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Anotace: 

Předmětem této bakalářské práce je posouzení ekonomického vývoje obchodní 

společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Most v letech 2009 – 2013 pomocí 

vybraných metod finanční analýzy. Práce je rozdělena na část teoretickou a část 

praktickou. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a metodologická východiska. 

V praktické části jsou pak definované metody použity na vybranou obchodní společnost. 

Zjištěné výsledky jsou následně vyhodnoceny a porovnány s odvětvím. Na závěr jsou 

uvedena doporučení a opatření ke zvýšení efektivnosti hospodaření pro výše zmiňovanou 

obchodní společnost.  

Klíčová slova: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, horizontální analýza, vertikální analýza, 

ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti, nákladovosti, produktivity. 

Summary: 

The subject of this bachelors thesis is to assess the economic development of the 

company Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Most in the years 2009 – 2013 using 

selected methods of financial analyses. The thesis is divided into theoretical and practical 

part. Theoretical part deals with the basic concepts and methodological basis. In the 

practical part the defined methods are, used to the selected company. The results are then 

evaluated and compared with industry. Finally, recommendations and measures are made 

to increase the effectiveness of management for the above mentioned company.  

 

Keywords: balance sheet, profit and loss, horizontal analysis, vertical analysis, 

profitability ratios, liquidity, activity, debt, cost, productivity. 
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Seznam zkratek: 

EAT – zisk po zdanění 

EBT – zisk    

EBIT – zisk před úroky a zdaněním 

HV – hospodářský výsledek 

OA – oběžná aktiva 

ROA – rentabilita celkového vloženého kapitálu 

ROCE – rentabilita celkového investovaného kapitálu 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

ROS – rentabilita tržeb 

VK – vlastní kapitál 

VÚHU a.s. – Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. 

ZK – základní kapitál 
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1 Úvod 

Každá společnost nebo podnik, která chce uspět na trhu, musí velmi dobře znát svou 

finanční situaci, své finanční zdraví a v neposlední řadě také svou stabilitu. Na trhu 

dochází k zostřování konkurence, otevírají se nové trhy, vyvíjejí se nové technologie, a 

proto musí podnik nebo společnost pružně reagovat na celou řadu změn. Vedení 

společnosti nebo podniku si musí neustále ověřovat správnost svých rozhodnutí. Musí 

hodnotit rozhodnutí, které proběhlo v minulosti a také, která mají v plánu učinit v 

budoucnosti. Velmi důležitá je pro vedení podniků dlouhodobá orientace na výkonnost, 

kterou je možné měřit různými ukazateli. Vedení podniku nebo společnosti musí mít 

neustále na paměti hlavní cíl. Tímto cílem je maximalizace zisku a zvyšování hodnoty 

svého podniku nebo společnosti.  

 Cílem bakalářské práce je vyhodnotit ekonomický vývoj společnosti Výzkumný ústav 

pro hnědé uhlí a.s. Most pomocí vybraných metod finanční analýzy v letech 2009 – 2013. 

Tuto společnosti jsem si vybrala, protože v této společnosti pracuji a také proto, že je 

z hlediska zhodnocení ekonomického vývoje zajímavá. Práce bude rozdělena na část 

teoretickou a část praktickou.  

Nejprve bude přestavena analyzovaná společnost. Budou zde uvedeny základní údaje 

společnosti, historie, hlavní předmět činnosti, celková ekonomická situace a postavení na 

trhu. Dále budou v této části bakalářské práce popsána teoretická východiska a popis 

metodiky vybraných ukazatelů finanční analýzy, vysvětlení postupů a principů těchto 

vybraných metod.  

V praktické části budou tato teoretická východiska aplikována na výše zmiňovanou 

obchodní společnost v letech 2009 – 2013. Na základě dostupných dat z účetních výkazů 

bude provedena vertikální a horizontální analýza rozvahy, horizontální analýza výkazu 

zisku a ztrát. Dále potom bude následovat analýza rozdílových a poměrových ukazatelů, 

kterými poměřujeme čistý pracovní kapitál, rentabilitu, aktivitu, likviditu, zadluženost, 

nákladovost a produktivitu společnosti. Poté budou zjištěné výsledky vyhodnoceny a 

porovnány s odvětvím. Na závěr budou navržena případná opatření nebo doporučení. 

Tímto bude zhodnocen celkový ekonomický vývoj společnosti Výzkumný ústav pro hnědé 

uhlí a.s. Most.  
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2 Charakteristika vybrané obchodní společnosti 

2.1 Základní údaje společnosti  

Společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Most byla zapsána do Obchodního 

rejstříku, který spravuje Krajský soud v Ústí nad Labem v oddílu B205 dne 1. 5. 1992. 

Akciová společnost byla založena podle § l72 Obchodního zákoníku. Jediným 

zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze l, 

Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Výzkumný ústav pro hnědé 

uhlí, s. p. rozhodnutím ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky č. 33 

ze dne l5. 3. l992.  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 

777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. [11] 

Jedná se o akciovou společnost. Představenstvo společnosti tvoří předseda a dva 

členové. Dozorčí radu tvoří předseda, místopředseda tři členové dozorčí rady. Základní 

kapitál společnosti zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

činí 70 307 000,- Kč a byl rozdělen na 70 307 kusů akcií. Jmenovitá hodnota akcie je 

1000,-Kč. Jedná se o kmenové akcie v zaknihované podobě. Hlavními akcionáři jsou dvě 

nejvýznamnější hnědouhelné společnosti Vršanská uhelná a.s. a Severočeské doly a.s. 

Chomutov. [15] 

Podrobný přehled akcionářů je uveden v tabulce č. 1. (Tabulka č. 1) 

Tabulka č. 1Vlastnická struktura k 31. 12. 2013 

 

Zdroj: interní zdroj společnosti 

  

Akcionář Podíl akcií Podíl na základním kapitálu v %

Vršanská uhelná a.s. 31 343 44,58

Severočeské doly a.s. Chomutov 31 344 44,582

Individuální akcionáři 7 221 10,271

Ostatní (investiční fondy, 

právnické osoby)
399 0,567

Celkem 70 307 100
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2.2 Historie společnosti a předmět činnosti 

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Most vznikl v rámci transformace z bývalého 

stejnojmenného státního podniku. Níže je uveden stručný přehled historie společnosti. 

Přehled historie společnosti: 

 

1953 – 1975 resortní výzkumné pracoviště 

1976 – 1988 koncernová účelová organizace 

1988 – 1990 organizační jednotka SHD 

1991 – 1992 samostatný státní podnik 

od 1. 5. 1992 akciová společnost  

Hlavní podnikatelské činnosti společnosti 

 

 výkon zkušební činnosti v oboru produktů spalování, odpadového hospodářství, 

životního a pracovního prostředí, 

 projektová činnost ve výstavbě, 

 geologické práce, 

 projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a 

činnosti prováděné hornickým způsobem dle § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb. o 

hornické činnosti a činnosti související v rozsahu uděleného oprávnění, 

 posuzování shody a certifikace stanovených a nestanovených výrobků v rozsahu 

platných rozhodnutí o autorizaci a akreditaci, 

 výkon akreditovaných laboratorních a diagnostických zkušebních činností 

v rozsahu platných osvědčení o akreditaci, 

 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 

 hodnocení nebezpečných odpadů, 

 poskytování telekomunikačních služeb, 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

 pronájem nemovitostí a nebytových prostor, 

 hornická činnost v rozsahu dle ustanovení § 2, písmene a), b), c), d), e) zákona č. 

61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

 měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových 

plynů a zpracování rozptylových studií. [11]  
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Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. Most je obchodní společností, která má široké 

pole působnosti. Rozhodující činností společnosti je základní a aplikovaný výzkum, 

například v oblasti nových technologických směrů přepracování uhelné hmoty a jejího 

využití, vývoj nových typů paliv s využitím odpadních látek, ale také provozní ověřovací 

spalovací zkoušky nových typů uhelných i neuhelných produktů, včetně měření emisí. [16] 

Mezi další činnosti, kterými se tato společnost zabývá, patří servisní expertní i 

výzkumná činnost pro řešení problematiky hnědouhelného hornictví a souvisejících oborů. 

V neposlední řadě se zabývá řešením potřeb regionu v oblasti rekultivace a revitalizace 

území dotčených hornickou činností. Jedná se o následující oblasti: oblast hydrogeologie, 

geotechniky, technologické procesy úpravy krajiny a oblast diagnostiky. Dále je to také 

činnost akreditované zkušební laboratoře, autorizované osoby a certifikačního orgánu. 

Společnost se dále zaměřuje na environmentální poradenství pro širokou veřejnost 

prostřednictvím Ekologického centra Most a Kralupy nad Vltavou, které je významným 

informačním zdrojem v oblasti ochrany životního prostředí. [16] 

VÚHU a. s. vydává odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí, který je zaměřen na 

hornictví. Tento odborný časopis začal vydávat před více než před půlstoletím. Jsou v něm 

publikovány teoretické studie a odborné práce vztahujících se k problematice hornictví, 

rekultivací a revitalizace krajiny, energetiky a ekologie. Na obrázku č. 1 (Obrázek č. 1) je 

zobrazen časopis z roku 1961 a časopis z dubna 2013. [17] 

 

 

 

Obrázek č. 1 Zpravodaj VÚHU Most 1961 a Zpravodaj Hnědé uhlí 4/2013 

Zdroj: interní zdroj společnosti 
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Společnost VÚHU a.s. Most je dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 

zařazena pod sekci 74.90.9 – Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, j. n. [9]. Dle 

Ministerstva průmyslu a obchodu, které provádí finanční analýzy podnikové sféry, patří 

VÚHU a.s. Most dle CZ-NACE 74 písmeno M – Ostatní profesní, vědecké a technické 

činnosti. [9]  

K nejvýznamnějším obchodním partnerům společnosti patří Severočeské doly a.s., 

Vršanská uhelná a.s. Pro tyto společnosti zajišťuje VÚHU a.s. Most a.s. servisní a expertní 

činnost. Další obchodní partneři jsou například Severní energetická a.s., Sokolovská 

uhelná, právní nástupce a.s., a mnozí další. [14] 

2.3 Organizační struktura společnosti 

Společnost VÚHU a.s. Most má svůj soubor vnitřních předpisů, norem a příkazů 

ředitele společnosti. Všechny tyto předpisy vymezují mimo jiné také organizační strukturu 

společnosti. 

 Hlavním předpisem, který v sobě zahrnuje organizaci a řízení je Organizační řád č. 

4.9/13. Organizační řád obsahuje: 

 organizační strukturu a z ní plynoucí vztahy na pracovišti 

 vztahy nadřízenosti a podřízenosti 

 zásady a pravidla organizace řízení 

 horizontální a vertikální rozdělování úkolů 

Základní organizační struktura společnosti je zobrazena na obr. č. 2. (Obrázek č. 2) Je 

z něho patrné, že společnost se dělí na dva větší úseky, technický a ekonomický úsek. 

Technickému úseku, který řídí technický náměstek, přímo podléhají jednotlivé odborné 

útvary. Tyto útvary mají svého odborného vedoucího, který řídí každý jednotlivý útvar. 

Pod technický úsek patří také akreditovaná zkušební laboratoř, která se dále člení na 

jednotlivé laboratoře dle svého zaměření. Ekonomický úsek, který řídí ekonomický 

náměstek, má ve své pravomoci příslušné útvary. Úseky obou náměstků a útvar 

Autorizované osoby, Certifikačního orgánu, Řízení jakosti a Controlling podléhají přímo 

řediteli společnosti. Počet zaměstnanců se ve sledovaném období 2009 – 2013 snižuje. 

V roce 2009 byl průměrný počet zaměstnanců 80 a v roce 2013 byl průměrný počet 

zaměstnanců už jen 65. S menším počtem zaměstnanců společnost přesto plní své cíle. 
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Většina zaměstnanců jsou technickohospodářští pracovníci. Zaměstnanci společnosti mají 

převážně vysokoškolské vzdělání, neboť vykonávají práce vědeckého charakteru. 

