
   

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ- 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 
Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

 

 

FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI KOTOUČ 
ŠTRAMBERK, s. r. o.  

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:        Miroslav Čuchta 

Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Igor Černý, Ph.D. 

 

Ostrava 2015 



   

 

 



   

 

Prohlášení 

 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem všechny 

použité podklady a literaturu. 

- Byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o závěrečné 

práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním 

systému VŠB-TUO. 

- Souhlasím s tím, že bakalářská práce je licencována pod CreativeCommonsAttribution-

NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této licence, je 

možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, uzavřu 

licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-

TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

V Ostravě dne 30. 4. 2015            ……………………… 

Miroslav Čuchta 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Rád bych poděkoval panu Ing. Igoru Černému, Ph.D. za odborné vedení, podporu a 

rady při zpracování mé bakalářské práce, a také paní Mgr. Denise Brusové za vstřícnost a 

ochotu při konzultacích.  



   

Anotace: 

V předložené bakalářské práci je zpracována finanční analýza společnosti Kotouč 

Štramberk, s. r. o., jejímž cílem je zhodnotit finanční situaci podniku. K dosažení tohoto 

cíle je použita horizontální a vertikální analýza, analýza pomocí poměrových ukazatelů a 

také Du Pontův pyramidální rozklad. Práce se skládá ze čtyř na sebe navazujících kapitol, 

kdy úvodní část je věnována popisu společnosti. V následující kapitole je charakterizována 

finanční analýza, jaký je její účel a z jakých účetních výkazů vychází. V předposlední části 

práce, která je věnována samotnému zhodnocení finanční analýzy, nalezneme také řadu 

tabulek a grafů pro bližší porozumění dosaženým hodnotám. Závěrečná část obsahuje 

návrhy a doporučení, které by měly vést ke zlepšení finanční situace společnosti Kotouč 

Štramberk, s. r. o. 

Klíčová slova:  

Finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, ukazatele rentability, 

likvidity, aktivity, Du Pontův pyramidální rozklad. 

Summary: 

The presented bachelor´s work processes financial analysis of the company Kotouč 

Štramberk, Ltd., which aims in the evaluation of the company´s financial situation. To 

reach this target, the author uses the horizontal and vertical analysis, proportional indicator 

analysis and Du Pont´s pyramidal decomposition. The work itself is devided into four 

follow-up chapters. The first chapter describes the company. The following one 

characterizes the financial analysis, specifik its purpose and accountancy basis. In the last 

but one chapter, dedicated to the financial situation evaluation as such, can also be found a 

lot of tables and graphs to make the reached values understanding easier. The final part 

contains proposals and recommendations aiming in the improvement of Kotouč Štramberk, 

Ltd.´s financial situation. 

Keywords: 

Financial analysis, horizontal analysis, vertical analysis, profitability, liquidity and 

activity indicators, Du Pont´s pyramidal decomposition. 
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1. ÚVOD 

V dnešní době, kdy stále ještě můžeme tvrdit, že doznívá celosvětová hospodářská 

krize, je nesmírně důležité, aby každý podnik znal svou hospodářskou a finanční situaci.  

K tomuto poznání nám slouží finanční analýza, která vychází z informací, které můžeme 

nalézt v účetních výkazech. S pomocí různých metod finanční analýzy, kam patří např. 

horizontální a vertikální analýza, dále analýza poměrovými ukazateli, či Du Pontův 

pyramidální rozklad, můžeme získat cenné informace o ekonomické situaci podniku. Tyto 

ukazatelé nám, mimo jiné, poskytují zprávy o finančním zdraví podniku a následně 

navrhují opatření pro jeho budoucí ekonomický rozvoj. 

Cílem této práce bude vypracovat finanční analýzu a zhodnotit tak finanční situaci 

společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. za období 2009 – 2013. K dosažení tohoto cíle bude 

použita horizontální a vertikální analýza, analýza pomocí poměrových ukazatelů a 

následně analýza pomocí Du Pontova pyramidálního rozkladu. 

Celá práce se skládá ze čtyř na sebe navazujících kapitol. V úvodní kapitole se budu 

věnovat popisu společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. V první částí této kapitoly bude 

uvedena tabulka vybraných ekonomických ukazatelů pro bližší seznámení s vývojem 

společnosti v již zmiňovaném pětiletém období. Nezapomenu se zmínit také o bohaté 

historii tohoto podniku, jehož historie sahá až do 16. století. V poslední části se zaměřím 

na předmět činnosti podniku a odkážu na přílohu, kde se můžeme seznámit s oficiálním 

logem a strukturou společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. 

V další kapitole, jež nese název „Teoretické vymezení finanční analýzy“ bude 

charakterizována finanční analýza, jaký je její účel a z jakých účetních výkazů vychází. 

Další body se budou již věnovat metodám finanční analýzy, hlavně tedy již zmiňované 

horizontální a vertikální analýze, analýze poměrových ukazatelů a závěrem i Du Pontově 

pyramidálnímu rozkladu.  

Předposlední část je věnována samotnému zhodnocení finanční analýzy společnosti 

za období 2009 – 2013 s pomocí teoretických poznatků, které jsme načerpali v předešlé 

kapitole.  Tato kapitola bude také doplněna o řadu tabulek a grafů pro bližší porozumění 

dosaženým hodnotám. 
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Závěrečná část práce se věnuje samotnému zhodnocení finanční analýzy a nebudou 

chybět ani návrhy a doporučení, které by měly vést ke zlepšení finanční situace společnosti 

Kotouč Štramberk, s. r. o.   
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2. PROFIL SPOLEČNOSTI 

V této kapitole se budu věnovat představení společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. 

Zmíním základní informace o společnosti, o její historii a nezapomenu uvést také předmět 

činnosti. Logo podniku spolu se strukturou společnosti je k dispozici v příloze č. 2.  

2.1 Základní informace o společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. 

Společnost Kotouč Štramberk, s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného 

u Krajského soudu v Ostravě, dne 1. 1. 1993 [11]. 

Ve své práci budu posuzovat finanční situaci společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. 

za období 2009 až 2013. V těchto letech, hlavně v roce 2009, se společnost neubránila 

dopadům celosvětové hospodářské recese, což se promítlo nepříznivě do poměrových 

ukazatelů (kapitola 4). Následná léta byla ve znamení opětovného zvyšování tržeb a snahy 

o dosažení přijatelnější ekonomické situace podniku.  Pro detailnější přiblížení vývoje 

společnosti poslouží tabulka 1 (sledované období 2009 – 2013). 

Tabulka 1: Vybrané ekonomické ukazatele 

 2009 2010 2011 2012 2013 

EAT (mil. Kč) 26,9 21,5 40,6 41,2 26,8 

Tržby z prodeje vl. 

výrobků a služeb (mil. Kč) 
396 382 440 422 410 

Aktiva celkem (mil. Kč) 550 530 588 544,3 542 

Základní kapitál (mil. Kč) 266,7 266,7 266,7 266,7 266,7 

Vlastní kapitál (mil. Kč) 364 385,6 426,2 430,4 454,9 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě rozvahy a VZZ společnosti Kotouč  Štramberk, s. r. o. 

za období 2009 - 2013 

Roli nejvýznamnějších zákazníků plnily podniky ČEZ, a. s., EVRAZ VÍTKOVICE 

STEEL, a. s. a AcelorMittal, a. s. Jediným vlastníkem společnosti je firma Lasselsberger, s. 

r. o. Plzeň [10]. 
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2.2 Historie společnosti 

Počátky dnešní společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. sahají až do 16 století. 

Novodobější historie ovšem začíná až v roce 1881, kdy bratři Guttmannové z Vídně 

odkoupili jižní polovinu vrchu Kotouč a otevřeli zde lom vápence pro hutní účely. Díky 

této skutečnosti došlo k výstavbě železniční trati ze směru Štramberk - Studénka, která dále 

navazovala na trať Přerov – Ostrava. V 50. a 60-tých letech 20. století se přešlo na 

mechanizovanou výrobu. Aby materiál nemusel putovat desítky kilometrů do nejbližší 

cementárny, nechali bratři Guttemannové v roce 1912 postavit vlastní cementárnu 

v blízkosti lomu. Výroba cementu zde pak pokračovala nepřetržitě až do roku 1997. Od 

konce 2. světové války až do roku 1993 byla firma nedílnou součástí Vítkovic. Ovšem 

vlivem rozhodnutí společnosti Vítkovice, a. s., došlo dne 1. 1. 1993 k vyčlenění vnitřní 

organizační jednotky Kotouč Štramberk na samostatný subjekt Kotouč Štramberk, spol. s. 

r. o. [10]. 

