2012 2013 

Obrat celkových aktiv 0,65 0,54 0,60 0,60 0,59 

Obrat stálých aktiv 1,21 0,97 1,03 1,18 1,13 

Doba obratu pohledávek (ve  dnech) 77,13 100,81 93,38 95,12 109,97 

Doba obratu zásob (ve dnech) 161,17 128,06 107,90 138,55 144,02 

 Doba obratu závazků (ve dnech) 35,10 60,76 57,32 83,61 90,47 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv měří schopnost využití celkového majetku podniku. 

Požadujeme, aby hodnoty ukazatele byly co nejvyšší. Hodnota ukazatele je ve všech 

obdobích menší než 1, z toho vyplývá, že se celková aktiva ani jedenkrát neproměnila 

v peněžní prostředky. Nejvyšší hodnota byla v roce 2009, a to 0,65 obrátek. Je to 

způsobené hodnotou tržeb, která byla 4 431 464 tis. Kč. V dalších obdobích se hodnota 

ukazatele snížila, důvodem snížení je, rychlejší růst aktiv než růst tržeb.  

Obrat stálých aktiv 

V prvním roce byl zaznamenán největší obrat stálých aktiv. Hodnota dlouhodobého 

hmotného majetku se obrátila 1,21 krát. V dalším roce hodnota ukazatele klesla na nejnižší 

hodnotu za celé sledované období 0,97 obrátek. V dalších letech se hodnota obrátek opět 

zvýšila. 

Doba obratu pohledávek 

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

pohledávek. Z tabulky 12 a grafu 7 lze vidět, že tento ukazatel má kolísavý vývoj. Nejdelší 

doba obratu pohledávek je v roce 2013, a to 110 dní. Naopak nejkratší doba je evidována 

v roce 2009 - 77 dní. V následujícím roce 2010 došlo k nárůstu na 101 dní. V roce 2011 
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došlo k mírnému zlepšení a to snížením doby obratu na 93 dní, ale v roce 2012 došlo 

k opětovnému zvýšení doby obratu na 95 dní. Doba obratu pohledávek by měla být co 

nejkratší, proto by se podnik měl snažit vyjednat co nejkratší splatnost svých faktur. 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob vyjadřuje, kolik dní je oběžný majetek vázán ve formě zásob. 

Tento ukazatel má po celou pětiletou dobu rozkolísaný vývoj. Čím je hodnota ukazatele 

nižší, tím podnik lépe hospodaří se svými zásobami. V prvním roce byla doba obratu 

nejvyšší, a to 161 dní. Nejnižší doba obratu byla evidována v roce 2011 necelých 108 dní. 

Doba obratu závazků 

Obecně platí, že hodnota ukazatele doby obratu závazků by měla být vyšší, než doba 

obratu pohledávek. Toto pravidlo podnik nesplnil ani v jednom z analyzovaných období. 

Doba obratu má stoupající trend. Tento ukazatel vypovídá o platební morálce firmy. 

Nejnižší doba obratu je v prvním roce, a to 35 dní. Naopak nejdelší doba obratu je 

v posledním roce 2013 více než 90 dní. 
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Graf 7: Doba obratu pohledávek, zásob a závazků v letech 2009 - 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu 7 lze vidět, že všechny tři vybrané ukazatele mají kolísavý trend.  Doba 

obratu pohledávek byla v roce 2013 nevyšší, činila 110 dní, což vyplývá z platební 

nekázně odběratelů.  V tomto roce byla také i nejvyšší doba obratu závazků více než 90 

dní.  
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5 Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení ekonomické situace poměrně velkého 

podniku VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s. pomocí finanční analýzy. Finanční 

analýza patří k nejdůležitějším nástrojům finančního řízení podniku. Používá se 

k celkovému posouzení finanční situace podniku a jeho hospodaření. Analýza čerpala 

informace z veřejně přístupných dat, konkrétně z výročních zpráv společnosti v letech 

2009 – 2013. 

Teoretická část je zaměřena na základní pojmy finanční analýzy. Poskytuje náhled 

do její teorie. V této části jsou popsány zdroje finanční analýzy, uživatelé, kteří využívají 

výsledky finanční analýzy a dále pak metody. Z metod jsou popsány horizontální a 

vertikální analýza a poměrové ukazatele. 

Praktická část obsahuje samotnou finanční analýzu. Pro hodnocení byla použita 

metoda absolutních ukazatelů, tedy horizontální a vertikální analýza a metoda poměrových 

ukazatelů, konkrétně ukazatele likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti. 