Společnost využívá především lidský potenciál na rozdíl od výrobních společností. [16] 

 

 

Obrázek č. 2 Organizační schéma společnosti VÚHU a. s. Most 

Zdroj: interní zdroj společnosti 
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2.4 Cíle a vize společnosti a postavení na trhu 

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. Most je organizací projekčních a inženýrských 

služeb, výzkumu a vývoje, technických a expertních činností zejména v oblastech 

hnědouhelného hornictví, ale i v dalších průmyslových odvětvích. Své vize uskutečňuje 

v souladu s představami akcionářů, managementu a zaměstnanců, postupným dosahováním 

cílů a jednotlivými aktivitami. 

Jedním z cílů je, podporovat dlouhodobý, ekonomický, bezpečný a spolehlivý provoz 

těžebních společností, technickými a inženýrskými službami v oblasti hnědouhelného 

hornictví. Dále být technickým zázemím rozhodujících akcionářů těžebních společností 

v oblasti hornictví a zahlazování následků těžby, získat vedoucí pozici ve výzkumu 

v oblasti hnědouhelného hornictví a zahlazování následků těžby lomovým způsobem v ČR. 

Dalším cílem je přispívat k využívání čistých uhelných technologií v ČR, zejména 

výzkumnou a vývojovou činností a zhodnocovat získané know-how v ostatních 

průmyslových odvětvích. A v neposlední řadě být hlavním regionálním informačním 

zdrojem v oblasti životního prostředí. [16] 

 Společnost je podnikatelským subjektem, kterému konkurují různé menší, ale i větší 

společnosti. Společnost čerpá na výzkum a vývoj různé dotace a granty. Jsou to dotace na 

výzkumné projekty, které jsou nějakým způsobem zaměřeny na využití nerostných 

surovin, například využití vedlejších produktů z těžby, úpravy nebo zpracování 

energetických surovin. Organizace, které poskytují dotace a granty, jsou například 

Grantová agentura České republiky, Technologická agentura České republiky, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo 

zemědělství. Zde záleží na tom, na jaké téma jsou projekty zaměřeny. [16] 
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3 Teoretická východiska 

 V této části budou popsána teoretická východiska, ze kterých tato bakalářská práce 

vychází. Jsou to hlavně vybrané metody finanční analýzy jejich význam, zdroje dat a 

uživatelé. Hlavní pozornost je zaměřená na metody elementární analýzy.  

3.1 Význam a pojetí   

 Finanční rozhodování v podnicích musí být podloženo finanční analýzou. Na jejích 

výsledcích je založeno řízení financí, řízení a financování oběžných aktiv a investic, 

cenová a dividendová politika podniku. Zabývá se tím finanční management podniku, 

který než přijme jakékoliv rozhodnutí, hlavně dlouhodobějšího charakteru, zpracovává a 

vyhodnocuje finanční analýzu. [6] 

 Finanční analýzu lze definovat mnoha způsoby. V podstatě se jedná o systematický 

rozbor získaných dat, která jsou obsažena v základních účetních výkazech. Můžeme 

pomocí ní hodnotit firemní minulost, současnost a také předpovídat vývoj budoucích 

finančních podmínek, proto se prosperující firma se při svém hospodaření bez rozboru 

finanční situace dnes již neobejde. [4],[2],[4] 

 Hlavním cílem je zhodnotit finanční zdraví a také stabilitu podniku. Za finančně 

zdravý podnik, lze považovat takový podnik, který naplňuje smysl své existence. Finanční 

analýza nám umožní nalézt silné a slabé stránky podniku a tím se případně v budoucnosti 

připravit na problémy, které mohou nastat. Proto je také důležité připravit podklady pro 

finanční rozhodování a fungování podniku v budoucnosti. K základním cílům finančního 

řízení podniku lze zařadit dosahování finanční stability. K tomu slouží dvě základní 

kritéria: 

 Je to především schopnost vytvářet zisk, zhodnocovat vložený kapitál a 

zajišťovat přírůstek majetku. Podnikatelé vstupují do podnikání s myšlenkou na 

rozšíření vlastního bohatství. 

 Zajišťování platební schopnosti podniku. Toto je velmi důležité kritérium, 

neboť bez platební schopnosti, bez schopnosti hradit své závazky, nelze nadále 

fungovat a znamená konec podnikatelské činnosti firmy. [4]  
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3.2 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýza je velmi důležitá pro různé uživatele, kteří nějakým způsobem 

přicházejí do kontaktu s analyzovaným podnikem. Pro každého z těchto uživatelů jsou 

důležité jiné informace, které mohou využít. [4],[7] 

 Uživatele, kteří mohou využít výsledky finanční analýzy, je možné rozdělit: 

 externí uživatelé, ke kterým patří: 

investoři; 

banky a jiní uživatelé; 

stát a jeho orgány; 

obchodní partneři; 

konkurence; 

 interní uživatelé, ke kterým patří: 

manažeři 

akcionáři 

zaměstnanci 

 Management podniku sleduje primárně platební schopnost podniku, zkoumá 

strukturu zdrojů a finanční nezávislost podniku, velmi důležitá je také ziskovost, protože 

management se ze svého jednání zodpovídá vlastníkům firmy. Sleduje také likviditu, 

protože tento ukazatel umožňuje rozhodování o realizaci obchodně-úvěrové politiky. 

Akcionáři si ověřují, zda prostředky, které investovali, jsou náležitě využívány a 

zhodnocovány. Zajímá je výnosnost akcií. Obchodní partnery, dodavatele i odběratele, 

zajímá platební schopnost, krátkodobé závazky nebo plnění uzavřených smluv. Banky 

sledují dlouhodobou likviditu a hodnotí ziskovost v dlouhém časovém období. Důležitá je 

také schopnost tvořit finanční prostředky a jejich stabilita. Zaměstnanci se nejvíce 

zajímají o stabilitu podniku, neboť jim jde především o zachování pracovních míst a 

mzdová ujednání. Dalším potencionálním uživatelem je stát a jeho orgány, který 

potřebuje data a informace pro statistiku, nebo pro kontrolu daňových povinností. A 

nakonec také konkurenční podniky zajímají výsledky finanční analýzy ke srovnávání 

výsledků hospodaření se svými vlastními výsledky hospodaření. [4] 
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3.3 Zdroje informací a dat 

Úspěšnost finanční analýzy do značné míry závisí na kvalitě vstupních informací. 

Informace by měly být nejen kvalitní, ale zároveň také komplexní. Účetní výkazy 

poskytují informace celé řadě uživatelů. Můžeme je rozdělit do dvou základních skupin. 

Jsou to finanční účetní výkazy a účetní výkazy vnitropodnikové. 

Finanční účetní výkazy jsou externími výkazy, dávají informace zejména externím 

uživatelům. Je v nich obsažen přehled o stavu a struktuře majetku, zdrojích krytí 

(rozvaha), o peněžních tocích (cash flow) a také o výsledku hospodaření (výkaz zisku a 

ztráty). Vnitropodnikové účetní výkazy vycházejí z vnitřních potřeb každé firmy a jejich 

využití vede ke zpřesnění výsledků finanční analýzy. Tyto výkazy nepodléhají právně 

závazné úpravě. [4],[6] 

3.3.1 Rozvaha  

Rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku (aktiv) a zdrojů jejich financování (pasiv) k určitému 

časovému okamžiku. Představuje základní přehled o majetku podniku ve statické podobě. 

Můžeme z ní získat věrný obraz ve třech základních oblastech majetkové situace podniku, 

zdrojích financování a finanční situaci podniku. [4] 

3.3.2 Výkaz zisků a ztráty 

Výkaz zisků a ztráty zobrazuje písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku 

hospodaření za určité období. Zachycuje pohyb výnosů a nákladů. I tento výkaz se 

sestavuje pravidelně k určitému časovému okamžiku. Tento výkaz nám umožňuje zjistit, 

jak jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty, ovlivňovaly výsledek hospodaření. Výsledek 

hospodaření členíme dle toho, jaké náklady a výnosy do jejich struktury vstupují. Členíme 

na výsledek hospodaření provozní, z finančních operací, za běžnou činnost, za účetní 

období a výsledek hospodaření před zdaněním. [3],[4] 

Pro potřeby elementární analýzy rozlišujeme několik druhů zisku, zejména pro výpočet 

ukazatelů rentability. Zisk je jednou z nejdůležitějších položek a porovnává účetní náklady 

a účetní výnosy. Základní vztah vychází z odečtení nákladových položek od výnosových. 
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Různé druhy zisků mají jinou vypovídací schopnost a do výpočtů se snažíme zvolit ten 

nejvhodnější pro naši interpretaci.  

Nejpoužívanějšími jsou: 

 EAT (Earnings After Taxes) označujeme jako zisk po zdanění, který ve výkazu 

zisku a ztráty nacházíme jako výsledek hospodaření za účetní období (čistý 

zisk) 

 EBT (Earnings Before Taxes) je zisk před zdaněním, a stanoví se jako výsledek 

hospodaření za účetní období + daň za běžnou činnost + daň za mimořádnou 

činnost.  

 EBIT ( Earnings Before Interest and Taxes) představuje zisk před úroky a 

zdaněním, je to výsledek hospodaření za účetní období + daň za běžnou činnost 

+ daň za mimořádnou činnost + nákladové úroky. Je to nejčastěji využívaný 

finanční ukazatel. [3],[5] 

3.3.3 Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow je účetní výkaz srovnávající bilanční formou zdroje tvorby 

peněžních prostředků (příjmy) s jejich užitím (výdaji) za určité období. Je obsažen 

v příloze účetní závěrky. Slouží k posouzení skutečné finanční situace podniku. Výkaz je 

možno rozdělit na tři základní části: provozní činnost, investiční činnost a finanční 

činnost. [4]  

3.4 Elementární metody  

Elementární metody členíme do několika skupin. Patří sem analýza stavových 

(absolutních) ukazatelů, analýza rozdílových a tokových ukazatelů, přímá analýza 

intenzívních ukazatelů (poměrová analýza) a analýza soustav ukazatelů. [5] 

Analýza stavových ukazatelů zahrnuje především horizontální a vertikální analýzu. 

Horizontální analýza (analýza trendů) se zabývá časovými změnami absolutních 

ukazatelů. Nutná je zde tvorba dostatečně dlouhých časových řad, protože se tím snižuje 

nepřesnost z hlediska interpretace jednotlivých výpočtů. [5] 
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Vertikální analýza (procentní rozbor) sleduje vnitřní strukturu absolutních ukazatelů. 

Jde o poměr jednotlivých položek základních účetních výkazů k celkové sumě aktiv či 

pasiv. [2] 

Analýza rozdílových ukazatelů se zabývá analýzou těch základních účetních výkazů, 

které v sobě mají tokové položky. Jde tedy především o výkaz zisku a ztráty. Analýza 

rozdílových ukazatelů je tvořena analýzou fondů finančních prostředků. [4] 

Přímá analýza intenzívních ukazatelů (poměrová analýza) je  nejpoužívanější 

metodou finanční analýzy. Patří sem ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity, 

kapitálového trhu a cash flow. Ukazatelé rentability (výnosnosti) poměřují zisk s jinými 

veličinami a zjišťují úspěšnost při dosahování cílů společnosti. Ukazatelé aktivity měří, jak 

efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Ukazatelé zadluženosti posuzují finanční 

strukturu společnosti z dlouhodobějšího hlediska. Slouží jako indikátor rizika. Ukazatelé 

likvidity vyjadřují schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a krýt své 

krátkodobé závazky. [4],[5]  

3.5 Analýza stavových ukazatelů 

3.5.1 Horizontální analýza 

Horizontální (vodorovná) analýza účetních výkazů neboli analýza „po řádcích“ 

zjišťuje absolutní a relativní meziroční změny jednotlivých položek výkazu. [1],[4],[5] 

 (3.1) 

  

 
(3.2) 

3.5.2 Vertikální analýza 

Vertikální (svislá) analýza sleduje, jakou měrou se jednotlivé rozvahové položky 

podílejí na celkové bilanční sumě, tj. jaká je struktura aktiv a jaké podíly jednotlivých 

zdrojů na jejich celkovém objemu neboli jaká je struktura financování. [4],[5]  
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3.6 Analýza rozdílových ukazatelů 

Způsob výpočtu rozdílových ukazatelů nám napovídá již název – výpočet získáme 

odečtením dvou a více položek rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty. 