2.3 Předmět činnosti 

Společnost Kotouč Štramberk, s. r. o. se může pochlubit poměrně bohatou škálou 

činností, které vykonává.  Vedle výroby cementu a vápna se v této společnosti uskutečňuje 

také výroba cementového zboží a umělého kamene. Výjimkou není ani silniční motorová 

doprava, provozování drah s výjimkou celostátních, výroba umělého kamene a stavebnin, 

výroba a prodej vápencových výrobků, hornická činnost, se kterou souvisejí také trhací 

práce, výroba a prodej vápencových výrobků, pronájem jiných strojů a přístrojů a 

projektová činnost v investiční výstavbě [10]. 
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3. TEORETICKÉ VYMEZENÍ FINANČNÍ ANALÝZY 

Finanční analýza se používá pro komplexní zhodnocení finanční situace podniku a 

poskytuje nám zpětnou vazbu, tedy informace o tom, jakých výsledků podnik ve 

sledovaném období dosáhl, v jakých oblastech naplnil svá očekávání, kde naopak došlo 

k situacím, kterým chtěl předejít apod. Při tomto zhodnocení používá finanční analýza 

poměrové ukazatele, které mají za úkol informovat nás o ekonomické situaci podniku a 

poukázat, jakým směrem by se měl podnik v budoucnu dát. Kvalitní data, která jsou 

k finanční analýze nezbytná, získáváme z účetních výkazů, na jejichž základech pak 

finanční analýzy hodnotí minulou a součastnou situaci, a předpokládají budoucí vývoj 

podniku. Cílem finanční analýzy je tedy co nejlépe a nejpřesněji posoudit finanční stav 

podniku, poodhalit jeho možné finanční vyhlídky do následujících let a navrhnout 

jednotlivá opatření, která by vedla k prosperitě a ke zlepšení ekonomické situace podniku 

[1], [3]. 

3.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Abychom dosáhli relevantních výsledků a hlavně kvalitního zpracování finanční 

analýzy, potřebujeme také kvalitní data. Mezi elementární zdroje dat, které si finanční 

analýza žádá, patří účetní výkazy podniku. Tyto výkazy, jako jsou rozvaha, výkaz zisku a 

ztrát a Cash Flow - můžeme označit i jako výkazy externí, jelikož poskytují informace 

zejména externím uživatelům [1], [3].  

Další možností, kde můžeme získat potřebná data, jsou výkazy vnitropodnikového 

účetnictví. Tyto výkazy jsou ovšem charakteristické jejich interním charakterem, to 

znamená, že neslouží jako veřejně dostupné informace. Každý podnik si je vytváří sám, 

podle svých potřeb - a nemají závaznou strukturu [1].  

Celkově ovšem shrnujeme údaje, které používáme k finanční analýze, do těchto 

oblastí: 

 Finanční informace – zahrnují účetní výkazy a výroční zprávy, 

vnitropodnikové informace, prognózy finančních analytiků a vedení firmy, 

burzovní informace, apod. 
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 Kvantifikované nefinanční informace – tyto informace představují firemní 

statistiky produkce, odbytu, zaměstnanosti, prosperity, normy spotřeby, 

interní směrnice. 

 Nekvantifikovatelné informace – obsahují zprávy vedoucích pracovníků 

jednotlivých firemních útvarů, názory manažerů, apod. [1]. 

3.1.1 Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem. Co se historického hlediska týče, rozvaha 

se považuje za nejstarší výkaz, ostatní výkazy vznikly až odvozením z důvodu 

podrobnějšího sledování vybraných ekonomických charakteristik [1]. 

Rozvaha nám podává informace o stavu majetku podniku (aktivech) na straně jedné 

a zdrojů jeho krytí (pasivech) na straně druhé k určitému časovému okamžiku. Struktura 

aktiv bývá stanovována jako majetková struktura podniku a finanční strukturu podniku 

tvoří zdroje krytí, ze kterých je majetek financován. Všeobecně tak musí platit, že 

AKTIVA = PASIVA. Zjednodušenou strukturu rozvahy (aktiv a pasiv) můžeme vidět v 

tabulce 2. [1] 

Tabulka 2: Zjednodušená struktura rozvahy 

AKTIVA (MAJETEK) PASIVA (KAPITÁL) 

 

 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 

 

VLASTNÍ KAPITÁL 

 

 

CIZÍ ZDROJE 

 

OBĚŽNÁ AKTIVA 

Zdroj: [1] 

Aktiva můžeme rozdělit podle jejich funkce a s ní spojené doby vázanosti 

v reprodukčním cyklu podniku. Z tohoto hlediska můžeme aktiva rozdělit na stálá, tedy 

dlouhodobá, a fixní, která zahrnují majetkové složky, a která slouží činnosti podniku 

dlouhodobě s postupným opotřebováváním. Druhou skupinou jsou aktiva oběžná 
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(krátkodobá). Tato aktiva představují tu část majetku, která se spotřebovává najednou nebo 

proces jejich přeměny v peníze nepřesáhne jeden rok [1]. 

Jiným procesem dělení procházejí pasiva, která se člení na vlastní a cizí kapitál. 

Detailnější členění aktiv a pasiv je vyobrazeno v příloze č. 3 [1]. 

3.1.2 Výkaz zisku a ztrát 

Dokument, který nám podává informace o výsledku hospodaření (VH) našeho 

podniku, tudíž informace o tom, zda podnik dosáhl zisku nebo ztráty, se nazývá výkaz 

zisku a ztrát (VZZ). Někdy je tento dokument označován také jako výsledovka - vztahující 

se vždy k určitému časovému intervalu, která nám podává informace o ziskovosti a 

rentabilitě podniku. Podle zákona č. 563/ 1991 Sb., tedy zákona o účetnictví, musí být 

výkaz zisku a ztrát součástí účetní závěrky. [1], [8], [12]. Obecně platí tento vztah:  

  

VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ (VH) = VÝNOSY - NÁKLADY    (1) 

Z výše zmíněné rovnice je patrné, že pokud jsou výnosy vyšší než náklady, podnik 

produkuje zisk. Jsou-li naopak výnosy nižší než náklady, podnik vykazuje ztrátu.  

Náklady můžeme v této rovnici definovat jako peněžní částky, které podnik záměrně 

v daném období vynaložil (snížení netto aktiv) - za účelem dosažení zisku, bez ohledu na 

to, zda k jejich zaplacení ve sledovaném období skutečně došlo. Náklady se tedy ve 

výsledovce zobrazují jako spotřeba, opotřebení majetku a přírůstek závazků [1], [3]. 

Výnosy jsou naopak definovány jako peněžní vyjádření výsledků plynoucích 

z provozování podniku a představují finanční částky, na které má podnik nárok z titulu 

prodeje zboží a služeb [1]. Jedná se o peněžní kompenzaci spotřebovaného majetku a jeho 

přírůstek (zvýšení netto aktiv) [1].  

Výkaz zisku a ztrát v elementární podobě je vyobrazen v příloze č. 4. 

3.1.3 Cash flow 

Postupem času si vyspělé tržní ekonomiky vynutily spolu s informacemi o majetku a 

jeho krytí, o výnosech, nákladech a zisku, také informace o Cash flow (CF), tedy o 

hotovostních tocích podniku, což zahrnuje informace o peněžních příjmech a výdajích 
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společnosti a následnému stavu hotovosti vztahující se k určitému okamžiku. Hlavní 

výhodu Cash flow pozorujeme v nezkreslené a reálné skutečnosti [1], [3].  

Všeobecně přijímaná struktura CF:  

1. Oblast běžné (provozní) činnosti; 

2. Investiční oblast; 

3. Oblast externího financování. [3] 

3.2 Metody finanční analýzy 

K tvorbě finanční analýzy se využívají různé metody, které se dají různě členit. 

Příklad takového členění můžeme vidět na obrázku 1 níže [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Obrázek 1: Členění metod finanční analýzy 

Zdroj: [1] 
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Deterministické metody používané ve finanční analýze se využívají pro analýzu 

souhrnného vývoje, pro analýzu struktury, pro kombinace trendů a struktury a pro analýzu 

odchylek. Uplatňují se především pro menší počet období [1]. 

Naopak matematicko-statistické metody se uplatňují především u delších časových 

řad. „Bere se v úvahu statistická náhodnost dat, slouží především k posouzení determinantů 

a faktorů vývoje a k určení kauzálních závislosti a vazeb. Jsou založeny na exaktních 

metodách, včetně vyhodnocení statistické spolehlivosti výsledků“ [1]. 

3.2.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza, které se také často říká analýza vývojových trendů, se 

zpravidla používá k odhadu vývoje hodnoty v čase a změn souhrnných ukazatelů. 