Na základě horizontální analýzy bylo zjištěno, že celková aktiva i pasiva za celé 

sledované období postupně klesají. Kromě roku 2012, kdy celková aktiva vzrostla o 3,44 

%. Tuto pozitivní změnu zapříčinila zejména oběžná aktiva, která vzrostla o 20,95 %. 

Nejvyšší nárůst pasiv byl v roce 2012, a to na straně cizího kapitálu o 4,17 %. 

Vertikální analýzou byl zjištěný kolísavý procentuální vývoj aktiv i pasiv za celé 

sledované období. Převážnou část na celkových aktivech tvoří dlouhodobý majetek. Je to 

způsobené tím, že podnik má většinu svých stálých aktiv vázaných ve formě výrobních 

strojů, které mají vysokou pořizovací cenu. Z menší části se na celkových aktivech podílejí 

oběžná aktiva. Položku oběžná aktiva a jejich podíl na aktivech ovlivňují zejména zásoby a 

krátkodobé pohledávky. Největšího podílu na celkových aktivech dosáhla oběžná aktiva 

v roce 2012, kdy procentuální hodnota činila 48,77 %. Tento růst nejvíce zapříčinily 

zásoby, které zaujímaly skoro 22 %.  Na straně pasiv firma disponuje více cizím kapitálem 

než vlastním. Cizí zdroje tvoří ve všech letech okolo 59 % pasiv. Nejvýraznější podíl na 

cizích zdrojích mají bankovní úvěry. 
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Provedená finanční analýza prokázala, že během sledovaného období finanční 

stabilita podniku vykazuje neustálý pokles. Získané celkové ukazatele z hlediska likvidity, 

rentability, zadluženosti a aktivity nesvědčí o příznivém vývoji v hospodaření podniku. 

Ukazují na neschopnost dosahování optimálního stupně okamžité likvidity, snižování 

rentability celkového kapitálu i tržeb, mírně stoupající zadluženost podniku a 

nedostatečnou aktivitu obratu aktiv, závazků a pohledávek. 

V celkovém hodnocení jsou výsledné hodnoty rentability velmi podprůměrné. 

Ukazatelé rentability dosahují téměř ve všech letech záporných hodnot, podnik je tedy 

v posledních letech ztrátový a nerentabilní. Je to zapříčiněné zápornými výsledky 

hospodaření ve sledovaném období. Záporné hodnoty jsou zejména negativní pro vlastníky 

a věřitele, neboť se nezhodnocuje kapitál vložený do podnikání. Za nejúspěšnější je 

považován rok 2009, jelikož všechny rentability jsou kladné. Podnik by se měl zaměřit na 

dosažení kladného výsledku hospodaření, tedy zisku, který ovlivňuje ukazatele rentability. 

Podnik by měl věnovat pozornost snižování nákladů, které jsou většinou tvořeny 

výkonovou spotřebou. Další možností ke zvýšení zisku může být snižování osobních 

nákladů, prostřednictvím snížení počtu zaměstnanců nebo mezd, ale tato položka netvoří 

tak významnou část jako výkonová spotřeba. 

Z hlediska likvidity je na tom společnost lépe, než tomu bylo u rentability. Běžná 

likvidita se pohybuje skoro ve všech letech v doporučovaném intervalu. Pouze v roce 2010 

hodnota mírně přesáhla stanovenou hranici. I přes to, že v jednom roce přesáhla 

stanovenou hranici, tak je to pro podnik velmi příznivé. Firma je schopna bez problému 

proměnit oběžná aktiva na hotovost, a uhradit tak své krátkodobé závazky. Nejhůře podnik 

dopadl v okamžité likviditě, kde nejvyšší hodnota byla pouhých 0,16. Pohotová likvidita se 

držela kolísavého trendu. Vyšší hodnoty likvidity dávají podniku záruku návratnosti 

finančních prostředků, ale na druhou stranu snižují rentabilitu podniku.  

Podnik vykazuje vysokou míru zadluženosti, protože z větší části společnost používá 

k financování cizí kapitál. Zadluženost během sledovaného období v každém roce roste. 

Nejvyšší zadluženost byla v roce 2013. Hodnota dosáhla 61 %, což představuje určité 

riziko pro věřitele podniku. Koeficient samofinancování vykazuje opačný směr vývoje, než 

ukazatel zadluženosti, je tedy klesajícího charakteru. V roce 2013 vlastní kapitál pokrýval 

aktiva z 39 %. Společnost by se měla zaměřit na snížení cizích zdrojů a začít více používat 
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k financování vlastní kapitál, neboť používáním cizího kapitálu se nezvyšuje rentabilita 

vlastního kapitálu. Doporučila bych používat méně cizího kapitálu nebo alespoň levněji.  