3.6.1 Čistý pracovní kapitál 

Do analýzy rozdílových ukazatelů patří analýza fondů finančních prostředků. 

Především jde o čistý pracovní kapitál. Pomocí čistého pracovního kapitálu můžeme určit 

optimální výši oběžných aktiv a stanovení jejich celkové přiměřené výše. [4]  

Z níže uvedeného vztahu je patrný vliv a pozitivní účinek na likviditu firmy. 

Odečteme-li krátkodobé závazky od oběžných aktiv, dostaneme oběžná aktiva, která jsou 

financována pouze dlouhodobými zdroji. Tato aktiva nejsou zatížena krátkodobými 

závazky a mohou být přeměněna na finanční prostředky a přispět tak k likvidnosti 

podniku. [2],[5] 

 (3.3) 

3.7 Poměrová analýza 

3.7.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, sleduje, jak podnik 

dosahuje zisku s použitím investovaného kapitálu. Ukazatele rentability patří 

k nejsledovanějším ukazatelům a slouží k měření efektivnosti dané činnosti a v časové řadě 

by měly mít rostoucí tendenci. Vychází ze dvou základních účetních výkazů, z výkazu 

zisku a ztráty a z rozvahy. [4] [5] 

Rentabilita aktiv ROA (Return on Assets)-tento ukazatel bývá považován za klíčové 

měřítko rentability podniku. Poměřuje zisk s celkovými vloženými aktivy podniku, bez 

ohledu na to, jestli investujeme vlastní nebo cizí kapitál. Lze vyjádřit vztahem: 

 
(3.4) 

 

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním. [4] [5] 
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Rentabilita vlastního kapitálu ROE (Return on Equity) je významný ukazatel 

rentability. Vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky nebo akcionáři podniku. [4] 

Vyjadřujeme ho vztahem: 

 (3.5) 

 

Rentabilita investovaného kapitálu ROCE (Return on Capital Employed) vyjadřuje 

výnosnost dlouhodobých finančních zdrojů. Tohoto ukazatele se využívá při 

mezipodnikovém srovnávání. Vypočteme ho podle vztahu: 

 (3.6) 

 

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním. [4],[5] 

Rentabilita tržeb ROS (Return on Sales)-tento ukazatel nám udává, kolik korun 

zisku podnik získá z jedné koruny tržeb. Patří k dalším variantám ukazatelů a vyjadřujeme 

jej vztahem: 

 
(3.7) 

 

kde EAT je čistý zisk po zdanění. [4],[5] 

3.7.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a 

těmi uhradit včas své splatné závazky. Zde záleží na strategii firmy, neboť vysoká likvidita 

váže prostředky s velmi malým nebo žádným výnosem, které nemohou být investovány a 

snižuje tak rentabilitu podniku. A nízká likvidita může být zdrojem problémů z nedostatku, 

ať už zásob nebo finančních prostředků. [5] 

Rozlišujeme tři stupně likvidity. Okamžitá likvidita bývá označována jako likvidita 1. 

stupně, pohotová likvidita bývá označována jako likvidita 2. stupně a běžná likvidita, která 

bývá označována jako likvidita 3. stupně. [1]  
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Jsou zde popsány doporučené hodnoty, které jsou velmi obecné, mnohem přesnější je 

poměřovat doporučené hodnoty v konkrétním odvětví. 

Běžná likvidita (Current Ratio) udává, kolikrát jsou oběžná aktiva vyšší než 

krátkodobé závazky neboli kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby 

proměnil svá aktiva na peníze. Je vyjádřena vztahem: 

 (3.8) 

 

Doporučené hodnoty pro běžnou likviditu jsou 1,8 – 2,5, ale v dnešní době, kdy 

společnosti usilují o rychlý rozvoj, jde o zbytečně velké zadržování majetku. [4],[5] 

Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) je zpřísněním likvidity běžné. Od oběžných 

aktiv odečítáme jejich nejméně likvidní část – zásoby, které jsou nejhůře přeměnitelné na 

peníze. Je vyjádřena vztahem: 

 (3.9) 

 

Doporučená hodnota pohotové likvidity se pohybuje v intervalu 1 – 1,5. [4],[5] 

Okamžitá likvidita (Cash Position Ratio) poměřuje mezi sebou finanční majetek a 

krátkodobé závazky. Finanční majetek jsou nejen peněžní prostředky v pokladnách a na 

bankovních účtech, ale i krátkodobé obchodovatelné cenné papíry.  

 (3.10) 

 

Doporučená hodnota by se měla pohybovat na úrovni 0,2 – 0,5. [4],[5] 

3.7.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatelé aktivity nám pomáhají zjistit, jak podnik využívá jednotlivé majetkové části. 

Zda nemá nadměrnou výši aktiv a s ní spojené náklady s držením majetku, nebo naopak 

nedostatek produktivních aktiv. Ukazatele dělíme do dvou skupin: 
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 počtem obratů (obratovostí) tj. kolikrát převyšují roční tržby hodnotu položky, 

jejíž obratovost počítáme. 

 dobou obratu tj. průměrná doba, po kterou je kapitál vázán v majetku. [4] 

Obrat aktiv (Total Assets Turnover Ratio)-tento komplexní ukazatel nám udává, 

kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. 

 (3.11) 

 

Jeho hodnota by se měla pohybovat minimálně na úrovni 1. [5] 

Doba splatnosti pohledávek (Average Collection Period) je časový interval, počet 

dnů, než podnik dostane zaplaceno za prodané výrobky nebo služby. Vyšší hodnoty tohoto 

ukazatele mohou značit špatnou platební morálku zákazníků. V podstatě podnik poskytuje 

svým zákazníkům úvěr a to po dobu od předání výrobku nebo služby, až do jejich 

zaplacení. [4],[5] 

 (3.12) 

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků (Creditors Payment Period)-pomocí tohoto 

ukazatele zjišťujeme, za jak dlouho je podnik schopen hradit své splatné závazky. Po tuto 

dobu podnik využívá bezplatný obchodní úvěr. Vyšší hodnoty ukazatele mohou 

signalizovat problémy s platební schopností. Nízké hodnoty zase mohou znamenat změnu 

platebních podmínek, například změnu splatnosti přijatých faktur. [4],[5] 

 (3.13) 

 

 Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) je ukazatel, který nám udává, kolikrát za 

rok se zásoby přemění v další formy oběžného majetku, jako je zboží, materiál, vlastní 

výrobky. [4],[3] 

 (3.14) 
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Doba obratu zásob (Inventory Turnover) má podobnou vypovídací schopnost jako 

obrat zásob. Udává počet dnů, po které jsou zásoby v podniku vázány až do jejich 

spotřebování nebo do jejich prodeje. [1],[4],[5] 

 (3.15) 

 

3.7.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti měří výši cizích a vlastních zdrojů a zabývají se také 

schopností hradit náklady dluhu. Ve velkých podnicích se nestává, že by podnik financoval 

veškerá svá aktiva jen z vlastních zdrojů, nebo naopak ze zdrojů cizích. Používáme celou 

řadu ukazatelů zadluženosti a pracujeme hlavně s údaji v rozvaze. Zde porovnáváme 

rozvahové položky a zjistíme, která aktiva a v jakém rozsahu jsou financována cizími 

zdroji.  

Celková zadluženost (Total Debt to Total Assets) je ukazatel vyjadřující přiměřenost 

zadlužení podniku, který se také nazývá ukazatelem věřitelského rizika. [4],[6],[7] 

 (3.16) 

 

Celková zadluženost nám udává podíl celkových dluhů k celkovým aktivům a vyjadřuje do 

jaké míry je kryt majetek cizími zdroji. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím větší je 

věřitelské riziko.  

Míra zadluženosti vlastního kapitálu, tento ukazatel vyjadřujeme jako podíl 

dlouhodobých cizích zdrojů k hodnotě vlastního kapitálu.  

 (3.17) 

 

Zadluženost vlastního kapitálu závisí na postoji majitelů firmy k riziku a také v jaké fázi 

vývoje se podnik nebo firma nacházejí. [1] [4] [5] 
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Koeficient samofinancování (Equity ratio) je doplňkový ukazatel k ukazateli 

věřitelského rizika a jejich součet by měl být přibližně 1. Zde dáváme do poměru vlastní 

kapitál k celkovým aktivům. [4],[5] 

 (3.18) 

 

Finanční páka je převrácený ukazatel ke koeficientu samofinancování a vede k 

zadlužení společnosti. [4],[5] 

 (3.19) 

 

Ukazatel úrokového krytí (Times Interest Earned Ratio) se vypočítá jako poměr 

zisku před úroky a zdaněním k nákladovým úrokům. Udává, kolikrát jsou úroky kryty 

cizím kapitálem. [1],[4],[5] 

 (3.20) 

 

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním. 

3.7.5 Ukazatele nákladovosti  

Ukazatelé nákladovosti vyjadřují podíl vynaložených nákladů na vniklých výnosech. 

Nákladovost tržeb patří mezi haléřové ukazatele, neboť vyjadřuje, kolik nákladů vynaložil 

podnik na 1 Kč tržeb. Tyto ukazatele nebývají často využívány. Zajímavé jsou hlavně pro 

manažery při řízení nákladů v podnicích. [10] 

 (3.21) 

 

 (3.22) 
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3.7.6 Ukazatele produktivity 

Ukazatele produktivity práce měří výkonnost podniku vzhledem k počtu zaměstnanců. 

Osobní náklady k přidané hodnotě objasňují, jak náklady na zaměstnance snižují objem 

toho, co bylo v podniku vytvořeno. [5],[6]  

 (3.23) 

 

Dalším ukazatelem je produktivita práce z přidané hodnoty. Zde sledujeme, jak 

velká přidaná hodnota připadá na jednoho pracovníka. [5] 

 (3.24) 
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4 Aplikace zvolené metodiky na vybranou 

obchodní společnost 

Tato část bakalářské práce bude zaměřena na aplikaci zvolené metodiky na vybranou 

obchodní společnost VÚHU a.s. v letech 2009 – 2013 a její ekonomický vývoj v těchto 

letech.  

4.1 Analýza stavových ukazatelů 

Jako první bude proveden horizontální a vertikální rozbor jednotlivých položek 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza posuzuje změny jednotlivých položek v čase. Podává informace 

o tom, jak se sledované položky měnily v čase. Výchozí data jsou uvedena v příloze č. 1. a 

v příloze č. 2. Dle vztahů pro výpočet (3.1) a (3.2) v tabulce č. 2. (Tabulka č. 2) sledujeme 

meziroční změny položek aktiv a také jejich procentní vyjádření, grafické znázornění je 

uvedeno v grafu č. 1 (Graf č. 1) a v grafu č. 2 (Graf č. 2).  V tabulce č. 3 (Tabulka č. 3), dle 

výše uvedených vztahů (3.1) a (3.2), sledujeme meziroční změny položek pasiv a procentní 

vyjádření. Grafické znázornění je uvedeno v grafu č. 3 (Graf č. 3) a č. 4. (Graf č. 4). 

V tabulce č. 4 (Tabulka č 4) sledujeme meziroční změny položek výkazu zisku a ztráty, 

grafické zobrazení vývoje výsledků hospodaření nalezneme v grafu č. 5. (Graf č. 5) 

Horizontální analýza aktiv ukazuje, že v roce 2010 došlo k nárůstu celkových aktiv 

oproti roku 2009 (+1,15 %), absolutně tedy o 1 702 tis. Kč.  V roce 2011 je vidět pokles 

oproti roku 2010 (-0,14 %), absolutně tedy o 210 tis. Kč. V roce 2012 je zaznamenán růst 

(+1,12 %), absolutně o 1 682 tis. Kč. V posledním sledovaném roce 2013 je vidět již 

výraznější pokles celkových aktiv (-17,97 %), absolutně o 27 170 tis. Kč.  
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Horizontální analýza aktiv 

Tabulka č. 2 Horizontální analýza aktiv VÚHU a.s. 2009 – 2013 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

U dlouhodobého majetku je vidět růst pouze v roce 2010 oproti roku 2009 

(+16,24 %), absolutně o 13 877 tis. Kč. Společnost investovala do rekonstrukce 

monitorovacích stanovišť na měření prašnosti a také do úpravy laboratoří.  V dalších 

sledovaných letech má dlouhodobý majetek již klesající trend, nejdříve v roce 2011 pokles 

(-1,05 %), absolutně o1 041 tis. Kč. Společnost i v roce 2011 investovala do přístrojového 

vybavení a také provedla rekonstrukci nemovitého majetku. Provedla zateplení pláště 

budovy. K největšímu poklesu došlo v roce 2012 (-37,27 %), absolutně o 36 637 tis. Kč, 

kdy došlo k přecenění u dlouhodobého finančního majetku a také tento rok společnost opět 

investovala do přístrojového vybavení. Také v posledním roce 2013 byl zaznamenán 

pokles (-8,42 %), absolutně o 5 191 tis. Kč, avšak i tento rok společnost investovala do 

přístrojového a softwarového vybavení.  