Prostřednictvím absolutních a relativních změn položek provádíme vyhodnocení výkazů 

„po řádcích“ (tedy horizontálně) [1], [9]. 

Vztahy používané pro výpočet těchto změn: 

    𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑈𝑡 −  𝑈𝑡−1 =  ∆𝑈𝑡   (2) 

    𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
𝑈𝑡− 𝑈𝑡−1

𝑈𝑡−1
=  

∆𝑈𝑡

𝑈𝑡−1
   (3) 

kde Ut je hodnota ukazatele, t je běžný rok, t – 1 je předchozí rok [1]. 

3.2.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza, v odborné literatuře se také můžeme setkat s pojmem analýza 

struktury či procentní rozbor komponent, je definována takto: „Vertikální analýza slouží 

k posouzení podílu dílčích složek ve vybraném souhrnném absolutním ukazateli včetně 

vývoje struktury v čase“ [1]. Jedná se tedy o procentuální zobrazení určitých položek 

účetních výkazů jako podíl k jediné základně položené jako 100%. Výpočet vertikální 

analýzy se provádí podle vzorce: 

     𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢 =  
𝑈𝑖

∑𝑈𝑖
    (4) 

Kde Ui je hodnota dílčího ukazatele, ∑Ui je velikost absolutního ukazatele [1], [3]. 
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3.2.3 Poměrová analýza 

Poměrové ukazatele jsou jedny z nejdůležitějších a nejpoužívanějších nástrojů 

finanční analýzy. Hlavní výhodu těchto ukazatelů shledáváme v tom, že poskytují rychlé 

informace o finanční situaci podniku. Vycházejí především z dat, která se nacházejí 

v základních účetních výkazech, tedy z dat, ke kterým má přístup i externí uživatel [3], [4]. 

„Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné nebo několika účetních položek 

základních účetních výkazů k jiné položce nebo k jejich skupině“ [4]. Poměrových 

ukazatelů je poměrně velké množství, proto se osvědčilo používání jen některých 

elementárních ukazatelů, které jsou roztříděny do jednotlivých skupin. Jedno takové 

členění je uvedeno na obrázku 2 níže [3], [4]. 

 

Obrázek 2: Členění poměrových ukazatelů 

Zdroj: [4] 

Jak je patrné, členění na obrázku 2 vychází vždy z jednoho ze tří účetních výkazů. 

Ukazatele struktury majetku a kapitálu jsou prováděny na základě rozvahy, kdežto 

ukazatele tvorby výsledku hospodaření se vztahují vždy k výkazu zisku a ztrát. A poslední 

skupina, ukazatele na bázi peněžních toků se věnují pohybu finančních prostředků. 

Další dělení poměrových ukazatelů, tentokrát z hlediska zaměření poměrových 

ukazatelů, je promítnuto na obrázku 3 [4]. Podrobnému popisu jednotlivých skupin tohoto 

dělení se budu věnovat v další kapitole této práce. 
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UKAZATELE LIKVIDITY 

Abychom mohli detailně nahlédnout do této oblasti finanční analýzy, musíme si 

nejprve objasnit význam jednotlivých pojmů. Setkáváme se zde totiž s pojmy, jako jsou 

likvidita a likvidnost. Jak známo, likvidita podniku je schopnost podniku plnit/hradit své 

závazky. Likvidnost je naopak schopnost určitého druhu majetku přeměnit se v co možná 

nejkratším čase, při co největším zachování hodnoty na peněžní prostředky. Uspořádání 

aktiv podle jejich likvidnosti, tedy podle toho, jak rychle jsou schopná se transformovat do 

hotovostní formy, můžeme pozorovat například v rozvaze, kde zásoby mají větší schopnost 

likvidnosti než hmotný investiční majetek [4], [6]. Nyní se již dostáváme k jednotlivým 

ukazatelům likvidity. 

Celková likvidita (current ratio) 

Celková likvidita, někdy také označována jako běžná likvidita, je likviditou 3. 

stupně. Tento ukazatel nám podává informaci o tom, kolikrát dokážou oběžná aktiva 

pokrýt krátkodobé závazky, tedy kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby 

proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku v hotovost [4], [6]. Pro správný chod 

podniku je důležité, aby byly krátkodobé dluhy v době jejich splatnosti kryty z takových 

složek majetku, které byly k tomuto účelu předurčeny, aby případně nedocházelo k 

Zdroj: [4] 

Obrázek 3: Členění poměrových ukazatelů z hlediska jejich zaměření 
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nesmyslnému krytí krátkodobých závazků prodejem hmotného majetku [1]. Vzorec pro 

výpočet celkové (běžné) likvidity vypadá následovně: 

   𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
    (5) 

Přiměřená hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí od 1,5 do 2,5 [1]. 

Pohotová likvidita (acid test) 

Pohotová likvidita je také často označována jako likvidita 2. stupně. U tohoto 

ukazatele platí, že by čitatel měl být v konečném důsledku roven jmenovateli, tzn. že za 

ideální se bere poměr 1:1, případně až 1,5 :1. Vyjde-li nám opravdu poměr 1:1, je to 

známka toho, že podnik nemusí prodávat své zásoby, aby mohl dostát svým závazkům. Na 

druhou stranu, výrazně vyšší hodnota ukazatele není nikterak příznivá pro vedení podniku. 

Naznačuje totiž, že se s prostředky vloženými do podniku nezachází nejproduktivněji [4]. 

Pro výpočet pohotové likvidity se používá tento vzorec: 

   𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
    (6) 

Do oběžných aktiv (OA) se v tomto případě zahrnují pouze pohotové prostředky, tj. 

pokladní hotovost, peníze na bankovních účtech, cenné papíry a pohledávky. [1]. 

Okamžitá likvidita (cash ratio) 

Tato likvidita bývá také označována jako likvidita 1. stupně, která představuje 

nejnižší vymezení likvidity. Uplatnění zde nacházejí jen ty nejlikvidnější položky 

z rozvahy, kterými jsou peníze na účtech, peníze v hotovosti a šeky. Doporučená hodnota 

tohoto ukazatele se v literatuře uvádí různá, všeobecně je ovšem daná hodnota v rozmezí 

od 0,2 do 0,5 [1], [4]. Okamžitá likvidita má vzorec: 

   𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
   (7) 
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Ukazatel čistého pracovního kapitálu (ČPK) 

Pokud provádíme analýzu likvidity, nesmíme zapomenout ani na čistý pracovní 

kapitál (net working capital), který je s likviditou úzce spjat, ačkoliv patří do rozdílových 

ukazatelů [4]. Výpočet čistého pracovního kapitálu provádíme pomocí dvou metod: 

 Č𝑃𝐾𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý = (𝑂𝐴 + 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑛í 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎) − (𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦𝑘𝑟á𝑡𝑘. + 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑛í 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎) (8) 

nebo 

 Č𝑃𝐾𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý = (vlastní kapitál + cizí kapitáldlouh.) − stála aktiva   

            [1] 

„Čistý pracovní kapitál představuje část oběžného majetku, která se během roku 

přemění v pohotové peněžní prostředky a po splacení krátkodobých závazků může být 

použita k uskutečnění podnikových záměrů“ [1]. Bavíme se tedy o části oběžného majetku, 

který je kryt dlouhodobými zdroji.  

ČPK je někdy označován jako finanční „polštář“ pro případ nouze, jelikož čistý 

pracovní kapitál můžeme označovat za část prostředků, díky kterým by podnik mohl, byť 

jen v omezeném rozsahu, pokračovat ve své činnosti, pokud by musel dostát všem nebo 

převážné části svých krátkodobých závazků [4]. 

UKAZATELE RENTABILITY 

„Rentabilita resp. výnosnost vloženého kapitálu, je měřítkem schopnosti dosahovat 

zisku užitím investovaného kapitálu, tj. schopnosti podniku vytvářet nové zdroje“ [3]. Tyto 

ukazatele podávají přehled o míře zisku, ziskovosti, která je hlavním kritériem pro alokaci 

kapitálu. Jelikož, při analýze rentability čerpáme údaje převážně z rozvahy a výkazu zisku 

a ztrát, řadíme tyto ukazatele do tzv. mezivýkazových poměrových ukazatelů. Ukazatele 

výnosnosti mají velký význam pro podnik z hlediska hodnocení a komplexního posouzení 

celkové efektivnosti činnosti a výdělkové schopnosti. S jejich pomocí se také vyjadřuje 

intenzita využívání, reprodukce a zhodnocení kapitálu vloženého do podnikání [2].  
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Rentabilita celkových aktiv (Return on assets – ROA) 

Rentabilita celkových aktiv, někdy nazývaná také jako rentabilita celkového kapitálu, 

nás informuje o celkové efektivnosti podniku. Jelikož se zde setkáváme s poměrem zisku 

(před úroky a zdaněním) k celkovým aktivům investovaným do podnikání, bez ohledu na 

to, z jakých zdrojů jsou hrazeny, považujeme právě ROA za jedno z nejdůležitějších 

měřítek rentability [1], [2]. Vzorec pro ROA, který by měl mít v dobře fungujícím podniku 

rostoucí trend, vypadá takto: 

     𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
             (9)  

Kde EBIT je zisk před zdaněním a úroky [1]. 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity – ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) se od rentability celkových aktiv (ROA) liší 

především ve jmenovateli, kde se setkáváme s vlastním kapitálem. Jedná se tedy o 

ukazatel, který vyjadřuje efektivnost reprodukce kapitálu vloženého akcionáři nebo 

vlastníky podniku a podává jim informace o tom, zda se jim riziko, které souvisí 

s hotovostí vkládanou do podniku, vyplatí [2]. Pro výpočet ROE používáme následující 

vztah:  

     𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
             (10) 

Kde EAT je zisk po zdanění (čistý zisk) [1]. 