Ukazatele aktivity stejně jako předchozí ukazatele nepřinesly pozitivní výsledky. 

Ukazatel obratu celkových aktiv vykazuje velmi nízké hodnoty, podnik ani v jednom roce 

nepřeměnil aktiva podniku v peněžní prostředky. Podnik by se měl snažit, aby se celková 

aktiva alespoň jedenkrát ročně proměnila v peněžní prostředky. Čím vyšší hodnota 

ukazatele je, tím efektivněji podnik využívá svůj majetek. Největší nedostatky se objevují 

u doby obratu zásob. V roce 2009 byla doba obratu zásob nejvyšší, dosahovala až 161 dní. 

Podnik by měl usilovat o snížení doby obratu zásob, aby nebyly v zásobách zbytečně 

zadržovány peněžní prostředky. Doba obratu pohledávek měla ve sledovaném období 

kolísavý vývoj. Nejdelší doba obratu pohledávek byla v roce 2013, a to 110 dní. Podnik by 

měl usilovat, aby doba obratu pohledávek byla co nejkratší. Společnost by se měla snažit o 

snížení počtu dlužníků, kteří neplatí včas své faktury, například inkasem pohledávek. Doba 

obratu závazků vypovídá o platební morálce podniku. Nejdelší doba obratu byla v roce 

2013, přes 90 dní. Podnik by měl mít neustálý přehled o svých finančních prostředcích, 

aby byl schopný včas hradit své závazky. 

Vedení společnosti by si mělo uvědomit, že jejich finanční situace není zrovna 

nejlepší a mělo by zapracovat na některých opatřeních. 
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Příloha 1: Rozvaha aktiv (v tis. Kč) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiva celkem 6 869 216  6 792 308  6 576 453  6 802 654  6 382 086  

Pohledávky za upsaný základní kapitál           

Dlouhodobý majetek 3 661 520  3 826 372  3 829 829  3 481 990  3 305 522  

Dlouhodobý nehmotný majetek 149 270  140 682  139 872  49 557  36 923  

Zřizovací výdaje           

Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti           

Software 7 193  4 131  3 205  1 579  1 176  

Ocenitelná práva 203  40  839  637  591  

Goodwill           

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 140 381  136 511  135 828  46 361  35 156  

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 493      980    

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek           

Dlouhodobý hmotný majetek 3 251 833  3 398 469  3 412 355  3 150 798  3 199 839  

Pozemky 186 960  185 097  185 097  185 097  315 320  

Stavby 512 392  473 267  469 054  434 768  411 345  

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 050 373  2 249 134  2 347 849  2 153 776  2 098 222  

Pěstitelské celky trvalých porostů           

Základní stádo a tažná zvířata           

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 235 731  212 653  221 834  260 503  254 808  

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 165 364  182 529  114 122  43 545  72 101  

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 2 838  10 147  1 290  12 533    

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 98 175  85 642  73 109  60 576  48 043  

Dlouhodobý finanční majetek 260 417  287 221  277 602  281 635  68 760  

Podíly v ovládaných a řízených osobách 260 417  287 221  277 602  281 635    

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem         68 760  

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 3 202 999  2 961 622  2 742 669  3 317 375  3 039 200  

Zásoby 1 320 520  1 198 149  1 149 328  1 484 747  1 376 527  

Materiál 176 626  151 315  126 484  160 013  102 223  

Nedokončená výroba a polotovary 854 806  850 792  869 778  1 189 771  1 081 681  

Výrobky 243 731  176 553  144 510  132 844  159 930  

Zvířata           

Zboží       2 119  31 450  

Poskytnuté zálohy na zásoby 45 357  19 489  8 556    1 243  



 

   

Dlouhodobé pohledávky 365 769  40 399  34 318  40 419  47 269  

Pohledávky z obchodních vztahů 59 100  40 399  33 810  39 491  46 131  

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 300 000          

Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem           

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení           

Dlouhodobé poskytnuté zálohy           

Dohadné účty aktivní           

Jiné pohledávky     508  928  1 138  

Odložená daňová pohledávka 6 669          

Krátkodobé pohledávky 1 312 471  1 674 593  1 522 149  1 765 745  1 550 389  

Pohledávky z obchodních vztahů 965 795  1 158 606  1 221 289  1 255 779  1 242 407  

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 200 000  300 000    140 131  159 329  

Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem           

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení           

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění           

Stát - daňové pohledávky 87 736  58 237  80 120  99 097  75 309  

Krátkodobé poskytnuté zálohy 8 727  18 767  20 299  27 311  968  

Dohadné účty aktivní 49 185  69 565  66 241  104 438  36 257  

Jiné pohledávky 1 028  69 418  134 200  138 989  36 119  

Krátkodobý finanční majetek 204 239  48 481  36 874  26 464  65 015  

Peníze           

Účty v bankách 204 239  42 545  30 689  20 388  58 383  

Krátkodobé cenné papíry a podíly   5 936  6 185  6 076  6 632  

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek           

Časové rozlišení 4 697  4 314  3 955  3 289  37 364  

Náklady příštích období 4 695  4 304  3 945  3 289  3 095  

Komplexní náklady příštích období         34 269  

Příjmy příštích období 2  10  10      

 

  



 

   

Příloha 2: Rozvaha pasiv (v tis. Kč) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Pasiva celkem 6 869 216  6 792 308  6 576 453  6 802 654  6 382 086  

Vlastní kapitál 2 861 169  2 832 517  2 671 770  2 738 229  2 502 354  

Základní kapitál 2 100 000  2 100 000  2 100 000  2 100 000  2 100 000  

Základní kapitál 2 100 000  2 100 000  2 100 000  2 100 000  2 100 000  

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly           

Změny základního kapitálu           

Kapitálové fondy 393 694  550 566  505 206  627 491  560 031  

Emisní ážio           

Ostatní kapitálové fondy 700 495  700 495  700 495  700 495  700 495  

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -306 801  -149 929  -195 289  -73 004  -140 464  

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách           

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 145 912  156 990  158 238  158 238  158 238  

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 145 912  156 990  158 238  158 238  158 238  

Statutární a ostatní fondy           

Výsledek hospodaření z minulých let 0  0  23 713  -91 674  -204 323  

Nerozdělený zisk minulých let     23 713      

Neuhrazená ztráta minulých let       -91 674  -204 323  

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-) 221 563  24 961  -115 387  -55 826  -111 592  

Cizí zdroje 4 004 001  3 955 794  3 899 265  4 061 717  3 877 165  

Rezervy 94 562  77 336  77 457  20 177  45 741  

Rezervy podle zvláštních právních předpisů           

Rezerva na důchody a podobné závazky           

Rezerva na daň z příjmů           

Ostatní rezervy 94 562  77 336  77 457  20 177  45 741  

Dlouhodobé závazky 278 148  204 527  232 080  133 661  47 033  

Závazky z obchodních vztahů 136 022  96 340  158 424  103 082  47 033  

Závazky k ovládaným a řízeným osobám           

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 
vlivem           

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení           

Dlouhodobé přijaté zálohy           

Vydané dluhopisy           

Dlouhodobé směnky k úhradě           

Dohadné účty pasivní           

Jiné závazky 142 126  98 335  71 119  30 579    

Odložený daňový závazek   9 852  2 537      

Krátkodobé závazky 1 300 462  1 043 848  1 098 040  1 828 562  1 774 408  



 

   

Závazky z obchodních vztahů 432 094  623 966  630 568  953 859  941 058  

Závazky k ovládaným a řízeným osobám       583 434  469 132  

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 
vlivem           

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení           

Závazky k zaměstnancům 28 099  29 064  27 721  31 086  25 983  

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 15 812  16 833  16 369  18 349  15 554  

Stát - daňově závazky a dotace 144 101  140 353  134 217  47 805  38 739  

Krátkodobé přijaté zálohy 190 033  102 804  99 151  100 734  54 921  

Vydané dluhopisy           

Dohadné účty pasivní 105 385  74 278  60 221  42 589  41 735  

Jiné závazky 384 938  56 550  129 793  50 706  187 286  

Bankovní úvěry a výpomoci 2 330 829  2 630 083  2 491 688  2 079 317  2 009 983  

Bankovní úvěry dlouhodobé 264 347  309 551  214 237  144 714  171 057  

Krátkodobé bankovní úvěry 2 066 482  2 320 532  2 277 451  1 934 603  1 838 926  

Krátkodobé finanční výpomoci           

Časové rozlišení 4 046  3 997  5 418  2 708  2 567  

Výdaje příštích období 4 046  3 997    2 708  2 567  

Výnosy příštích období     5 418      

 

 

Příloha 3: Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Tržby za prodej zboží       14 087  474 718  

Náklady vynaložené na prodej zboží       13 429  452 678  

Obchodní marže 0  0  0  658  22 040  

Výkony 4 507 881  4 137 562  4 708 490  4 752 948  4 067 113  

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 4 431 464  3 697 112  3 960 111  4 107 258  3 744 473  

Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby -322 954  -87 891  -13 057  314 298  -57 261  

Aktivace 399 371  528 341  761 436  331 392  379 901  

Výkonová spotřeba 2 949 620  3 368 225  3 834 600  3 857 835  3 440 886  

Spotřeba materiálu a energie 1 928 855  2 392 089  2 743 527  2 897 799  2 410 658  

Služby 1 020 765  976 136  1 091 073  960 036  1 030 228  

Přidaná hodnota 1 558 261  769 337  873 890  895 771  648 267  

Osobní náklady 725 380  625 046  653 243  636 368  620 850  

Mzdové náklady 534 873  452 217  472 512  461 978  450 352  

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 1 100  1 080  1 080  1 080  1 104  

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 167 376  151 955  159 576  154 159  150 591  

Sociální náklady 22 031  19 794  20 075  19 151  18 803  

Daně a poplatky 2 413  5 710  3 878  3 552  4 828  

Odpisy investičního majetku 339 248  366 604  381 796  383 023  342 204  



 

   

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 160 355  98 757  179 305  53 518  25 856  

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 152 396  85 077  173 816  46 225  19 507  

Tržby z prodeje materiálu 7 959  13 680  5 489  7 293  6 349  
Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a 
materiálu 157 698  62 678  198 744  130 162  19 196  

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 149 791  49 621  192 708  123 106  10 430  

Prodaný materiál 7 907  13 057  6 036  7 056  8 766  

Změna stavu rezerv a opravných položek 17 718  -23 764  -20 010  -10 819  -253 714  

Ostatní provozní výnosy 30 102  164 383  125 077  217 914  90 072  

Ostatní provozní náklady 47 285  78 676  73 615  34 520  160 751  

Převod provozních výnosů           

Převod provozních nákladů           

Provozní výsledek hospodaření 458 976  -82 473  -112 994  -9 603  -129 920  

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů         383 453  

Prodané cenné papíry a vklady         229 922  

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 80 000  80 000  85 000  70 000  30 000  

Výnosy z CP a vkladů ve skupině 80 000  80 000  85 000  70 000  30 000  

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 27 043  74 495  11 557  19 569  101  

Náklady z přecenění CP a derivátů 84 653  19 604  23 832  18 886  64 188  

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti           

Výnosové úroky 871  2 601  2 993  2 054  2 645  

Nákladové úroky 86 630  62 087  68 457  54 941  39 644  

Ostatní finanční výnosy 227 828  246 992  113 826  184 019  146 595  

Ostatní finanční náklady 382 615  234 373  121 431  249 921  210 712  

Převod finančních výnosů           

Převod finančních nákladů           

Finanční výsledek hospodaření -218 156  88 024  -344  -48 106  18 328  

Daň z příjmů za běžnou činnost 19 257  -19 410  2 049  -1 883  0  

splatná -3 250  -5 422  981  654    

odložená 22 507  -13 988  1 068  -2 537    

Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 221 563  24 961  -115 387  -55 826  -111 592  

Mimořádné výnosy           

Mimořádné náklady           

Daň z příjmů z mimořádné činnost 0  0  0  0  0  

splatná           

odložená           

Mimořádný výsledek hospodaření 0  0  0  0  0  

Převod podílu na HV společníkům           

Výsledek hospodaření za účetní jednotku 221 563  24 961  -115 387  -55 826  -111 592  

Výsledek hospodaření před zdaněním 240 820  5 551  -113 338  -57 709  -111 592  



 

   

 

Příloha 4: Horizontální analýza aktiv (v tis. Kč a %) 

  

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

absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní 

Aktiva celkem -76908 -1,12 -215855 -3,18 226201 3,44 -420568 -6,18 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 x 0 x 0 x 0 x 

Dlouhodobý majetek 164852 4,50 3457 0,09 -347839 -9,08 -176468 -5,07 

Dlouhodobý nehmotný majetek -8588 -5,75 -810 -0,58 -90315 -64,57 -12634 -25,49 

Zřizovací výdaje 0 x 0 x 0 x 0 x 

Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti 0 x 0 x 0 x 0 x 

Software -3062 -42,57 -926 -22,42 -1626 -50,73 -403 -25,52 

Ocenitelná práva -163 -80,30 799 1997,50 -202 -24,08 -46 -7,22 

Goodwill 0 x 0 x 0 x 0 x 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek -3870 -2,76 -683 -0,50 -89467 -65,87 -11205 -24,17 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek -1493 -100,00 0 x 980 x -980 -100,00 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 0 x 0 x 0 x 0 x 