U oběžných aktiv je patrný nejdříve pokles, a to v roce 2010 oproti roku 2009 (-

4,86 %), absolutně o 2 543 tis. Kč. V roce 2011 a 2012 oběžná aktiva opět rostou a to 

v roce 2011 (+1,83 %), absolutně o 913 tis. Kč a v roce 2012 (+75,79 %), absolutně o 

38 407 tis. Kč. U zásob je patrný střídající se trend. Nejprve dochází ke snížení v roce 2010 

(-22,04 %), absolutně o 985 tis. Kč. K největšímu snížení dochází v roce 2012 oproti roku 

2011 (-70,57 %), absolutně o 3 108 tis. Kč. A v roce 2013 dochází opět ke zvýšení zásob 

(+76,31 %), absolutně o 989 tis. Kč. Dlouhodobé pohledávky mají nejdříve stoupající 

tendenci a to v roce 2010 (+17,28 %), absolutně o 128 tis. Kč a v roce 2011 (+10,28 %), 

absolutně o 88 tis. Kč.  V dalších letech 2012 a 2013 dochází ke snižování dlouhodobých 

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

AKTIVA CELKEM 1 702 1,15 -210 -0,14 1 682 1,12 -27 170 -17,97

DLOUHODOBÝ MAJETEK 13 877 16,24 -1 041 -1,05 -36 637 -37,27 -5 191 -8,42

Dlouhodobý nehmotný majetek -243 -55,23 -113 -57,36 -63 -75,00 -21 -100,00

Dlouhodobý hmotný majetek 3 602 6,94 -769 -1,39 -3 314 -6,05 -5 131 -9,98

Dlouhodobý finanční majetek 10 516 31,76 -157 -0,36 -33 260 -76,51 -39 -0,38

OBĚŽNÁ AKTIVA -2 543 -4,86 913 1,83 38 407 75,79 -22 037 -24,74

Zásoby -985 -22,04 919 26,37 -3 108 -70,57 989 76,31

Pohledávky dlouhodobé 128 17,58 88 10,28 -398 -42,16 -102 -18,68

Pohledávky krátkodobé -3 679 -13,73 5 823 25,19 -2 767 -9,56 3 884 14,84

Krátkodobý finanční majetek -7 007 -23,11 -6 917 -29,68 44 680 272,61 -26 808 -43,90

OSTATNÍ AKTIVA 368 125,60 -82 -12,41 -88 -15,20 58 11,81

Časové rozlišení 368 125,60 -82 -12,41 -88 -15,20 58 11,81

Položka/rok
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
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pohledávek a to v roce 2012 (-42,16 %), absolutně o 398 tis. Kč a v roce 2013 (-18,68 %), 

absolutně o 102 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky mají opět střídající se tendenci. Nejdříve 

dochází ke snížení a další rok ke zvýšení a opět ke snižování a poslední rok se opět zvyšují. 

Největší pokles zaznamenáváme v roce 2010 (-13,73 %), absolutně o 3 679 tis. Kč a 

největší nárůst je v roce 2013 (+14,84 %), absolutně o 3 884 tis. Kč. Krátkodobý finanční 

majetek má po celé sledované období klesající tendenci, kromě roku 2012, kde prudce 

roste (+ 272,61 %), absolutně o 44 680 tis. Kč. Zde se jedná především o účty v bankách.  

Ostatní aktiva mají také střídající se tendenci. V roce 2010 a 2013 zaznamenáváme 

růst, mezi těmito lety pokles. Jedná se o časové rozlišení a tyto položky jsou zanedbatelné. 

 

  

Graf č. 1 Celková aktiva VÚHU a.s. 2009 – 2013 

Zdroj: vlastní výpočty  

 

Graf č. 2 Oběžná aktiva VÚHU a.s. 2009 – 2013 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Horizontální analýza pasiv 

Tabulka č. 3 Horizontální analýza pasiv VÚHU a.s. 2009 – 2013 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Horizontální analýza pasiv ukazuje, že výrazně se celková pasiva změnila v roce 2010 

oproti roku 2009, kdy stoupla o (+1,15 %), absolutně o 1 702 tis. Kč. Další výrazná změna 

nastala v roce 2013, kdy celková pasiva klesla oproti roku 2012 o (-17,97 %), absolutně o 

27 170 tis. Kč. Po celé období je trend střídavý. 

 

Graf č. 3 Celková pasiva VÚHU a.s. 2009– 2013 

Zdroj: vlastní výpočty 

Vlastní kapitál vzrostl v roce 2010 oproti roku 2009 o 12 229 tis. Kč (+10,61 %) 

vlivem nerozdělného zisku minulých let a zvýšením hospodářského výsledku běžného 

období. V roce 2011 a 2012 se vlastní kapitál zvyšuje o srovnatelné hodnoty 4 317 tis. Kč 

(+3,31 %) a 4 218 tis. Kč (+3,20 %). V roce 2013 je však vidět prudký pokles absolutně o 

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

PASIVA CELKEM 1 702 1,15 -210 -0,14 1 682 1,12 -27 170 -17,97

VLASTNÍ KAPITÁL 12 229 10,61 4 217 3,31 4 218 3,20 -34 582 -25,44

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Kapitálové fondy 46 4,02 20 1,68 6 0,50 0 0,00

HV minulých let 11 090 57,07 11 778 38,59 3 945 9,33 -40 546 -87,68

HV běžného období 724 6,20 -8 021 -64,70 2 0,05 1 264 28,87

CIZÍ ZDROJE -10 527 -32,12 -4 427 -19,90 -2 536 -14,23 7 412 48,50

Rezervy -6 460 -69,94 202 7,27 820 27,53 -289 -7,61

Závazky dlouhodobé 788 80,24 -30 -1,69 -414 -23,79 -1 326 -100,00

Závazky krátkodobé -4 855 -21,53 -4 599 -25,99 -2 942 -22,46 9 027 88,88

OSTATNÍ PASIVA

2012/2013
Položka/rok

2009/2010 2010/2011 2011/2012
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34 582 tis. Kč (-25,44 %). Je způsoben rozdělením zisku minulých let, výplatou dividend a 

podílů na zisku.  

Cizí zdroje mají po celé sledované období kromě roku 2013 klesající tendenci. V roce 

2010 je vidět pokles o 10 527 tis. Kč (-32,12 %), tento pokles je způsobený poklesem 

krátkodobých závazků a čerpáním rezervy. Tato oprava byla ze zákonné rezervy na 

opravu, dále potom opravy vozového parku a běžná oprava staveb v areálu společnosti a 

opravy strojů a zařízení. V roce 2011 je vidět pokles o 4 427 tis. Kč (-19,90 %), i zde 

společnost vynaložila prostředky na opravu staveb v areálu společnosti a opravu vozového 

parku. V roce 2012 je zaznamenán pokles 2 536 tis. Kč (-14,23 %) způsobený také 

opravou vozového parku, opravou staveb v areálu společnosti a opravou strojů a zařízení. 

V roce 2013 je zaznamenán růst o 7 412 tis. Kč (+48,50 %), způsobený zvýšením 

pohledávek z podstatného vlivu.  

Ostatní pasiva společnost nevykazuje.  

 

Graf č. 4 Cizí zdroje VÚHU a.s. 2009 – 2013 

Zdroj: vlastní výpočty 

  



 Zuzana Kalátová: Zhodnocení ekonomického vývoje obchodní společnosti 

   

 
2015        25 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tabulka č 4  Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty VÚHU a.s. 2009 – 2013 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Výsledek hospodaření za účetní období se v roce 2010 zvýšil oproti roku 2009 o 724 

tis. Kč (+6,20 %). V roce 2011 oproti roku 2010 je již vidět prudký pokles o 8 021 tis. Kč 

(-64,70 %). V roce 2012 je zase vidět menší nárůst. Přesně je to o 2 tis. Kč (+0,05 %). 

Stejně tak v posledním sledovaném roce 2013 dochází již ke zvýšení výsledku hospodaření 

za účetní období o 1 264 tis. Kč (+28,87 %). 

Provozní výsledek hospodaření vzrostl meziročně v roce 2010 o 788 tis. (+5,88 %) a 

to především zvýšením přidané hodnoty o 3 326 tis. Kč (+8,20 %). Výkony klesly o 9 559 

tis. Kč (-11,74 %), ale výkonová spotřeba klesla ještě více a to o 13 007 tis. Kč (-31,63 %). 

Znamená to, že na 1 Kč tržeb bylo vynaloženo méně nákladů, než v roce 2009. V roce 

2011, který znamenal velký propad hospodářského výsledku, a to o 9 821 tis. Kč (-69,29 

%), je patrné, že klesá přidaná hodnota o 2 253 tis. Kč (-5,13 %), klesají také výkony, o 

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

Tržby za prodej zboží -218 -37,01 -349 -94,07 -22 -100,00 53

Náklady vynaložené na prodané zboží -196 -45,27 -222 -93,67 -15 -100,00 38

Obchodní marže -122 -47,66 -127 -94,78 -7 -100,00 15

Výkony -9559 -11,74 -10032 -13,96 130 0,21 11873 19,16

Výkonová spotřeba -13007 -31,63 -7906 -28,12 540 2,67 7375 35,54

Přidaná hodnota 3326 8,20 -2253 -5,13 -417 -1,00 4513 10,95

Osobní náklady 1090 2,41 -7807 -16,83 -3198 -8,29 2434 6,88

Daně a poplatky -48 -20,96 2 1,10 97 53,01 -5 -1,79

Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 32 0,57 1329 23,71 -4 -0,06 -156 -2,25

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku -64 -86,49 41 410,00 -51 -100,00

Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu -8 -100,00 0

Změna stavu rezerv a opravných položek -3669 125,56 7005 -106,28 395 95,41 -877 -108,41

Ostatní provozní výnosy -4752 -21,57 -7419 -42,94 -2725 -27,64 -2582 -36,19

Ostatní provozní náklady 326 29,85 -339 -23,91 15 1,39 -118 -10,79

Provozní výsledek hospodaření 787 5,88 -9821 -69,29 -498 -11,44 653 16,94

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0

Prodané cenné papíry a podíly 0 0

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku -52 -4,00 189 15,14 -229 -15,94 -868 -71,85

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0,00 5 12,82 -5 -11,36

Výnosové úroky -677 -63,39 -175 -44,76 179 82,87 260 65,82

Nákladové úroky -743 -100,00 0

Ostatní finanční výnosy -8 -47,06 -3 -33,33 -3 -50,00 166 5 533,33

Ostatní finanční náklady -22 -18,80 -29 -30,53 -6 -9,09 -20 -33,33

Finanční výsledek hospodaření -11 -0,72 40 2,64 -52 -3,35 -417 -27,76

Daň z příjmů za běžnou činnost 52 1,61 -1760 -53,51 -552 -36,10 -1028 -105,22

splatná -865 -25,70 -942 -37,66 -168 -10,78 32 2,30

odložená 937 -628,86 -818 -103,81 -384 1 280,00 -1060 256,04

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 724 6,20 -8021 -64,70 2 0,05 1264 28,87

Mimořádné výnosy 0 0

Mimořádné náklady 0 0

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0

Výsledek hospodaření za účetní období 724 6,20 -8021 -64,70 2 0,05 1264 28,87

Výsledek hospodaření před zdaněním 776 5,20 -9781 -62,35 -550 -9,31 236 4,41

2012/20132009/2010 2010/2011 2011/2012
Položka/rok



 Zuzana Kalátová: Zhodnocení ekonomického vývoje obchodní společnosti 

   

 
2015        26 

 

10 032 tis. Kč (-13,96 %) i výkonová spotřeba, která klesla absolutně o 7 906 tis. Kč, (-

28,12 %). Provozní výsledek hospodaření klesá také v roce 2012 a to 498 tis. Kč (-

11,44  %), je zde vidět, že výkony stouply o 130 tis. Kč (+0,21 %), ale výkonová spotřeba 

stoupla o 546 tis. Kč (+2,67 %). V posledním sledovaném roce 2013 již vidět růst 

provozního výsledku hospodaření o 653 tis. Kč (+16,94 %). Výkony stouply o 11 873 tis. 