 

Rentabilita tržeb (Return on sales – ROS) 

ROS je ukazatel, který dává do poměru zisk k tržbám, tedy ukazatel, který vyjadřuje 

schopnost podniku produkovat zisk. Snaží se nám podat informaci o tom, kolik korun 

čistého zisku připadá na jednu korunu tržeb. Ukazatel rentability tržeb se také často 

využívá k časovému či mezipodnikovému porovnáni. Dochází-li k porovnávání ukazatele 

mezi jednotlivými firmami, je vhodné do čitatele použít EBIT, tedy zisk před zdaněním a 

úroky. Další varianta, která se u mezipodnikového porovnávání neuplatňuje, funguje na 

dosazení EAT (zisk po zdanění) do čitatele [1], [2]. Používané vzorce pro tyto dva vztahy: 
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     𝑅𝑂𝑆𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
             (11) 

     𝑅𝑂𝑆č𝑖𝑠𝑡ý =
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
             (12) 

             

Rentabilita dlouhodobého kapitálu (Return on capital employed – ROCE) 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu, můžeme se také setkat s označením rentabilita 

dlouhodobých zdrojů, je ukazatel, který „vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv 

společnosti financovaných vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem“ [4]. Jedná se tady o 

komplexní posouzení efektivnosti hospodaření společnosti. Stejně jako rentabilita tržeb 

(ROS) je i tento ukazatel využíván k mezipodnikovému porovnávání a obecně by měl mít 

vzrůstající trend [1], [4]. Zjišťujeme ho podle vztahu:  

    𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙+𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
           (13) 

            [1] 

Rentabilita nákladů (Return on costs – ROC) 

Tento ukazatel je ukazatelem doplňkovým a udává, „kolik Kč čistého zisku získá 

podnik vložením 1 Kč celkových nákladů“ [1]. Je důležité tento ukazatel každoročně 

sledovat a analyzovat jeho vývoj. Vyšší hodnota ukazatele nás totiž informuje o efektivním 

zhodnocení vložených nákladů do hospodářského procesu a díky tomu dochází k vyššímu 

procentuálnímu zisku [1].  ROC se stanovuje takto:  

    𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů =
𝐸𝐴𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
           (14) 

             

UKAZATELE AKTIVITY 

Ukazatele aktivity měří schopnost efektivního hospodaření podniku se svými aktivy. 

Disponuje-li podnik více aktivy, než je nutné, vznikají mu zbytečné náklady, díky čemuž 

dochází k nižšímu zisku. Naopak, má-li jich nedostatek, přichází podnik o podnikatelské 

příležitosti a ztrácí případné výnosy [4], [5]. „Nejčastěji vyjadřují počet obrátek 
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jednotlivých složek zdrojů nebo aktiv nebo dobu obratu – což je reciproční hodnota 

k počtu obrátek“ [4].  

Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel, který slouží také k mezipodnikovému porovnávaní, měří obrat, 

jinými slovy intenzitu využití celkového majetku. Podává přehled o tom, kolikrát za rok se 

obrátí aktiva podniku.  Cílem je dosažení co nejvyšší hodnoty ukazatele, jelikož jen ta 

znamená, že podnik dokáže efektivně využívat svůj majetek [1]. Výpočet obratu celkových 

aktiv je dán vztahem:  

  𝑂𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 (
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡ů

𝑟𝑜𝑘
) =

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
           (15) 

Doba obratu aktiv 

Obrácená hodnota obratu celkových aktiv se nazývá dobou obratu aktiv. Jak už popis 

naznačuje, mělo by u tohoto ukazatele docházet k opačnému trendu, tedy k poklesu. 

Ukazatel funguje jako časový interval obratu celkových aktiv ve vztahu k tržbám. Za 

pozitivní se považuje co nejkratší doba obratu [1]. Ukazatel vyjadřujeme vzorcem: 

   𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 (𝑑𝑛𝑦) =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎∗360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
           (16) 

            [1] 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob, v literatuře se můžeme setkat také s označením ukazatel intenzity 

využití zásob, nám říká, „jak dlouho (ve dnech) jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob 

nebo kolik dní trvá jedna obrátka“ [2]. U tohoto ukazatele nemůžeme pokles či růst 

definovat jako žádoucí, jelikož hodnota obratu zásob si žádá detailnější rozbor, protože je 

tvořena celou řadou neměnných faktorů [2]. Vztah pro ukazatel doby obratu zásob je: 

    𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦∗360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
            (17) 

            [1] 
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Doba obratu pohledávek 

Podobně se vypočte doba obratu pohledávek. Tento ukazatel nám udává, „jak 

dlouho, kolik dní se majetek podniku vyskytuje ve formě pohledávek, resp. za jak dlouhé 

období jsou pohledávky v průměru splaceny“ [2]. Pokud nás ukazatel upozorní na častou 

platební absenci ze strany odběratelů, je důležité neplatiče neprodleně informovat o jejich 

disciplíně [2].  

  𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 (𝑑𝑛𝑦) =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦∗360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
           (18) 

            [1] 

Doba obratu závazků 

Na rozdíl od doby obratu pohledávek, kde jsme posuzovali platební disciplínu 

odběratelů, se ukazatel doby obratu závazků věnuje platební disciplíně podniku vůči 

dodavatelům. Jedná se tedy o ukazatel, který nás informuje o platební morálce podniku, 

resp. o tom, jak dlouho (kolik dnů) firma odkládá platbu faktur za zboží, materiál, či služby 

svým dodavatelům [5]. Informace o této skutečnosti nám nabízí vzorec: 

   𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů (𝑑𝑛𝑦) =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦∗360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
           (19) 

             

 UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY A ZADLUŽENOSTI 

„Finanční stabilita je odolnost proti zhroucení podniku v důsledku úbytku cizích 

zdrojů“ [2]. Jak známo, vysoké dluhy nejsou pro podnik nic příjemného, díky nim může 

dojít ke ztrátě věřitelů. Základní faktory ovlivňující důvěru akcionářů jsou výnosnost 

(rentabilita) a likvidita, tedy faktory nezbytné k finančnímu zdraví podniku [2]. „Pojem 

zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik používá k financování aktiv ve své činnosti 

cizí zdroje, tedy dluhy“ [6]. O výši rizika, které si podnik s sebou nese vlivem své 

struktury a poměru vlastního kapitálu a cizích zdrojů, nás informují ukazatele zadluženosti.  
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Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) 

Ukazatel, charakteristický tím, že nás informuje o finanční samostatnosti podniku a o 

jeho schopnosti krýt svůj majetek vlastními zdroji, se nazývá ukazatel podílu vlastního 

kapitálu na aktivech. Jedná se o doplňkový ukazatel k ukazateli celkové zadluženosti a 

jejich součet by se měl rovnat 100%. Musíme si ovšem uvědomit, že i neobvykle vysoký 

ukazatel může vést k poklesu výnosnosti vložených prostředků [1]. Používaný vztah pro 

výpočet vypadá následovně: 

  𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
           (20) 

             

Stupeň krytí stálých aktiv 

U tohoto ukazatele vycházíme z předpokladu, že stálá aktiva podniku by měla být 

kryta dlouhodobými zdroji [1]. Je dán vzorcem:  

   𝑆𝑡𝑢𝑝𝑒ň 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
           (21) 

I u tohoto ukazatele se snažíme o vzrůstající trend. Čím je vyšší hodnota ukazatele, 

tím lépe. Obecně platí, že by hodnota ukazatele měla dosahovat minimálně 100%, což by 

naznačovalo, že veškerá stálá aktiva jsou kryta dlouhodobým kapitálem [1]. 