Dlouhodobý hmotný majetek 146636 4,51 13886 0,41 -261557 -7,66 49041 1,56 

Pozemky -1863 -1,00 0 0,00 0 0,00 130223 70,35 

Stavby -39125 -7,64 -4213 -0,89 -34286 -7,31 -23423 -5,39 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 198761 9,69 98715 4,39 -194073 -8,27 -55554 -2,58 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 x 0 x 0 x 0 x 

Základní stádo a tažná zvířata 0 x 0 x 0 x 0 x 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek -23078 -9,79 9181 4,32 38669 17,43 -5695 -2,19 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 17165 10,38 -68407 -37,48 -70577 -61,84 28556 65,58 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 7309 257,54 -8857 -87,29 11243 871,55 -12533 -100,00 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -12533 -12,77 -12533 -14,63 -12533 -17,14 -12533 -20,69 

Dlouhodobý finanční majetek 26804 10,29 -9619 -3,35 4033 1,45 -212875 -75,59 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 26804 10,29 -9619 -3,35 4033 1,45 -281635 -100,00 
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 -241377 -7,54 -218953 -7,39 574706 20,95 -278175 -8,39 

Zásoby -122371 -9,27 -48821 -4,07 335419 29,18 -108220 -7,29 

Materiál -25311 -14,33 -24831 -16,41 33529 26,51 -57790 -36,12 

Nedokončená výroba a polotovary -4014 -0,47 18986 2,23 319993 36,79 -108090 -9,08 

Výrobky -67178 -27,56 -32043 -18,15 -11666 -8,07 27086 20,39 

Zvířata 0 x 0 x 0 x 0 x 



 

   

Zboží 0 x 0 x 2119 x 29331 1384,19 

Poskytnuté zálohy na zásoby -25868 -57,03 -10933 -56,10 -8556 -100,00 1243 x 

Dlouhodobé pohledávky -325370 -88,96 -6081 -15,05 6101 17,78 6850 16,95 

Pohledávky z obchodních vztahů -18701 -31,64 -6589 -16,31 5681 16,80 6640 16,81 
Pohledávky za ovládanými a řízenými 
osobami -300000 -100,00 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 družstva 

a za účastníky sdružení 0 x 0 X 0 X 0 X 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 X 0 X 0 X 0 X 

Dohadné účty aktivní 0 X 0 X 0 x 0 x 

Jiné pohledávky 0 x 508 X 420 82,68 210 22,63 

Odložená daňová pohledávka -6669 -100,00 0 x 0 x 0 x 

Krátkodobé pohledávky 362122 27,59 -152444 -9,10 243596 16,00 -215356 -12,20 

Pohledávky z obchodních vztahů 192811 19,96 62683 5,41 34490 2,82 -13372 -1,06 
Pohledávky za ovládanými a řízenými 

osobami 100000 50,00 -300000 -100,00 140131 x 19198 13,70 

Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem 0 X 0 X 0 X 0 X 

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

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 x 0 x 0 x 0 x 

Stát - daňové pohledávky -29499 -33,62 21883 37,58 18977 23,69 -23788 -24,00 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 10040 115,05 1532 8,16 7012 34,54 -26343 -96,46 

Dohadné účty aktivní 20380 41,44 -3324 -4,78 38197 57,66 -68181 -65,28 

Jiné pohledávky 68390 6652,72 64782 93,32 4789 3,57 -102870 -74,01 

Krátkodobý finanční majetek -155758 -76,26 -11607 -23,94 -10410 -28,23 38551 145,67 

Peníze 0 x 0 x 0 x 0 x 

Účty v bankách -161694 -79,17 -11856 -27,87 -10301 -33,57 37995 186,36 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 5936 x 249 4,19 -109 -1,76 556 9,15 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 x 0 x 0 x 0 x 

Časové rozlišení -383 -8,15 -359 -8,32 -666 -16,84 34075 1036,03 

Náklady příštích období -391 -8,33 -359 -8,34 -656 -16,63 -194 -5,90 

Komplexní náklady příštích období 0 x 0 x 0 x 0 x 

Příjmy příštích období 8 400,00 0 x -10 -100,00 0 x 

 

  



 

   

 

Příloha 5: Horizontální analýza pasiv (v tis. Kč a %) 

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

absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní 

Pasiva celkem -76908 -1,12 -215855 -3,18 226201 3,44 -420568 -6,18 

Vlastní kapitál -28652 -1,00 -160747 -5,68 66459 2,49 -235875 -8,61 

Základní kapitál 0 X 0 X 0 X 0 X 

Základní kapitál 0 X 0 X 0 X 0 X 

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 156872 39,85 -45360 -8,24 122285 24,20 -67460 -10,75 