Kč (+19,16 %), ale výkonová spotřeba stoupla jen o 7 375 tis. Kč (+35,54 %). Zvýšila se 

také přidaná hodnota o 4 513 tis. Kč (+10,95 %). Osobní náklady kopírují provozní 

výsledek hospodaření. Ostatní provozní výnosy klesají po celé sledované období. Ostatní 

provozní náklady mají podobný trend jako provozní výsledek hospodaření až na rok 2012, 

kdy stouply o 15 tis. Kč (+1,39 %) a v roce 2013 naopak klesly o 118 tis. Kč (-10,79 %). 

Finanční výsledek hospodaření klesá po celé sledované období, kromě roku 2012, 

kdy došlo ke zvýšení o 40 tis. Kč (+2,64 %), došlo totiž ke zvýšení dlouhodobého 

finančního majetku o 189 tis. Kč. (+15,14 %). V roce 2013 došlo k nárůstu ostatních 

finančních výnosů ve výši 166 tis. Kč (+5 533,33 %).  

Mimořádný výsledek hospodaření společnost nevykazuje.  

 

 

Graf č. 5 Vývoj výsledků hospodaření VÚHU a.s. 2009 – 2013 

Zdroj: vlastní výpočty 
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4.1.2 Vertikální analýza  

Vertikální analýza zjišťuje podíl jednotlivých položek výkazu společnosti na zvoleném 

základu. Položky rozvahy jsou vyjádřeny jako procento z celkových aktiv nebo celkových 

pasiv. Tabulka č. 5 (Tabulka č. 5) uvádí výsledné hodnoty vertikální analýzy aktiv a tabulka 

č. 6 (Tabulka č. 6) uvádí výsledné hodnoty vertikální analýzy pasiv za sledované období. 

Graf č. 6 (Graf č. 6) zobrazuje strukturu aktiv a graf č. 7 (Graf č. 7) zobrazuje strukturu pasiv. 

Vertikální analýza aktiv 

Tabulka č. 5 Vertikální analýza aktiv VÚHU a.s. 2009 – 2013 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Největší podíl na celkových aktivech má dlouhodobý majetek, který se pohybuje 

v rozmezí od 45,5 % do 66,3 %. Výše oběžných aktiv se pohybuje v rozmezí od 33,2 % do 

58,9 % ve sledovaném období.  Nejmenší podíl mají ostatní aktiva, jejichž výše se 

pohybuje v rozmezí od 0,2 % do 0,4 %. 

Dlouhodobý majetek, který se na celkových aktivech podílí nejvíce, v sobě zahrnuje 

dlouhodobý hmotný majetek a také tvoří největší část této položky. Pohybuje po celé 

sledované období v přibližně podobné výši. Nejvyšší byl v roce 2007 a to 37,3 %, nejnižší 

naopak v roce 2012 a to 34,0 %. Dlouhodobý nehmotný majetek tvoří jen velmi malé 

procento z celkových aktiv, nejvyšší byl v roce 2009 a to 0,3 %. Naopak dlouhodobý 

finanční majetek se první tři roky sledovaného období pohyboval od 22,4 % do 29,1 %. 

V roce 2012 je vidět pokles na 6,8 % a v roce 2013 zase růst na 8,2 %. Společnost 

investuje do cenných papírů a dluhopisů. Oběžná aktiva měla v letech 2009 až 2011 podíl 

Položka/rok 2009 2010 2011 2012 2013

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

DLOUHODOBÝ MAJETEK 57,7% 66,3% 65,7% 40,8% 45,5%

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

Dlouhodobý hmotný majetek 35,1% 37,1% 36,6% 34,0% 37,3%

Dlouhodobý finanční majetek 22,4% 29,1% 29,1% 6,8% 8,2%

OBĚŽNÁ AKTIVA 35,3% 33,2% 33,9% 58,9% 54,0%

Zásoby 3,0% 2,3% 2,9% 0,9% 1,8%

Pohledávky dlouhodobé 0,5% 0,6% 0,6% 0,4% 0,4%

Pohledávky krátkodobé 18,1% 15,4% 19,3% 17,3% 24,2%

Krátkodobý finanční majetek 20,5% 15,6% 11,0% 40,4% 27,6%

OSTATNÍ AKTIVA 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4%

Časové rozlišení 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4%
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na celkových aktivech cca 30 %. V letech 2012 je vidět růst až na 58,9 % a v roce 2013 

nepatrný pokles na 54 %.  

Největší podíl na oběžných aktivech má krátkodobý finanční majetek, který 

zaznamenal největší výši v roce 2012 a to 40,4 %. Nejnižší hodnot naopak nabyl v roce 

2011 a to jen 11,0 %. Také krátkodobé pohledávky zaujímají část oběžných aktiv. 

Nejnižších hodnot dosáhly v roce 2010 a to 15,4 %, zatímco nejvyšších hodnot dosáhly 

v roce 2013 a to 24,2 %. Pohledávky dlouhodobé zaujímají jen velmi malé procento 

z celkových aktiv. Pohybují se od 0,4 % do 0,6 %. O trochu vyšší podíl mají zásoby, které 

se pohybují od 0,9 % do 1,8 %. 

Ostatní aktiva se podílí na celkových aktivech také velmi málo. Pohybují se 

v rozmezí od 0,2 % do 0,4 %.  

 

 

Graf č. 6  Struktura aktiv VÚHU a.s. 2009 – 2013 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Vertikální analýza pasiv 

Tabulka č. 6 Vertikální analýza pasiv VÚHU a.s. 2009 – 2013 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Z jakých zdrojů je činnost společnosti financována, vyjadřují pasiva. Určují tedy, jaká 

je kapitálová struktura společnosti.  

Z výše uvedených hodnot je patrné, že podíl vlastního kapitálu na celkových 

pasivech vysoko převyšuje podíl cizích zdrojů a to po celé sledované období. Společnost 

tedy ke svému financování používá především vlastní zdroje. Nejvyšší hodnoty dosáhl 

vlastní kapitál v roce 2012 a to 89,9 % a nejnižší hodnoty dosáhl v roce 2009 a to 77,9 %. 

 

 

Graf č. 7 Struktura pasiv VÚHU a.s. 2009 – 2013 

Zdroj: vlastní výpočty 

Položka/rok 2009 2010 2011 2012 2013

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

VLASTNÍ KAPITÁL 77,9% 85,1% 88,1% 89,9% 81,7%

Základní kapitál 47,5% 46,9% 47,0% 46,5% 56,7%

Kapitálové fondy 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 1,0%

HV minulých let 13,1% 20,4% 28,3% 30,6% 4,6%

HV běžného období 7,9% 8,3% 2,9% 2,9% 4,5%

CIZÍ ZDROJE 22,1% 14,9% 11,9% 10,1% 18,3%

Rezervy 6,2% 1,9% 2,0% 2,5% 2,8%

Závazky dlouhodobé 0,7% 1,2% 1,2% 0,9% 0,0%

Závazky krátkodobé 15,2% 11,8% 8,8% 6,7% 15,5%

OSTATNÍ PASIVA
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 Výše základního kapitálu se po sledované období neměnila. Hospodářský výsledek 

minulých let má stoupající trend. Roste v letech 2010 až 2012. V roce 2009 je na hodnotě 

13,1 %, v roce 2010 je na hodnotě 20,4 % a v roce 2011 je na hodnotě 28,3 %. Nejvyšší 

hodnoty dosáhl v roce 2012, kdy je jeho hodnota 30,6%. Teprve v roce 2013 klesá na 

4,6 %. Hospodářský výsledek běžného období je v roce 2009 7,9 %, v roce 2010 roste na 

hodnotu 8,3 %, další dva roky 2011 a 2012 klesá a je na stejné úrovni 2,9 %. V posledním 

sledovaném roce 2013 roste až na hodnotu 4,5 %. Podíl krátkodobých závazků, 

především z obchodních vztahů, byl v roce 2009 na 15,2 %, pak se snižuje až do roku 

2013, kde naopak nabývá nejvyšší hodnoty 15,5 %. Nejnižší hodnota je zaznamenána 

v roce 2012 a to 6,7 %. Ostatní pasiva společnost nevykazuje.  
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4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

4.2.1 Čistý pracovní kapitál 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu vyjadřuje, o kolik převyšují oběžná aktiva 

krátkodobé závazky. Tento ukazatel můžeme vyčíslit dle vztahu pro výpočet čistého 

pracovního kapitálu (3.3). V tabulce č. 7 (Tabulka č. 7) jsou uvedeny vypočítané hodnoty ve 

sledovaných letech 2009 – 2013 a  grafické znázornění čistého pracovního kapitálu 

ukazuje graf č. 8. (Graf č. 8) 

Tabulka č. 7 Čistý pracovní kapitál VÚHU a.s. 2009 – 2013 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Je zde vidět stoupající tendence a to v letech 2009 až 2012. V roce 2012 dosahuje 

nejvyšší hodnoty. V roce 2013 opět klesá na hodnotu 47 861 tis. Kč. Krátkodobé závazky 

jsou nižší, než oběžná aktiva, a společnost je krátkodobě velmi dobře solventní.  

 

 

Graf č. 8 Vývoj čistého pracovního kapitálu VÚHU a.s. 2009 – 2013 

Zdroj: vlastní výpočty 

  

Položka/rok 2009 2010 2011 2012 2013

Čistý pracovní kapitál 29752 32064 37576 78925 47861
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4.3 Poměrová analýza  

Poměrové ukazatele tvoří nejvyužívanější skupinu ukazatelů. Jednotlivé absolutní 

hodnoty se dávají do vzájemných poměrů a pak se analyzují vazby a souvislosti mezi nimi. 

Patří sem ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti a také nákladovosti a 

produktivity. 

4.3.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability patří k vůbec nejsledovanějším ukazatelům. Poměřují zisk s výší 

zdrojů, které byly použity na jeho dosažení. Ukazatele lze vyjádřit dle vztahů pro výpočet 

rentability aktiv (3.4), rentability vlastního kapitálu (3.5), rentability investovaného 

kapitálu (3.6), rentability tržeb (3.7). Výsledné hodnoty zachycuje tabulka č. 8 (Tabulka č. 8) 

a jsou uvedeny v procentním vyjádření. Graficky je vývoj znázorněn v grafu č. 9. (Graf č. 9) 

Tabulka č. 8 Výsledné hodnoty rentability (%) VÚHU a.s. 2009 – 2013 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Z tabulky č. 8 je patrné, že nejvyšších hodnot dosahovaly ukazatele v roce 2009 a 

2010, v letech 2011 a 2012 je již vidět velký pokles všech sledovaných ukazatelů. Na 

konci sledovaného období, tj. v roce 2013 mají však ukazatele již opět stoupající tendenci. 

Obecně však by měly mít ukazatele tendenci vždy spíše rostoucí. 