Majetkový koeficient (Equity Multiplier) 

Majetkový koeficient, v některých zdrojích se také můžeme setkat s označením 

„finanční páka“, je ukazatel, který dává do poměru celková aktiva k vlastnímu kapitálu. 

Všeobecně platí, že by tento ukazatel měl mít stabilní trend [1]. Vztah pro výpočet je: 

   𝑀𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
                   (22) 

             

Celková zadluženost 

Důležitou a neodmyslitelnou složkou finančního řízení je také nastavení optimální 

zadluženosti, kterou můžeme definovat jako poměr mezi cizími a vlastními zdroji 
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financování. Přiměřenou zadluženost podniku nemusíme chápat jako negativní skutečnost, 

ba naopak, může přispívat k růstu rentability a celkové hodnotě firmy [1]. Představuje tedy 

„podíl celkových dluhů k celkovým aktivům a měří tak podíl věřitelů na celkovém 

kapitálu, z něhož je financován majetek firmy“ [1]. Trend u tohoto ukazatele by měl být 

klesající, jelikož čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je riziko pro věřitele, nemluvě o 

tom, že vyšší hodnota ovlivňuje i výnosnost podniku [1]. Vztah používaný pro výpočet 

celkové zadluženosti je:  

   𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                    (23) 

Co se týče celkové zadluženosti, souvisejí s ní také dva analytické ukazatele, u 

kterých se vyžaduje klesající trend. Těmito ukazateli jsou dlouhodobá a běžná zadluženost, 

pro jejich výpočty využíváme vztahy [1]: 

   𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
           (24) 

   𝐵ěž𝑛á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
            (25) 

             

Zadluženost vlastního kapitálu (Debt/Equity Ratio) 

Dalším neméně zajímavým ukazatelem, jež úzce souvisí s ukazatelem celkové 

zadluženosti a ukazatelem podílu vlastního kapitálu na aktivech, je ukazatel zadluženosti 

vlastního kapitálu. Přijatelné hodnoty tohoto ukazatele závisí na tom, v jaké etapě vývoje 

se daný podnik nachází. Obecně platí, že by se zadluženost vlastního kapitálu měla 

pohybovat v intervalu od 80% do 120% [1]. Pro výpočet tohoto intervalu používáme vztah: 

   𝑍𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
           (26) 

             

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí zjišťuje, „kolikrát jsou úroky kryty výší provozního zisku, 

tj. kolikrát je zajištěno placení úroku“ [1]. Jak vidno z definice, čím vyšší hodnoty 

úrokového krytí dosáhneme, tím je hospodaření podniku efektivnější. Pro přiblížení, vyjde-
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li nám výsledná hodnota 100%, podnik si dokáže vydělat pouze na úroky, ale nedokáže už 

vytvořit žádný zisk. Pokud je hodnota menší než 100%, podnik si nedokáže vydělat ani na 

úroky [1]. Vztah pro tento výpočet:  

    Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
             (27) 

            

      

3.2.4 Du Pontův pyramidální rozklad 

Poměrové ukazatelé slouží k posouzení stavu podniku, hodnotí ho ovšem pouze 

jediným číslem. Proto se pro komplexnější posouzení finanční situace a stability podniku 

využívá tzv. pyramidová soustava, neboť přehledně zachycuje veškeré vzájemné závislosti 

mezi jednotlivými ukazateli. Jedná se tedy o rozklad ukazatelů „uvnitř“ pyramidy na stále 

nižší a nižší úrovně. Správně sestavená pyramidová soustava nám v konečném důsledku 

poskytne informace o minulé, současné či budoucí výkonnosti podniku. Příklad takového 

pyramidového rozkladu, přesněji Du Pontova diagramu, můžeme pozorovat v příloze č. 5. 

[5]. Na změnu vrcholového ukazatele má vliv několik souvislostí mezi ukazateli, které se 

nacházejí v nižších patrech pyramidové hierarchie. Pro porozumění těmto vazbám 

využíváme speciálních metod, kdy za nejpřesnější a nejpoužívanější se považuje metoda 

logaritmická, která ovšem nemůže být aplikována v případě, kdy čitatel i jmenovatel mají 

různá znaménka, nebo má-li nulovou hodnotu. Jelikož společnost Kotouč Štramberk, s. r. 

o. vykazovala po celé sledované období 2009 – 2013 kladná čísla v oblasti zisku, tržeb, 

vlastního kapitálu a celkových aktiv, nabízí se možnost použití logaritmické metody jako 

velice vhodná. Tato metoda slouží v pyramidové soustavě ukazatelů ke změření „intenzity 

vlivu jednolitých dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel a vysvětluje tak vývoj finanční 

situace podniku mezi obdobími“ [5]. Dále nám nabízí porovnání skutečné a plánované 

hodnoty vrcholového ukazatele spolu se srovnáním ukazatele mezi jednotlivými podniky 

apod. [5]. Vztah pro výpočet hodnot pomocí logaritmické metody můžeme vidět v příloze 

č. 1 níže. 

Du Pontová analýza (DuPont analysis) se používá pro rozklad ukazatele ROA 

(rentabilita celkových aktiv) nebo ROE (rentabilita vlastního kapitálu).  
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Příloha č. 1 – Logaritmická metoda – vztah pro výpočet 

 

𝑋0 = 𝑎0 ∗ 𝑏0 ∗ 𝑐0        (29) 

𝑋1 = 𝑎1 ∗ 𝑏1 ∗ 𝑐1        (30) 

∆𝑋 = 𝑋1 − 𝑋2         (31) 

𝑋1 − 𝑋0 = 𝑋0 (
𝑎1

𝑎0
+

𝑏1

𝑏0
+

𝑐1

𝑐0
) − 𝑋0      (32) 

𝑋1

𝑋0
− 1 =

𝑎1

𝑎0
∗

𝑏1

𝑏0
∗

𝑐1

𝑐0
− 1       (33) 

log (
𝑋1

𝑋0
) = log (

𝑎1

𝑎0
) + log (

𝑏1

𝑏0
) + log (

𝑐1

𝑐0
)     (34) 

∆𝑋 = ∆𝑋 ∗
log (

𝑎1
𝑎0

)

log(
𝑎1
𝑎0

)+log(
𝑏1
𝑏0

)+log (
𝑐1
𝑐0

)
+ ∆𝑋 ∗

log (
𝑏1
𝑏0

)

log(
𝑎1
𝑎0

)+log(
𝑏1
𝑏0

)+log (
𝑐1
𝑐0

)
+ ∆𝑋 ∗

log (
𝑐1
𝑐0

)

log(
𝑎1
𝑎0

)+log(
𝑏1
𝑏0

)+log (
𝑐1
𝑐0

)
        (35) 

∆𝑋 = ∆𝑋𝑎 + ∆𝑋𝑏 + ∆𝐶𝑐       (36) 

∆𝑋𝑎 = ∆𝑋 ∗
log (

𝑎1
𝑎0

)

log (
𝑥1
𝑥0

)
        (37) 

∆𝑋𝑏 = ∆𝑋 ∗
log (

𝑏1
𝑏0

)

log (
𝑥1
𝑥0

)
        (38) 

∆𝑋𝑐 = ∆𝑋 ∗
log (

𝑐1
𝑐0

)

log (
𝑥1
𝑥0

)
        (39) 

           [5] 
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4. FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI 

Posouzení ekonomické situace společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. za roky 2009 – 

2013 bylo provedeno pomocí horizontálního a vertikálního rozboru finančních výkazů, 

jako jsou rozvaha a výkaz zisku a ztrát, které jsou k dispozici v příloze č. 6, č. 7 a č. 8. 

Tyto rozbory jsou nedílnou součástí každé finanční analýzy spolu s analýzou poměrových 

ukazatelů rentability, aktivity, finanční stability a zadluženosti společnosti a likvidity, u 

kterých jsem, podobně jako u horizontálního a vertikálního rozboru, vycházel ze stejných 

finančních výkazů. Za nedílnou součást finanční analýzy považujeme také Du Pontův 

pyramidální rozklad, který zachycuje veškeré vzájemné závislosti mezi jednotlivými 

ukazateli a díky tomu nám podává informace o minulé, součastné či budoucí výkonnosti 

podniku.  Všechny výpočty, které nalezneme v této části práce, odkazují na vzorce, které 

jsou uvedeny v kapitole: „Teoretické vymezení finanční analýzy (3.)“.  

4.1 Horizontální analýza 

U horizontální analýzy se změny položek z výkazů zobrazují „po řádcích“ 

(horizontálně). Výsledné hodnoty horizontálního rozboru byly vyčísleny v absolutním 

vyjádření na základě vztahu (2), kdežto vyčíslení v relativním vyjádření bylo provedeno 

pomocí vztahu (3). Podrobnou tabulku horizontálního rozboru finančních výkazů můžeme 

pozorovat v příloze č. 9., č. 10. a č. 11. 