Emisní Ážio 0 x 0 x 0 x 0 x 

Ostatní kapitálové fondy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 156872 -51,13 -45360 30,25 122285 -62,62 -67460 92,41 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách 0 x 0 x 0 x 0 x 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 11078 7,59 1248 0,79 0 0,00 0 0,00 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 11078 7,59 1248 0,79 0 0,00 0 0,00 

Statutární a ostatní fondy 0 X 0 x 0 x 0 x 

Výsledek hospodaření z minulých let 0 X 23713 X -115387 -486,60 -112649 122,88 

Nerozdělený zisk minulých let 0 X 23713 X -23713 -100,00 0 x 

Neuhrazená ztráta minulých let 0 x 0 X -91674 x -112649 122,88 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-) -196602 -88,73 -140348 -562,27 59561 -51,62 -55766 99,89 

Cizí zdroje -48207 -1,20 -56529 -1,43 162452 4,17 -184552 -4,54 

Rezervy -17226 -18,22 121 0,16 -57280 -73,95 25564 126,70 

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 0 x 0 x 0 x 0 x 

Ostatní rezervy -17226 -18,22 121 0,16 -57280 -73,95 25564 126,70 

Dlouhodobé závazky -73621 -26,47 27553 13,47 -98419 -42,41 -86628 -64,81 

Závazky z obchodních vztahů -39682 -29,17 62084 64,44 -55342 -34,93 -56049 -54,37 

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 družstva 

a k účastníkům sdružení 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 -43791 -30,81 -27216 -27,68 -40540 -57,00 -30579 -100,00 

Odložený daňový závazek 9852 x -7315 -74,25 -2537 -100,00 0 X 



 

   

Krátkodobé závazky -256614 -19,73 54192 5,19 730522 66,53 -54154 -2,96 

Závazky z obchodních vztahů 191872 44,41 6602 1,06 323291 51,27 -12801 -1,34 

Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 X 0 x 583434 X -114302 -19,59 

Závazky k účetním jednotkám pod 

podstatným vlivem 0 X 0 X 0 X 0 X 

Závazky ke společníkům, členům družstva 
a k účastníkům sdružení 0 x 0 X 0 x 0 X 

Závazky k zaměstnancům 965 3,43 -1343 -4,62 3365 12,14 -5103 -16,42 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 1021 6,46 -464 -2,76 1980 12,10 -2795 -15,23 

Stát - daňově závazky a dotace -3748 -2,60 -6136 -4,37 -86412 -64,38 -9066 -18,96 

Krátkodobé přijaté zálohy -87229 -45,90 -3653 -3,55 1583 1,60 -45813 -45,48 

Vydané dluhopisy 0 x 0 x 0 x 0 x 

Dohadné účty pasivní -31107 -29,52 -14057 -18,92 -17632 -29,28 -854 -2,01 

Jiné závazky -328388 -85,31 73243 129,52 -79087 -60,93 136580 269,36 

Bankovní úvěry a výpomoci 299254 12,84 -138395 -5,26 -412371 -16,55 -69334 -3,33 

Bankovní úvěry dlouhodobé 45204 17,10 -95314 -30,79 -69523 -32,45 26343 18,20 

Krátkodobé bankovní úvěry 254050 12,29 -43081 -1,86 -342848 -15,05 -95677 -4,95 

Krátkodobé finanční výpomoci 0 x 0 x 0 x 0 x 

Časové rozlišení -49 -1,21 1421 35,55 -2710 -50,02 -141 -5,21 

Výdaje příštích období -49 -1,21 -3997 -100,00 2708 x -141 -5,21 

Výnosy příštích období 0 x 5418 x -5418 -100,00 0 x 

 

 

Příloha 6: Vertikální analýza aktiv (v %) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiva celkem 100 100 100 100 100 

Pohledávky za upsaný základní kapitál           

Dlouhodobý majetek 53,30 56,33 58,24 51,19 51,79 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2,17 2,07 2,13 0,73 0,58 

Zřizovací výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Software 0,10 0,06 0,05 0,02 0,02 

Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 

Goodwill 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 2,04 2,01 2,07 0,68 0,55 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 47,34 50,03 51,89 46,32 50,14 

Pozemky 2,72 2,73 2,81 2,72 4,94 

Stavby 7,46 6,97 7,13 6,39 6,45 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 29,85 33,11 35,70 31,66 32,88 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

   

Základní stádo a tažná zvířata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 3,43 3,13 3,37 3,83 3,99 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2,41 2,69 1,74 0,64 1,13 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,04 0,15 0,02 0,18 0,00 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 1,43 1,26 1,11 0,89 0,75 