Z tabulky dále vyplývá, že rentabilita celkového kapitálu (ROA), což je klíčový 

ukazatel pro měření rentability, nejdříve nabýval velmi vysokých hodnot, a to v roce 2009 

10,57 % a v roce 2010 to bylo 10,47 %, v dalších letech postupně klesal, ale v posledním 

roce 2013 již opět dochází k růstu až na hodnotu 4,51 %. Což znamená, že každá koruna 

z aktiv firmy přináší efekt ve výši 0,0451 Kč.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vykazuje podobné hodnoty jako rentabilita 

celkového kapitálu. Nejvyšších hodnot nabývá také v prvních dvou sledovaných letech, 

v roce 2009 10,04 % a v roce 2010 je již mírný pokles na hodnotu 9,72 %. Přesto jsou tyto 

hodnoty poměrně vysoké a majitelům podniku přinesly tyto vysoké hodnoty zúročení 

Položka/rok 2009 2010 2011 2012 2013

Rentabilita celkového kapitálu ROA 10,57 10,47 3,95 3,54 4,51

Rentabilita VK ROE 10,04 9,72 3,32 3,22 5,57

Rentabilita dlouh.kap.ROCE 11,80 12,04 4,38 3,83 5,33

Rentabilita tržeb ROS 14,28 17,00 7,19 6,73 7,75
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zdrojů vložených do podnikání. V letech 2010 a 2011 je vidět prudký pokles až na hodnoty 

3,32 % a 3,22 %. A v posledním roce 2013 je již vidět stoupající trend. Hodnoty 

dosahovaly 5,57 %. 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE) byla v roce 2009 11,80 % a v roce 2012 

dokonce 12,04 %, což byla nejvyšší hodnota za celé sledované období. Také v dalších 

letech 2011 a 2012 vidíme prudký pokles až na 4,38 % a 3,83 %, a v roce 2013 hodnoty 

opět rostou na 5,33 %. Vývoj je podobný rentabilitě vlastního kapitálu. 

Rentabilita tržeb (ROS) dosahuje nejvyšších hodnot ze všech ukazatelů rentability. A 

má také podobný trend jako ostatní ukazatele rentability. Nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 

2010 a to dokonce 17 %. Potom nastal pokles a v posledním roce 2013 již je vidět růst až 

na hodnotu 7,75 %. Vývoj ukazatelů rentability je poměrně velmi příznivý. Dosahované 

hodnoty jsou dosti vysoké. Vše se odvíjí od hospodářského výsledku, který byl ve všech 

sledovaných letech uspokojivý.  

 

 

Graf č. 9 Ukazatele rentability VÚHU a.s. 2009 – 2013 

Zdroj: vlastní výpočty 
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4.3.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatelé likvidity vypovídají o platební schopnosti podniku, tedy o tom jak podnik 

hradí své závazky. Objasňuje krátkodobou finanční situaci podniku, strukturu oběžného 

majetku a druhy majetku. Ukazatele lze vyjádřit dle vztahů pro výpočet běžné likvidity 

(3.8), pohotové likvidity (3.9) a okamžité likvidity (3.10). V tabulce č. 9 (Tabulka č. 9) jsou 

uvedeny výsledné hodnoty v absolutním vyjádření. V grafu č. 10 (Graf č. 10) je vývoj 

ukazatelů znázorněn graficky.  

Tabulka č. 9 Výsledné hodnoty ukazatelů likvidity VÚHU a.s. 2009 – 2013 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Z tabulky výsledných hodnot ukazatelů likvidity je zřejmé, že běžná likvidita se 

pohybuje, kromě roku 2009, nad doporučenými hodnotami, které jsou v rozmezí od 1,8 – 

2,5. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 2012, v tomto roce měla společnost 

nejvyšší hodnotu oběžných aktiv. Pohotová likvidita se po celé sledované období pohybuje 

vysoko nad doporučenými hodnotami, které jsou v rozmezí 1 – 1,5. Nejvyšší je opět v roce 

2012 a to 8,64. Je zde patrný stejný vývoj, jako u likvidity běžné. Také okamžitá likvidita 

se pohybuje vysoko nad doporučenými hodnotami, které jsou v rozmezí 0,2 – 0,5 a 

naznačuje stejný vývoj. Nejvyšší hodnoty byly zaznamenány opět v roce 2012 a to 6,01. 

Společnost nemá problémy s likviditou a může vždy a včas platit své splatné závazky. Tato 

společnost hradí všechny své závazky ve splatnosti nebo před splatností.  

 

Graf č. 10 Ukazatele likvidity VÚHU a.s. 2009 – 2013 

Zdroj: vlastní výpočty 

Položka/rok 2009 2010 2011 2012 2013

Běžná likvidita 2,32 2,81 3,87 8,77 3,49

Pohotová likvidita 2,12 2,61 3,53 8,64 3,38

Okamžitá likvidita 1,34 1,26 1,25 6,01 1,79



 Zuzana Kalátová: Zhodnocení ekonomického vývoje obchodní společnosti 

   

 
2015        35 

 

4.3.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vypovídají o efektivním hospodaření podniku s jeho aktivy. Vyčíslit 

je můžeme dle vztahů pro obrat celkových aktiv (3.11), dobu splatnosti krátkodobých 

pohledávek (3.12), dobu splatnosti krátkodobých závazků (3.13), obrat zásob (3.14) a dobu 

obratu zásob (3.15). V tabulce č. 10 (Tabulka č. 10) najdeme výsledné hodnoty ukazatelů 

aktivity a grafické znázornění pak ukazuje graf č. 11. (Graf č. 11) 

Tabulka č. 10 Výsledné hodnoty ukazatelů aktivity VÚHU a.s. 2009 – 2013 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Z tabulky je patrné, že celková aktiva se neobrátí ani jednou za rok. Nejvyšší hodnoty 

nabyl obrat celkových aktiv v roce 2013. Předchozí roky se pohybuje téměř shodně okolo 

hodnoty 0,4. Společnost nedosahuje takových tržeb, aby se aktiva obrátila alespoň jednou 

do roka, také může zbytečně držet aktiva, například na účtech.  

Obrat zásob dosahuje nejnižších hodnot v roce 2011 a to 13,83, naopak nejvyšší 

hodnoty nabyl obrat zásob v roce 2012, kde to bylo 50,20. 

Doba splatnosti pohledávek označuje dobu, kdy společnost dostane zaplaceno za své 

služby nebo zboží, ode dne kdy vystaví fakturu. Z tabulky je patrné, že doba splatnosti 

přesahuje po celé sledované období 100 dní, což není příliš příznivé. V roce 2011 dosahuje 

dokonce 176,62 dní. Nejkratší dobu splatnosti krátkodobých pohledávek je v roce 2010 a 

to pouze 118,31 dní. V roce 2013 se doba splatnosti krátkodobých pohledávek pohybovala 

na 150,70 dnech.  

Doba splatnosti krátkodobých závazků je doba, která uplyne, než dojde k úhradě 

faktury za zásoby nebo služby. Tato doba by měla být delší, než doba splatnosti 

krátkodobých pohledávek. Zde tato situace ale nenastává. Naopak doba splatnosti závazků 

je výrazně kratší než doba splatnosti pohledávek, což je pro společnost značně nevýhodné. 

Nejnižší hodnoty doby obratu krátkodobých závazků společnost dosáhla v roce 2012 a to 

56,20 dní, což je skoro třikrát méně než doba obratu krátkodobých pohledávek v témže 

Položka/rok 2009 2010 2011 2012 2013

Obrat celkových aktiv 0,55 0,49 0,41 0,43 0,59

Doba splatnosti pohledávek (dny) 122,20 118,31 176,62 147,82 150,70

Doba splatnosti krát. závazků (dny) 100,14 87,35 77,42 56,20 94,79

Obrat zásob 18,14 20,93 13,83 50,20 31,88

Doba obratu zásob (dny) 19,85 17,20 26,03 7,17 11,29
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roce. Na konci sledovaného období v roce 2013 je hodnota doby krátkodobých závazků 

94,79 dní.  

Doba obratu zásob je doba, po kterou jsou zásoby drženy na skladě, než dojde k jejich 

spotřebování. Zásoby jsou zde vázány poměrně krátkou dobu. Nejdelší čas, kdy byly 

zásoby drženy nejdéle na skladě, byl 26,09 dní v roce 201. V roce 2012 to bylo pouze 7,17 

dní, což bylo nejméně dní za celé sledované období.  

 

Graf č. 11 Ukazatele aktivity VÚHU a.s. 2009 – 2013 

Zdroj: vlastní výpočty 

4.3.4 Ukazatele zadluženosti 

Rozsah, v jakém společnost využívá ke svému financování dluhy, měří ukazatele 

zadluženosti. Čím jsou tyto ukazatele vyšší, tím je společnost zadluženější. Ukazatele 

zadluženosti lze definovat dle vztahů pro výpočet celkové zadluženosti (3.16), míry 

zadluženosti (3.17), koeficientu samofinancování (3.18) a finanční páky (3.19). Výsledné 

hodnoty jsou uvedeny v  tabulce č. 11 (Tabulka č. 11) a grafické vyjádření zobrazuje graf 

č. 12. (Graf č. 12) 

Tabulka č. 11 Výsledné hodnoty ukazatelů zadluženosti (%) VÚHU a.s. 2009 – 2013 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Položka/rok 2009 2010 2011 2012 2013

Celková zadluženost 22,13 14,85 11,91 10,10 18,29

Míra zadluženosti 28,42 17,44 13,52 11,24 22,39

Koeficient financování 77,87 85,15 88,09 89,90 81,71

Finanční páka 128,42 117,44 113,52 111,24 122,39
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Graf č. 12 Ukazatele zadluženosti VÚHU a.s. 2009 – 2013 

Zdroj: vlastní výpočty 

Hodnota ukazatele celkové zadluženosti menší než 50 % bývá považována za 

příznivou, nad 50 % už je považována za vysokou a nad 70 % za rizikovou hodnotu. 

Společnost má však celkovou zadluženost velmi nízkou, což je příznivé. Vůbec nejnižší 

hodnoty dosáhla v roce 2012 a to 10,10 %, nejvyšší hodnoty pak v roce 2009 a to pouze 

22,13 %. Míra zadluženosti byla nejnižší v roce 2012 a dosáhla 11,24 %, naopak nejvyšší 

hodnoty dosáhla v roce 2009 a to 28,42 %. Tyto hodnoty jsou poměrně nízké a v případě, 

že by společnost žádala o úvěr, byl by tento ukazatel pro banku klíčový. Dalším 

ukazatelem je koeficient samofinancování, který vyjadřuje podíl vlastního kapitálu a 

celkových aktiv. Zde se hodnoty pohybují po celé sledované období mezi 80 – 90 %. 

Vlastní kapitál je po celé období vyšší než cizí zdroje. Společnost investuje z vlastních 

zdrojů. Finanční páka vyjadřuje podíl celkových aktiv a vlastního kapitálu. Hodnota 

finanční páky byla nejvyšší v roce 2009, kdy dosáhla 128,42 %. V dalších letech potom 

hodnota klesala až do roku 2012. V roce 2013 již vidíme zase růst na hodnotu 122,39 %.  
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4.3.5 Ukazatele nákladovosti 

Ukazatele nákladovosti tržeb měří, kolik nákladů společnost vynaloží na 1 korunu 

tržeb. Podíl osobních nákladů na celkových nákladech udává ukazatel nákladovosti 

osobních nákladů. Lze je vyjádřit ze vztahů pro výpočet nákladovosti tržeb (3.21) a 

nákladovost osobních nákladů (3.22). Výsledné hodnoty jsou zachyceny v tabulce č. 12 

(Tabulka č. 12) a v grafu č. 13. (Graf č. 13) 

Tabulka č. 12 Výsledné hodnoty ukazatelů nákladovosti VÚHU a.s. 2009 – 2013 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Ukazatel nákladovosti tržeb se po celé sledované období pohybuje na velmi 

podobných hodnotách. Nejvyšší hodnoty dosáhl ukazatel v roce 2009 a to 1,17, v dalších 

letech je vidět klesající trend. V roce 2012 a 2013 je na hodnotě 1,02. Ukazatel 

nákladovosti osobních nákladů se pohybuje přes 50 %, kromě roku 2009, kdy dosáhl pouze 

47,71 %. Společnost vynakládá k zajištění své činnosti okolo 50 % osobních nákladů. 