 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Jak už název napovídá, v následujícím textu se budu věnovat vývoji celkových aktiv, 

kde je důležité zmínit vývoj stálého majetku a oběžných aktiv. Nezapomenu také na rozbor 

celkových pasiv, kde se budu blíže věnovat položkám vlastní a cizí zdroje.  

Z přílohy č. 9 je patrné, že změna celkové bilanční sumy se od roku 2010 až do roku 

2013, s výjimkou roku 2011, pohybovala v záporných hodnotách. Na tomto jevu měla 

největší zásluhy položka samostatné movité věci a soubory, která zaznamenala nejvyšší 

propad v roce 2010, kdy v absolutním vyjádření poklesla o více jak 32 mil. Kč, což 

znamenalo v relativním vyjádření snížení o necelých 22,3%. Tento fakt nebyl zapříčiněn 

odprodejem majetku, nýbrž se jednalo o klasické odpisování majetku společnosti. Naopak 
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nejlepšího výsledku dosáhla celková bilanční suma v roce 2011. V tomto roce sice opět 

došlo k poklesu dlouhodobého majetku v relativním vyjádření o 7,73% vlivem již 

zmiňované položky samostatné movité věci a soubory, ovšem za konečný úspěch v tomto 

roce společnost vděčí nárůstu oběžných aktiv o bezmála 82,3 mil Kč. To v relativním 

vyjádření činilo nárůst o téměř 39%. Tato skutečnost byla zapříčiněna především 

navýšením dlouhodobých pohledávek o astronomických 523,81%, což bylo zapříčiněno 

půjčkami ve skupině Lasselsberger, s. r. o., a také zvýšením krátkodobého finančního 

majetku o bezmála 37%. Co se týče dlouhodobějšího hlediska, rostoucího trendu 

v oběžných aktivech dosahovaly krátkodobé pohledávky až do roku 2013, kdy nastal 

pokles o 12,83%, což v absolutním vyjádření znamenalo propad o necelých 25,5 mil. Kč.  

Pro bližší srovnání vývoje absolutních změn stálých a oběžných aktiv poslouží graf č. 1.  

Graf 1: Absolutní změny stálých a oběžných aktiv za období 2009 - 2013 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při pohledu na horizontální rozbor pasiv (příloha č. 10) si nelze nevšimnout 

rostoucího trendu vlastního kapitálu. Nejvyšší nárůst zaznamenal vlastní kapitál v roce 

2011, kdy se jeho hodnota zvýšila o necelých 40,6 mil Kč, což v relativním vyjádření 

znamenalo nárůst o 10,53%. Naopak změny cizích zdrojů se až na výjimku roku 2011 

pohybovaly v záporných hodnotách. Tento fakt měly na starosti převážně rezervy, které se 

v roce 2010 snížily o více než 5,6 mil. Kč z důvodu potřeby emisních povolenek, spolu s 

krátkodobými závazky, které v roce 2012 klesly o necelých 30%. V absolutním vyjádření 

to znamenalo změnu o 43 098 tis. Kč. Krátkodobé závazky zaznamenaly redukci převážně 

u položky „závazky ke společníkům“ o 20 mil. Kč. K tomuto poklesu došlo z důvodu 

vyplacení dividendy společníkům stejně tak jako v roce 2013, kdy dividendy činily 40 mil. 
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Kč. Vlivem poklesu cizích zdrojů klesala také celková pasiva. Nejvyšší pokles 

zaznamenala již ve zmiňovaném roce 2012, kdy v relativním vyjádření poklesla o 7,44%, 

což značilo snížení pasiv o necelých 44 mil. Kč. Vývoj vlastního a cizího kapitálu můžeme 

pozorovat na grafu č. 2 níže. 

Graf 2: Absolutní změny vlastního a cizího kapitálu v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát (VZZ) 

V horizontální analýze výkazu zisku a ztrát se budu v absolutním i relativním 

vyjádření věnovat meziročním změnám nejdůležitějších položek, jako jsou: provozní 

výsledek hospodaření (PVH), finanční výsledek hospodaření (FVH) a VH za účetní 

období. Text je obohacen také o tabulku 3, která nám přiblíží vývoj daných položek v čase. 

Tabulka 3: Horizontální analýza VZZ společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. 

Horizontální 
analýza VZZ 

09/10 10/11 11/12 12/13 

Změna Změna Změna Změna 

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

Výkony -16 403 -4,13 59 081 15,51 -20 442 -4,65 -6 075 -1,45 

Výkonová spotřeba 459 0,19 53 590 22,26 -22 351 -7,59 11 156 4,1 

Provozní VH -11 132 -30,15 23 572 91,42 -43 432 -88,00 16 560 279,49 

Finanční VH 4 297 101,75 1 733 2 341,89 -1 984 -109,8 11 190 6 322,03 
VH za účetní 

období -5 342 -19,87 19 056 88,45 -36 421 -89,71 22 603 540,87 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. 
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Z tabulky je patrné, že hospodářský výsledek ve sledovaném období 2009 – 2013 

zaznamenával kolísavý vývoj. V roce 2010 hospodářský výsledek poklesl o 5 342 tis. Kč, 

což bylo způsobeno poklesem výkonů o téměř 16,5 mil. Kč a naopak nárůstem výkonové 

spotřeby o necelých 460 tis. Kč. Následující rok 2011 byl pro společnost Kotouč 

Štramberk, s. r. o. přijatelnější, jelikož se hospodářský výsledek zvýšil o více než 19 mil. 

Kč na hodnotu 40,6 mil. Kč. Za tímto úspěchem stojí navýšení výkonů v relativním 

vyjádření o 15,51%, což v absolutním vyjádření znamenalo nárůst o 59 081 tis. Kč. V roce 

2012 nás jistě překvapí velký propad hospodářského výsledku o více než 36 mil. Kč, i 

když výkony a výkonová spotřeba klesaly téměř stejným tempem. Tento jev tedy nemá na 

svědomí výkonová spotřeba, nýbrž emisní povolenky, jejichž velkou část společnost v roce 

2008 odprodala a v roce 2012 uskutečnila jejich odkup zpět. To se neblaze promítlo do 

výsledku hospodaření. V posledním sledovaném roce, tedy v roce 2013, můžeme 

pozorovat kladnou změnu hospodářského výsledku, kdy HV vzrostl o 22 603 tis. Kč i 

přesto, že výkony poklesly o více než 6 mil. Kč a výkonová spotřeba se zvýšila o 11 156 

tis. Kč. V tomto roce totiž společnost výrazně navýšila provozní VH, který vzrostl o více 

než 16 500 tis. Kč na celkovou hodnotu 22 485 tis. Kč, což bylo způsobeno efektivním 

využitím faktoringu. Také finanční VH zaznamenal v tomto roce nárůst o 11 190 tis. Kč na 

hodnotu 11 013 tis. Kč z důvodu intervence ČNB („Eurová reforma“). Tyto dvě události 

měly tedy velký vliv na konečnou výši hospodářského výsledku, který činil 26 782 tis. Kč. 

Z výsledku horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát ovšem můžeme zjistit, že výkonová 

spotřeba ve sledovaném období 2009 - 2013 přece jen rostla rychleji než výkony, což 

hodnotím jako velice negativní. Situaci by mohla změnit investice do nové pece na výpal 

vápna, která by umožňovala vyrábět vápno podle požadavků trhu a se sníženou spotřebou 

paliv. 

V grafu č. 3 můžeme porovnat absolutní změny jednotlivých výsledků hospodaření. 
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Graf 3: Absolutní změny provozního VH, finančního VH a VH za běžnou činnost spolu s VH za 

účetní období v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2 Vertikální analýza 

Výsledné hodnoty vertikálního rozboru, které byly vyčísleny na základě vztahu (4), 

jsou k dispozici v příloze č. 12., č. 13. a č. 14. 

4.2.1 Vertikální analýza rozvahy 
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Graf 4: Podíl jednotlivých složek na aktivech v letech 2009 - 2013 (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V následujícím grafu č. 5 můžeme porovnat procentuální poměr dvou složek, které 

utvářejí celková pasiva. Jedná se o cizí a vlastní zdroje. Z grafu je patrné, že vlastní zdroje 

měly ve sledovaném období 2009 – 2013 rostoucí trend. Nejvyššího procentuálního 

zastoupení dosáhly v roce 2013, na čemž měl nejvyšší zásluhu nerozdělený zisk 

z minulých let, který se od roku 2009 zvýšil o 17,28%. Co se týče cizích zdrojů, 

pozorujeme u nich vlivem rostoucího podílu vlastního kapitálu trend klesající. V roce 2013 

došlo k poklesu cizího kapitálu na hodnotu 16,07% celkového podílu na pasivech, což bylo 

o necelých 18% méně než v roce 2009. Tento jev byl zapříčiněn redukcí krátkodobých 

závazků, přesněji poklesem položky závazky ke společníkům, která v roce 2009 

dosahovala hodnoty 10,90%, ovšem do roku 2013 došlo k jejímu úplnému vynulování 

z důvodu vyplacení dividend společníkům. 