Dlouhodobý finanční majetek 3,79 4,23 4,22 4,14 1,08 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 3,79 4,23 4,22 4,14 0,00 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 

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 46,63 43,60 41,70 48,77 47,62 

Zásoby 19,22 17,64 17,48 21,83 21,57 

Materiál 2,57 2,23 1,92 2,35 1,60 

Nedokončená výroba a polotovary 12,44 12,53 13,23 17,49 16,95 

Výrobky 3,55 2,60 2,20 1,95 2,51 

Zvířata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zboží 0,00 0,00 0,00 0,03 0,49 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0,66 0,29 0,13 0,00 0,02 

Dlouhodobé pohledávky 5,32 0,59 0,52 0,59 0,74 

Pohledávky z obchodních vztahů 0,86 0,59 0,51 0,58 0,72 

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 4,37 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 0,01 0,01 0,02 

Odložená daňová pohledávka 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohledávky 19,11 24,65 23,15 25,96 24,29 

Pohledávky z obchodních vztahů 14,06 17,06 18,57 18,46 19,47 

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 2,91 4,42 0,00 2,06 2,50 

Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným 
vlivem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stát - daňové pohledávky 1,28 0,86 1,22 1,46 1,18 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,13 0,28 0,31 0,40 0,02 

Dohadné účty aktivní 0,72 1,02 1,01 1,54 0,57 

Jiné pohledávky 0,01 1,02 2,04 2,04 0,57 



 

   

Krátkodobý finanční majetek 2,97 0,71 0,56 0,39 1,02 

Peníze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Účty v bankách 2,97 0,63 0,47 0,30 0,91 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0,00 0,09 0,09 0,09 0,10 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlišení 0,07 0,06 0,06 0,05 0,59 

Náklady příštích období 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 

Komplexní náklady příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 

Příjmy příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Příloha 7: Vertikální analýza pasiv (v %) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Pasiva celkem 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 41,65 41,70 40,63 40,25 39,21 

Základní kapitál 30,57 30,92 31,93 30,87 32,90 

Základní kapitál 30,57 30,92 31,93 30,87 32,90 

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 5,73 8,11 7,68 9,22 8,78 

Emisní ážio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatní kapitálové fondy 10,20 10,31 10,65 10,30 10,98 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -4,47 -2,21 -2,97 -1,07 -2,20 

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 2,12 2,31 2,41 2,33 2,48 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 2,12 2,31 2,41 2,33 2,48 

Statutární a ostatní fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření z minulých let 0,00 0,00 0,36 -1,35 -3,20 

Nerozdělený zisk minulých let 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 

Neuhrazená ztráta minulých let 0,00 0,00 0,00 -1,35 -3,20 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 3,23 0,37 -1,75 -0,82 -1,75 

Cizí zdroje 58,29 58,24 59,29 59,71 60,75 

Rezervy 1,38 1,14 1,18 0,30 0,72 

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 

Rezerva na daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatní rezervy 1,38 1,14 1,18 0,30 0,72 

Dlouhodobé závazky 4,05 3,01 3,53 1,96 0,74 

Závazky z obchodních vztahů 1,98 1,42 2,41 1,52 0,74 



 

   

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 2,07 1,45 1,08 0,45 0,00 

Odložený daňový závazek 0,00 0,15 0,04 0,00 0,00 

Krátkodobé závazky 18,93 15,37 16,70 26,88 27,80 

Závazky z obchodních vztahů 6,29 9,19 9,59 14,02 14,75 

Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0,00 0,00 0,00 8,58 7,35 

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 0,41 0,43 0,42 0,46 0,41 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 0,23 0,25 0,25 0,27 0,24 

Stát - daňově závazky a dotace 2,10 2,07 2,04 0,70 0,61 

Krátkodobé přijaté zálohy 2,77 1,51 1,51 1,48 0,86 

Vydané dluhopisy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dohadné účty pasivní 1,53 1,09 0,92 0,63 0,65 

Jiné závazky 5,60 0,83 1,97 0,75 2,93 

Bankovní úvěry a výpomoci 33,93 38,72 37,89 30,57 31,49 

Bankovní úvěry dlouhodobé 3,85 4,56 3,26 2,13 2,68 

Krátkodobé bankovní úvěry 30,08 34,16 34,63 28,44 28,81 

Krátkodobé finanční výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlišení 0,06 0,06 0,08 0,04 0,04 

Výdaje příštích období 0,06 0,06 0,00 0,04 0,04 

Výnosy příštích období 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 

 