 

 

Graf č. 13 Nákladovost osobních nákladů VÚHU a.s. 2009 – 2013 

Zdroj: vlastní výpočty 

  

Položka/rok 2009 2010 2011 2012 2013

Nákladovost tržeb 1,17 1,08 1,13 1,02 1,02

Nákladovost osobních nákladů (%) 47,71 58,88 55,87 53,34 51,12
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4.3.6 Ukazatele produktivity 

Ukazatele produktivity měří efektivnost hospodaření podniku vzhledem k počtu 

pracovníků. Pozornost je věnována osobním nákladům a přidané hodnotě. Vyjádříme je dle 

vztahů pro výpočet osobních nákladů k přidané hodnotě (3.23) a produktivity práce 

z přidané hodnoty (3.24). Hodnoty pro výpočet ukazatelů produktivity a výsledné hodnoty 

jsou zachyceny v tabulce č. 13. (Tabulka č. 13) Graficky je možné sledovat výše uvedené 

hodnoty v grafech č. 14, (Graf č. 14) č. 15 (Graf č. 15) a č. 16. (Graf č. 16) 

Tabulka č. 13 Osobní náklady a produktivita práce VÚHU a.s. 2009 – 2013 

 

Zdroj: interní zdroj společnosti, vlastní výpočty 

Z tabulky č. 13 je patrné, že počet zaměstnanců se od roku 2009 snížil o 11 

pracovníků. Přidaná hodnota má naopak stoupající tendenci. Společnost tedy vytváří stále 

větší přidanou hodnotu ve sledovaných letech při snižujícím se počtu pracovníků. Osobní 

náklady k přidané hodnotě mají po celé sledované období snižující se tendenci. Nejvyšší 

hodnoty dosáhly v roce 2009 – 112 % a nejnižší hodnoty dosáhly v posledním sledovaném 

roce 2013 – 83 %.  

 

Graf č. 14 Vývoj přidané hodnoty VÚHU a.s. 2009 – 2013 

Zdroj: interní zdroj společnosti 

 

Položka/rok 2009 2010 2011 2012 2013

Počet pracovníků 80 82 75 69 69

Přidaná hodnota 40551 43877 41624 41207 45720

Osobní náklady k přidané hodnotě 112% 106% 93% 86% 83%

Produktivita práce z přidané hodnoty 507 535 555 597 663
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Osobní náklady k přidané hodnotě tedy společnosti snižuje. Snižuje se také počet 

pracovníků. Produktivita práce z přidané hodnoty, se však po celé sledované období 

zvyšuje. Nejnižší byla v roce 2009 – 507 tis. Kč a nejvyšší v roce 2013 – 663 tis. Kč. 

Pracovníci vytvářejí větší zisky za méně peněz.   

  

Graf č. 15 Vývoj produktivity práce VÚHU a.s. 2009 – 2013 

Zdroj: interní zdroj společnosti 

 

 

Graf č. 16 Vývoj osobních nákladů k přidané hodnotě VÚHU a.s. 2009 – 2013 

Zdroj: interní zdroj společnosti 

Z grafu č. 16 a z grafu č. 17 je dobře vidět, že osobní náklady klesají a produktivita 

práce naopak roste. Grafy jsou téměř identické jen zrcadlově obrácené.  
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4.4 Porovnání poměrových ukazatelů s odvětvím 

Poměrové ukazatele analyzované společnosti je vhodné porovnávat s odvětvím. 

Z tohoto porovnání lze získat zajímavý obraz toho, jak si společnost vede vzhledem k 

odvětví. Společnost VÚHU a.s. je vedena dle CZ-NACE 74 písmeno M – Ostatní profesní, 

vědecké a technické činnosti.  

4.4.1 Porovnání ukazatelů rentability 

V tabulce č. 14 (Tabulka č. 14) je vidět jakých hodnot nabývají jednotlivé ukazatele 

rentability v odvětví a jakých hodnot nabývají jednotlivé ukazatele analyzované 

společnosti. Graficky je provedeno porovnání ROA a ROE v grafu č. 17 (Graf č. 17) a č. 18. 

(Graf č. 18) 

Tabulka č. 14 Porovnání ukazatelů rentability VÚHU a.s. s odvětvím 2009 – 2013 (%) 

 

 Zdroj: vlastní výpočty 

 

 

Graf č. 17 Porovnání ROA odvětví a VÚHU a.s. 2009 – 2013 

Zdroj: vlastní výpočty 

Položka/rok 2009 2010 2011 2012 2013

Rentabilita celkového kapitálu ROA - odvětví 4,15 1,69 1,20 1,09 0,95

Rentabilita celkového kapitálu ROA - VÚHU a.s. 10,57 10,47 3,95 3,54 4,51

Rentabilita VK ROE - odvětví 12,28 5,16 3,56 3,75 4,19

Rentabilita VK ROE -VÚHU a.s. 10,04 9,72 3,32 3,22 5,57

Rentabilita dlouh.kap.ROCE - odvětví 10,64 2,15 1,64 1,64 1,22

Rentabilita dlouh.kap.ROCE - VÚHU a.s. 11,80 12,04 4,38 3,83 5,33

Rentabilita tržeb ROS - odvětví 2,67 8,55 5,67 9,23 12,55

Rentabilita tržeb ROS - VÚHU a.s. 14,28 17,00 7,19 6,73 7,75
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Graf č. 18 Porovnání ROE odvětví a VÚHU a.s. 2009 -2013 

Zdroj: vlastní výpočty 

Rentabilita celkového kapitálu v odvětví je po celé sledované období mnohem nižší, 

než rentabilita celkového kapitálu společnosti.  

Rentabilita vlastního kapitálu je na hodnotách podobných, jak v odvětví, tak ve 

společnosti.  

Rentabilita dlouhodobého kapitálu je v roce 2009 na podobné výši, zatímco v dalších 

sledovaných letech je v odvětví mnohem nižší.  

Poslední je rentabilita tržeb, která se v odvětví postupně zvyšuje, nejvyšší je v roce 

2013. Zatímco u analyzované společnosti je nejvyšší v prvních letech sledovaného období 

2009 a 2010. Z tohoto porovnání plyne, že VÚHU a.s. má ukazatele rentability velmi 

uspokojivé i v porovnání s odvětvím. 
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4.4.2 Porovnání ukazatelů likvidity 

V tabulce č. 15 (Tabulka č. 15) jsou uvedeny hodnoty ukazatelů likvidity v odvětví za 

sledované období a hodnoty ukazatelů likvidity společnosti VÚHU a.s. Grafické 

znázornění je uvedeno v grafu č. 19 (Graf č. 19) a porovnává likviditu běžnou v odvětví a ve 

společnosti.  

Tabulka č. 15 Porovnání ukazatelů likvidity VÚHU a. s. s odvětvím 2009 – 2013 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Již na první pohled je z tabulky patrné, že hodnoty běžné, pohotové i okamžité 

likvidity společnosti VÚHU a.s. vysoko převyšují hodnoty, které jsou v odvětví.  Je tedy 

zřejmé, že společnost má všechny druhy likvidity mnohem vyšší v porovnání s odvětvím.  

 

 

Graf č. 19 Porovnání běžné likvidity odvětví a VÚHU a.s. 2009 –2013 

Zdroj: vlastní výpočty 

  

Položka/rok 2009 2010 2011 2012 2013

Běžná likvidita - odvětví 1,45 2,35 1,52 1,71 1,60

Běžná likvidita - VÚHU a.s. 2,32 2,81 3,87 8,77 3,49

Pohotová likvidita - odvětví 1,26 2,16 1,41 1,38 1,54

Pohotová likvidita - VÚHU a.s 2,12 2,61 3,53 8,64 3,38

Okamžitá likvidita - odvětví 0,16 0,60 0,51 0,92 0,93

Okamžitá likvidita- VÚHU a.s 1,34 1,26 1,25 6,01 1,79
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4.4.3 Porovnání ukazatelů aktivity 

V tabulce č. 16 (Tabulka č. 16) jsou uvedeny pro porovnání ukazatele aktivity v odvětví 

spolu s ukazateli aktivity společnosti. Graficky je znázorněno porovnání ukazatelů aktivity 

v grafu č. 20 (Graf č. 20), č. 21(Graf č. 21) a č. 22. (Graf č. 22) 

Tabulka č. 16 Porovnání ukazatelů aktivity VÚHU a.s. s odvětvím 2009 – 2013 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Z tabulky č. 16 je patrné, že obrat celkových aktiv je v odvětví nižší, že ve VÚHU a.s., 

tedy kromě roku 2009, kdy dosáhl hodnoty 1,13. Doba splatnosti pohledávek je v odvětví 

vyšší, stejně jako doba splatnosti krátkodobých závazků, výjimku tvoří rok 2009. U obratu 

zásob jsou hodnoty v odvětví nižší a doba obratu zásob vyšší, tyto rozdíly však nejsou tak 

výrazné. Hodnoty ukazatelů aktivity jsou pro analyzovanou společnost v porovnání 

s odvětvím příznivé.  

 

 

Graf č. 20 Porovnání obratu celkových aktiv odvětví a VÚHU a.s. 2009 – 2013 

Zdroj: vlastní výpočty 

Položka/rok 2009 2010 2011 2012 2013

Obrat celkových aktiv - odvětví 1,13 0,35 0,36 0,21 0,21

Obrat celkových aktiv - VÚHU a.s. 0,55 0,49 0,41 0,43 0,59

Doba splatnosti pohledávek (dny) - odvětví 202,11 308,20 244,93 223,03 216,62

Doba splatnosti pohledávek (dny) - VÚHU a.s. 122,20 118,31 176,62 147,82 150,70

Doba splatnosti krát. závazků (dny) - odvětví 17,13 182,06 225,47 138,17 152,47

Doba splatnosti krát. závazků (dny) VÚHU a.s. 100,14 87,35 77,42 56,20 94,79

Obrat zásob - odvětví 10,05 9,63 15,30 18,86 15,63

Obrat zásob - VÚHU a.s. 18,14 20,93 13,83 50,20 31,88

Doba obratu zásob (dny)- odvětví 35,84 37,38 23,53 19,08 23,03

Doba obratu zásob (dny) - VÚHU a.s. 19,85 17,20 26,03 7,17 11,29
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Graf č. 21 Porovnání doby splatnosti pohledávek odvětví a VÚHU a.s. 2009 – 2013 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

 

Graf č. 22  Porovnání doby splatnosti krát. závazků odvětví a VÚHU a.s. 2009 – 2013 

Zdroj: vlastní výpočty 

  



 Zuzana Kalátová: Zhodnocení ekonomického vývoje obchodní společnosti 

   

 
2015        46 

 

4.4.4 Porovnání ukazatelů zadluženosti 

Tabulka č. 17 (Tabulka č. 17) zachycuje ukazatele zadluženosti v odvětví a ve 

společnosti.  Grafické znázornění ukazatelů zadluženosti je znázorněno v grafu č. 23 (Graf 

č. 23) a v grafu č. 24. (Graf č. 24) 

Tabulka č. 17 Porovnání ukazatelů zadluženosti VÚHU a.s. s odvětvím 2009 – 2013 (%) 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Již první pohled na hodnoty v tabulce prozrazuje, že celková zadluženost je v odvětví 

mnohem vyšší. Stejně jako míra zadluženosti. Koeficient financování vykazuje vyšší 

hodnoty u společnosti VÚHU a.s. a finanční páka je zase vyšší v odvětví.  