Graf 5: Složení pasiv v letech 2009 - 2013 (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2.2 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát (VZZ) 

Při práci na vertikální analýze VZZ byla použita položka výkony jakožto vztažná 

veličina, ke které byly poměřovány ostatní položky. Procentuální podíl nejdůležitějších 

mnou vybraných nákladových položek můžeme pozorovat na grafu č. 6. Jednoznačně 

nejvyšší podíl na struktuře nákladů má výkonová spotřeba, která činila v roce 2009  téměř 

61%. Nejvyššího procentuálního podílu na struktuře nákladu ovšem tato položka 

zaznamenala v roce 2013, kdy se zvýšila o 8% na 68,48%. Tento fakt byl zapříčiněn 

podpoložkou spotřeba materiálu a energie, která ve zmiňovaném roce 2013 tvořila 

výkonovou spotřebu ze 43,44%, zatímco zbylých cca. 25% připadlo na podpoložku služby, 

která je v případě společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. utvářená převážně ze služeb 

přepravních. Osobní náklady si po těchto pět let dokázaly zachovat poměrně stabilní podíl 

na struktuře, ovšem ostatní provozní náklady v roce 2013 vzrostly na hodnotu 71,5%, což 

při porovnání s předchozím rokem znamenalo nárůst o necelých 46%. 

Graf 6: Struktura nákladů v letech 2009 - 2013 (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Co se týče výnosových položek, na struktuře výnosů měly ve sledovaném období 
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výrobků a služeb v grafu č. 7 uvedeny z důvodů větší přehlednosti. V grafu tedy můžeme 

vidět např. ostatní provozní výnosy, které se na zmíněné struktuře podílely v roce 2013 ze 

71,07%, což bylo způsobeno využíváním faktoringu ze strany společnosti. Dále stojí za 

zmínku jen ostatní finanční výnosy, které v posledním sledovaném roce vzrostly 

v porovnání s předcházejícím rokem 2012 o více než 2%. Tento nárůst byl způsoben již 

zmiňovanou intervencí ČNB. Zbylé výnosové položky neměly na konečnou strukturu 
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Graf 7: Struktura výnosů v letech 2009 - 2013 (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3 Poměrové ukazatele 

V následujícím textu bude provedena analýza pomocí poměrových ukazatelů. 

Hodnoty těchto ukazatelů byly vypočítány na základě vzorců, které nalezneme v kapitole 

3. 

4.3.1 Ukazatele likvidity 

Tato kapitola je zaměřena na analýzu likvidity, tedy platební schopnosti podniku. 

K provedení analýzy byly využity ukazatele celkové, pohotové a okamžité likvidity. 

Kapitola je také doplněna o ukazatel čistého pracovního kapitálu (dále jen ČPK), který je 

s likviditou úzce spjat, ačkoliv patří do rozdílových ukazatelů. Jednotlivé výpočty 

ukazatelů jsou zaznamenány v příloze č. 15 a následně uvedeny v tabulce 4. 

Tabulka 4: Přehled hodnot ukazatelů likvidity (2009 - 2013) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2009 2010 2011 2012 2013 

Celková likvidita 5 1,38 1,62 2,05 2,69 3,44 

Pohotová likvidita 6 1,11 1,29 1,77 2,38 3,00 

Okamžitá likvidita 7 0,41 0,36 0,44 0,28 0,47 

ČPK krátkodobý (tis. Kč) 8 22 730 84 304 153 683 173 127 182 985 
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Celková likvidita 

Celková likvidita je ukazatel, který udává, kolikrát jsou oběžná aktiva schopna 

pokrýt krátkodobé závazky, kdyby došlo k proměně těchto aktiv v daném okamžiku 

v hotovost. U tohoto ukazatele se doporučuje stabilní trend v rozmezí od 1,5 do 2,5, čehož 

se společnosti podařilo dosáhnout v letech 2010 a 2011. Následující dva roky společnost 

dosáhla vyšší hodnoty tohoto ukazatele, což bylo zapříčiněno poklesem krátkodobých 

závazků, přesněji redukcí závazků ke společníkům z důvodu vyplácení dividend. V roce 

2011 činily závazky přibližně 144,5 mil. Kč. Bylo to téměř 2krát více než v roce 2013. Při 

přeměně oběžných aktiv na hotovost má tedy podnik dostatek finančních prostředků ke 

krytí svých závazků. 

Pohotová likvidita 

Nedostatky celkové likvidity, která zahrnuje i zásoby, jsou eliminovány právě u 

pohotové likvidity, která zahrnuje pouze pohotové prostředky (tj. pokladní hotovost, 

pohledávky apod.). U tohoto ukazatele se považuje za ideální hodnota 1 až 1,5, ovšem růst 

trendu napovídá o zlepšující se platební a finanční situaci podniku, jak můžeme vidět 

v grafu č. 8. Nejvyšší hodnoty dosáhl ukazatel v roce 2013, kdy se zastavil na hodnotě 3, 

což bylo způsobeno důvody, které jsem zmiňoval o odstavec výše. Z grafu je tedy zřejmé, 

že i po odečtení zásob oběžná aktiva stále dostatečně převyšují závazky. 

Graf 8: Pohotová likvidita 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita, někdy označována také jako pokladní likvidita, nejpřesněji 

poukazuje na platební schopnost podniku. U tohoto ukazatele se za optimální uvádějí 

hodnoty v rozmezí od 0,2 do 0,5, čehož se společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. podařilo 

ve sledovaném období dosáhnout (viz graf č. 9). Nejblíže hranici 0,5 byl ukazatel v roce 

2013, kdy krátkodobý finanční majetek činil něco málo přes 35 mil. Kč a krátkodobé 

závazky téměř 74,5 mil. Kč. Kdyby tato hodnota byla ve zmiňovaném roce vyšší (např. 

hodnota 2), značilo by to neefektivní využívání krátkodobého finančního majetku ze strany 

podniku. 

Graf 9: Okamžitá likvidita 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál (dále jen ČPK) je ukazatel, který udává, jaké množství 

provozních prostředků nám po zaplacení všech krátkodobých závazků zůstává k dispozici. 

V grafu č. 10 je uveden vývoj ČPK za období 2009 až 2013. Hodnoty ukazatele za všechna 

sledovaná období jsou kladné, což znamená, že krátkodobý majetek je vyšší než 

krátkodobé závazky. Nejvyšší hodnoty ukazatele dosáhla společnost opět v roce 2013, kdy 

hodnota činila bezmála 183 mil. Kč.  Tento fakt byl zapříčiněn především nepřetržitým 

růstem oběžných aktiv a poklesem závazků téměř o polovinu v porovnání s rokem 2009. 

Při posouzení grafu můžeme tedy tvrdit, že společnost Kotouč Štramberk, s. r. o. je 

překapitalizována, což značí, že ke krytí svého oběžného majetku využívá jak 

krátkodobých zdrojů, tak dlouhodobého kapitálu. 
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Graf 10: Čistý pracovní kapitál (tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3.2 Ukazatele rentability 

Tato kapitola se věnuje výnosnosti (rentabilitě) vloženého kapitálu do společnosti. 

Jednotlivé hodnoty všech ukazatelů jsou znázorněny v tabulce 5. Výpočty, týkající se 

těchto ukazatelů, jsou zaznamenány v příloze č. 16. 