  

 

Graf č. 23 Porovnání ukazatelů zadluženosti I. odvětví a VÚHU a.s. 2009 – 2013 

Zdroj: vlastní výpočty 

  

Položka/rok 2009 2010 2011 2012 2013

Celková zadluženost - odvětví 72,47 39,13 40,90 46,43 35,97

Celková zadluženost - VÚHU a.s. 22,13 14,85 11,91 10,10 18,29

Míra zadluženosti - odvětví 293,93 66,67 70,78 93,38 56,78

Míra zadluženosti - VÚHU a.s. 28,42 17,44 13,52 11,24 22,39

Koeficient financování - odvětví 24,65 58,69 57,78 49,72 63,35

Koeficient financování - VÚHU a.s. 77,87 85,15 88,09 89,90 81,71

Finanční páka - odvětví 405,62 170,38 173,06 201,12 157,86

Finanční páka - VÚHU a.s. 128,42 117,44 113,52 111,24 122,39
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Graf č. 24 Porovnání ukazatelů zadluženosti II. odvětví a VÚHU a.s. 2009 – 2013 

Zdroj: vlastní výpočty 
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4.4.5 Porovnání ukazatelů nákladovosti 

V tabulce č. 18 (Tabulka č. 18) jsou zachyceny hodnoty ukazatelů nákladovosti v odvětví 

a ve společnosti. Grafické znázornění ukazatelů nákladovosti tržeb je zobrazeno v grafu 

č. 25. (Graf č. 25) 

Tabulka č. 18 Porovnání ukazatelů nákladovosti VÚHU a.s. s odvětvím 2009 – 2013 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

Nákladovost tržeb je v odvětví nižší, než v analyzované společnosti. Je vidět, že tato 

společnost vynakládá více nákladů na 1 korunu tržeb. Stejně jsou na tom osobní náklady, 

které jsou v odvětví nižší než ve společnosti. Je zde však již vidět snižující se hodnoty. 

Osobní náklady klesají, což je příznivé.  

 

 

Graf č. 25 Porovnání ukazatelů nákladovosti VÚHU a.s. a odvětví 2009 – 2013 

Zdroj: vlastní výpočty 

  

Položka/rok 2009 2010 2011 2012 2013

Nákladovost tržeb - odvětví 1,00 0,98 0,92 0,95 0,95

Nákladovost tržeb - VÚHU a.s. 1,17 1,08 1,13 1,02 1,02

Nákladovost osobních nákladů (%) 13,51 13,90 14,62 15,15 15,13

Nákladovost osobních nákladů (%) - VÚHU a.s. 47,71 58,88 55,87 53,34 51,12
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5 Vyhodnocení výsledků, návrhy a doporučení 

V této části bakalářské práce bude provedeno celkové zhodnocení ekonomického 

vývoje společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Most a vyhodnocení provedených 

rozborů a analýz, včetně návrhů a doporučení ve sledovaných letech 2009 – 2013. Byla 

provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy, horizontální analýza výkazu zisku a 

ztráty a vývoj čistého pracovního kapitálu. Dále následovala poměrová analýza zahrnující 

výpočet rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti, nákladovosti a produktivity. Na závěr 

byly výsledné hodnoty porovnány s odvětvím.  

5.2 Vyhodnocení zjištěných výsledků 

Společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Most je výzkumnou a projekční 

společností zabývající se především různými službami a technickými a expertními 

činnostmi v oblasti hnědouhelného hornictví. Tato společnost má své pevné místo na trhu a 

je po dlouhou řadu let velmi stabilní. Po celé sledované období společnost vytvářela zisk a 

tím zcela jistě uspokojovala své akcionáře. Zhodnocování tržní hodnoty společnosti je také 

její hlavní cíl. Tato společnost čerpala dotace a granty na výzkumné projekty. Každý rok 

těchto dotací a grantů na výzkumné projekty ubývalo. Proto společnost musela 

v posledních třech letech sledovaného období hledat jiné cesty, které by vedly ke 

zvyšování hospodářského výsledku. 

Z analýzy rozvahy vyplývá, že celková aktiva společnosti střídavě rostou a zase 

klesají. Společnost každý rok investovala do přístrojů a nových zařízení, dále také do oprav 

a udržování nemovitého majetku.  Při poklesu aktiv však oprávky převyšují investice. 

Volné prostředky společnost ukládala do dlouhodobých cenných papírů a státních 

dluhopisů.  

Vývoj oběžných aktiv měl střídající se tendenci. Dlouhodobé i krátkodobé pohledávky 

nejdříve klesají a opět rostou. Toto však záleží na platební morálce zákazníků a také na 

vymáhání pohledávek. Krátkodobý finanční majetek klesá po celé sledované období, 

kromě roku 2012, kdy vzrostly finanční prostředky na účtech u bank.  

Také analýza pasiv prozrazuje střídající se pokles a zase vzestup.  U pasiv je zřetelně 

vidět převaha vlastního kapitálu nad cizími zdroji. Společnost využívá hlavně vlastní 

zdroje.  



 Zuzana Kalátová: Zhodnocení ekonomického vývoje obchodní společnosti 

   

 
2015        50 

 

Z analýzy výkazu zisku a ztráty vyplývá, že společnost každý rok vykazuje zisk. První 

dva roky byl tento zisk mnohem vyšší, než další dva roky, které následovaly. Poslední 

sledovaný rok se zisk opět zvyšuje. Zisk je ukládán ve společnosti a vytváří potenciál pro 

růst. Velký propad hospodářského výsledku, který byl zaznamenán v roce 2011, byl 

způsoben úbytkem dotací a grantů na výzkumné projekty. Společnost tedy musela hledat 

jiné cesty k naplnění hospodářského výsledku a začala se chovat více jako klasický 

podnikatelský subjekt než jako výzkumná a vývojová organizace. 

Poměrové ukazatele rentability vykazují poměrně vysoká čísla v prvních dvou letech a 

poté rentabilita klesá. Teprve v posledním sledovaném roce 2013 již zase stoupá. 

Společnost nevyužívá žádných dlouhodobých úvěrů. V porovnání s odvětvím jsou 

ukazatele rentability celkově mnohem vyšší, což je pro společnost příznivé. 

Poměrové ukazatele likvidity se po celé sledované období pohybují nad doporučenými 

hodnotami. Společnost je velmi likvidní. Nikdy nebyla v platební neschopnosti a vždy 

hradila včas své splatné závazky. Zbytečně vysoká likvidita je však nehospodárná.  

Ukazatele likvidity jsou v porovnání s odvětvím mnohem vyšší.   

Vývoj poměrových ukazatelů aktivity není také tak příznivý. Obrat celkových aktiv se 

pohybuje pod doporučenou hodnotou 1, tzn., že celková aktiva se neobrátí ani jedenkrát do 

roka. Důvod může být v nižších tržbách, nebo také ve zbytečně držených aktivech, 

například více peněz na účtech.   Doba splatnosti pohledávek je vyšší než doba splatnosti 

závazků. Společnost tedy musí zaplatit své závazky dříve, než dostane zaplaceno za své 

pohledávky. Zde však záleží na vyjednávání, při podpisu dodavatelských a odběratelských 

smluv. Přesto jsou při porovnání s odvětvím, všechny hodnoty ukazatelů aktivity lepší. 

Dalším poměrovým ukazatelem, který byl vyhodnocován, je zadluženost. Celková 

zadluženost společnosti je opravdu velmi nízká. Společnost využívá hlavně vlastní zdroje 

krytí. Společnost nevyužívá žádných úvěrů ani výpomocí, přesto by zde prostor pro 

využívání cizího kapitálu byl, hlavně z hlediska nákladů na kapitál. V odvětví jsou všechny 

hodnoty ukazatelů zadluženosti mnohem vyšší.  

Nákladovosti tržeb je v takové výši, ze které je patrné, že společnosti vynakládá na 1 

Kč tržeb od 1,02 do 1,17 Kč nákladů. V odvětví je ukazatel nákladovosti tržeb nižší. U 

nákladovosti osobních nákladů se společnost pohybuje v rozmezí od 47% do 58%. 

Společnost využívá k tvorbě svého zisku hlavně pracovní sílu a neinvestuje do výrobních 
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strojů a zařízení. Je však vidět, že společnost nákladovost osobních nákladů snižuje. 

V odvětví je nákladovost osobních nákladů nižší.  

Ukazatel osobních nákladů k přidané hodnotě klesá, což je příznivý vývoj. Pracovníci 

vytvářejí větší zisk za méně peněz. Klesá počet pracovníků a zároveň stoupá ukazatel 

produktivity práce z přidané hodnoty.  Méně pracovníků tedy vytváří větší zisk.   

5.2 Návrhy a doporučení  

Pro společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Most lze uvést na základě 

výsledků výše zmiňovaných analýz tato doporučení.  

Velký propad hospodářského výsledku v roce 2011, který byl způsoben úbytkem 

dotací a grantů, by bylo vhodné nahradit novými zakázkami a projekty a tím zvyšovat 

tržby. Společnost by se měla chovat ještě více tržně, než jak se chovala v prvních dvou 

letech sledovaného období.  Je však vidět, že poslední rok společnost vytvořila již vyšší 

hospodářský výsledek, a to i bez dotací a grantů v takovém rozsahu, jako první dva roky. 

Společnost by také mohla důsledněji vymáhat své splatné pohledávky, dlouhodobé, ale 

hlavně krátkodobé. Co se týká splatnosti přijatých faktur, ta by se mohla zvýšit, vzhledem 

ke splatnosti faktur vydaných. Samozřejmě situace na trhu je taková, že aby společnost 

získala například výhodnou zakázku, musí přistoupit na určité podmínky. Přesto by bylo 

dobré, vyjednat výhodnější podmínky u nových smluv. Také likviditu by mohla společnost 

snížit, zbytečně váže finanční prostředky, které by mohla využít jinde. 

Dále by mohla zvážit větší využívání cizích zdrojů, například některých výhodných 

úvěrů nebo půjček. Banky by vzhledem k celkové finanční situaci zcela jistě poskytly 

výhodný úvěr, meziúvěr, nebo nabídly nějaký zajímavý finanční produkt. Cizí kapitál je 

vždy levnější než vlastní zdroje financování. Společnost ukládá finanční prostředky do 

cenných papírů a dluhopisů, ale přesto by mohla zhodnotit a vypočítat, zda úvěru nebo 

jiného finančního produktu nevyužít. Kdyby například v budoucnosti plánovala investici 

na opravu či rekonstrukci. Dále by bylo vhodné snížit celkové náklady a to zejména osobní 

náklady. Samozřejmě, tato společnost využívá především lidský potenciál k vytváření 

zisku, přesto by jí prospělo další snižování těchto nákladů.  
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6 Závěr 

Každá společnost musí nezbytně znát svůj finanční stav, svou finanční situaci, aby 

mohla na základě zjištěných poznatků a dat vědět, jestli se ubírá správným směrem a 

naplňuje své cíle. Odpovědi na tyto otázky může dát finanční analýza, která je nezbytnou 

součástí finančního řízení podniků a společností. Existuje celá řada metod, jak tuto 

finanční situaci zjistit a monitorovat. Tyto metody nejsou upravovány žádnými závaznými 

právními předpisy ani legislativou. Záleží na vedení společností a jejich rozhodování.  

Tématem této bakalářské práce bylo zhodnocení ekonomického vývoje vybrané 

obchodní společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Most a to na základě vybraných 

metod finanční analýzy v letech 2009 – 2013. 

Bakalářská práce byla rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Nejprve byla 

představena analyzovaná společnost. Poté následovala teoretická východiska pro tuto 

bakalářskou práci a dále byla tato teoretická východiska aplikována na vybranou obchodní 

společnost. Následně bylo provedeno vyhodnocení zjištěných výsledků a tyto výsledky 

byly porovnány s odvětvím. V závěru práce byla navržena doporučení a opatření.  

Z výsledného hodnocení finančního zdraví společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí 

a.s. Most, provedeného na základě vybraných metod finanční analýzy vyplývá, že celkový 

ekonomický vývoj společnosti je poměrně příznivý. Společnost musela v průběhu 

sledovaného období čelit velkému úbytku dotací a grantů. Musela zabezpečit nové zakázky 

a projekty, aby tento úbytek nahradila. Postupně se jí to dařilo a v posledním sledovaném 

roce již je opět vidět růst hospodářského výsledku. Také je z výsledků finanční analýzy 

vidět růst produktivity práce. 

Při porovnávání této společnosti s odvětvím vyplynulo, že většina vybraných ukazatelů 

finanční analýzy, jsou v odvětví mnohem méně příznivé, než vykazují vybrané ukazatele 

finanční analýzy ve společnosti.  

 Společnost zcela jistě naplňuje své vize a cíle, přesto by mohla některé poměrové 

ukazatele ještě zlepšit. Na základě vybraných metod finanční analýzy vyplynula 

doporučení a opatření, která by společnosti mohla pomoci ke zlepšení výše uvedených 

ukazatelů.  
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