Tabulka 5: Přehled hodnot ukazatelů rentability (2009 - 2013) 

Ukazatel 
Odkaz na 

vzorec 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

ROA (%) 9 6,11 4,91 8,72 1,09 6,18 

ROE (%) 10 7,38 5,59 9,53 0,97 5,89 

Provozní ROS 

(%) 
11 8,49 6,80 11,66 1,41 8,17 

Čistá ROS (%) 12 6,78 5,63 9,23 0,99 6,53 

ROCE (%) 13 8,79 6,53 11,56 1,34 7,16 

Rentabilita 

nákladů (%) 
14 6,51 5,31 8,86 0,84 3,85 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Rentabilita aktiv 

Z tabulky 5 je patrné, že hodnota ROA klesala až do roku 2010, kdy zaznamenala 

hodnotu 4,91%. Tento propad můžeme připisovat hospodářské recesi, kvůli které 

společnost vykazovala nižší zisky před zdaněním a úroky. Velice pozitivní hodnotu ovšem 

zaznamenáváme v roce 2011, kdy se hodnota ROA vyhoupla k téměř 8,80%.  Nárůst ROA 

byl zapříčiněn zvyšujícími se zisky před zdaněním a úroky, které oproti roku 2010 byly 

téměř dvojnásobné a dosahovaly výše 51 264 tis. Kč. Velice špatného výsledku dosáhla 

ROA v roce 2012, kdy poklesla o 7,63% na hodnotu 1,09%. Snížení bylo zapříčiněno 

prudkým poklesem položky EBIT o bezmála 45,4 mil. Kč z důvodu nakoupení emisních 

povolenek, které společnost ve velkém množství odprodala v roce 2008 a právě ve 

zmiňovaném roce 2012 je nakoupila zpět. Rok 2013 znamenal pro společnost opětovné 

navrácení hodnoty ROA nad 4%, respektive na hodnotu 6,18%. Tento nárůst byl 

zapříčiněn opětovným navýšením položky EBIT a snížením celkových aktiv přibližně o 2 

mil. Kč. Pro společnost je důležité, že ve všech letech bylo dosahováno kladných hodnot 

ROA, což znamená, že vložený kapitál je zhodnocován. Nejvyššího zhodnocení dosáhl 

v roce 2011, kdy z každé koruny investované do společnosti bylo vytvořeno 0,0872 Kč 

zisku. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Sledování hodnot rentability vlastního kapitálu (ROE) má velký význam pro 

akcionáře a vlastníky podniku, jelikož jim podává informaci, kolik čistého zisku připadá na 

jednu Kč investovaného kapitálu. Obecně se vyžaduje rostoucí trend tohoto ukazatele, 

čehož se podařilo dosáhnout v letech 2009 a 2011, jak můžeme pozorovat na grafu č. 11. 

Vlivem potíží v odbytových segmentech a již zmiňovaným nakoupením emisních 

povolenek nastal v roce 2012 prudký pokles položky EAT, a to bezmála o 36,5 mil. Kč. 

Vlastní kapitál naopak vzrostl o 4 179 tis. Kč, což mělo za následek finální hodnotu ROE 

pouze 0,97%. Následující rok 2013 byl ve znamení opětovného nárůstu hodnoty ROE díky 

vyššímu čistému zisku, která v konečném důsledku činila 5,89%. Rentabilita vlastního 

kapitálu by měla dosahovat vyšších hodnot než hodnota ROA. Tohoto faktu se podařilo 

dosáhnout v letech 2009 – 2011. 
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Graf 11: Rentabilita vlastního kapitálu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rentabilita tržeb 

V grafu č. 12 je vedle čisté ROS, která se využívá pro vnitropodnikové potřeby, 

uvedená také provozní ROS, která slouží k porovnávání ukazatele mezi více firmami. 

Z tohoto důvodu používáme u provozní rentability tržeb položku EBIT, abychom předešli 

rozdílnému úrokovému zatížení cizího kapitálu u jednotlivých firem. V grafu můžeme 

pozorovat rostoucí hodnotu ukazatele, kterou společnost dosahovala až do roku 2011, kdy 

z každé 1 Kč tržeb společnost získala 0,0923 Kč čistého zisku nebo 0,1166 Kč provozního 

zisku. Následující rok 2012 nebyl zdaleka tak úspěšný jako rok 2011 vlivem skutečností, o 

kterých byla zmínka již u ROA a ROE.  

Graf 12: Čistá a provozní rentabilita tržeb 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

2009 2010 2011 2012 2013

R
O

E 
(%

)

Rok

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

2009 2010 2011 2012 2013

R
O

S 
(%

)

Rok

Čistá ROS

Provozní ROS



Miroslav Čuchta: Finanční analýza společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. 

 

2015  35 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu je charakteristická tím, že poskytuje informace o 

efektivitě zhodnocení dlouhodobých zdrojů bez ohledu na to, odkud kapitál pochází. I u 

tohoto ukazatele vyžadujeme rostoucí trend, čehož společnost dosahovala s výjimkou roku 

2010 až do roku 2011, kdy hodnota ROCE byla 11,56%. V roce 2012 dochází opět 

k strmému pádu o 10,22% až na 1,34%. Rok 2013 je již charakteristický opětovným 

nárůstem hodnoty ukazatele a to na hodnotu 7,16% (viz graf č. 13). 

Graf 13: Rentabilita dlouhodobého kapitálu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rentabilita nákladů 

Ukazatel rentability nákladů udává, kolik Kč čistého zisku získá podnik vložením 1 

Kč celkových nákladů. Čím vyšší hodnoty ukazatel dosahuje, tím lépe, jelikož dochází 

k efektivnějšímu zhodnocování vložených nákladů, s čímž souvisí vyšší procentuální zisk. 

Z grafu č. 14 je patrné, že nejslabšího výsledku dosáhl podnik opět v roce 2012, kdy z 1 Kč 

celkových nákladů podnik získal 0,0084 Kč čistého zisku, což je o 0,0802 Kč čistého zisku 

méně než v předešlém roce 2011. Tento pokles je způsoben již zmiňovaným propadem 

položky EAT v roce 2012 o 36 421 tis. Kč na 4 179 tis. Kč oproti roku 2011. 
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Graf 14: Rentabilita nákladů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3.3 Ukazatele aktivity 

Tato kapitola je zaměřena na ukazatele aktivity, které podávají informaci o relativní 

vázanosti kapitálu v různých formách aktiv. Jedná se tedy o ukazatele typu doby obratu či 

obrátkovosti. Jednotlivé výpočty těchto ukazatelů byly provedeny v příloze č. 17 a 

následně uvedeny v tabulce 6. 

Tabulka 6: Přehled hodnot ukazatelů aktivity (2009-2013) 

Ukazatel 

Odkaz 

na 

vzorec 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Obrátka celkových 

aktiv 
15 0,72 0,72 0,75 0,78 0,76 

DO aktiv (dny) 16 499,94 498,85 481,36 464,32 476,10 

DO zásob (dny) 17 34,58 41,47 32,39 26,34 29,09 

DO pohledávek 

(dny) 
18 79,87 108,16 118,66 169,04 151,73 

DO závazků (dny) 19 124,93 123,79 118,29 86,52 65,39 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrátka celkových aktiv 

U tohoto ukazatele vyžadujeme rostoucí trend hodnot, čehož se dařilo dosáhnout až 

do roku 2012, jak můžeme pozorovat na grafu č. 15. Tato skutečnost byla zapříčiněna stále 

rostoucí položkou tržeb za vlastní výrobky a služby. Ve zmiňovaném roce 2012 tedy 

společnost Kotouč Štramberk, s. r. o. dokázala nejefektivněji využívat svůj majetek a 

nejvíce se přiblížila k hodnotě 1, která se uvádí jako minimální hodnota pro obrátku 

celkových aktiv. V následujícím roce 2013 zaznamenáváme pokles ukazatele o 0,02, což 

bylo zapříčiněno poklesem tržeb o 12 144 tis. Kč. Z grafu tedy vyplývá, že tržby 

společnosti za jeden rok mohou zaplatit pouze cca. ¾ celkových aktiv. 

Graf 15: Obrátka celkových aktiv (počet obrátek) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Doba obratu zásob 

Hodnota tohoto ukazatele by měla být co nejnižší, jelikož udává, za kolik dní se 

zásoba promění v hotovost nebo pohledávku. Vyžadujeme tedy klesající trend ukazatele. 

V grafu č. 16 můžeme pozorovat, že od roku 2010, kdy hodnota ukazatele dosahovala 

hodnoty přibližně 42dnů, se ukazatel snižoval až do roku 2012, kdy hodnota ukazatele 

dosahovala nejnižší hodnoty, a to cca. 26 dnů. Pokles v tomto období byl zapříčiněn jak 

snižujícím se množstvím zásob (ze 44 061 tis. Kč na 30 882 tis. Kč), tak zvýšením 

celkových tržeb o bezmála 40 mil. Kč. V navazujícím roce 2013 došlo k nárůstu zásob o 

necelé 2,5 mil. Kč. a poklesu tržeb o 12 188 tis. Kč., což mělo za následek nárůst ukazatele 

na hodnotu něco málo přes 29 dnů. 
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Graf 16: Doba obratu zásob (dny) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Doba obratu krátkodobých pohledávek 

Vývoj doby obratu krátkodobých pohledávek za sledované období 2009 – 2013 

můžeme pozorovat v grafu č. 17. Tento ukazatel by měl mít klesající trend, jelikož 

znázorňuje, za jak dlouho (kolik dní) jsou průměrně placeny odběratelské faktury. 

Nejrychleji placených pohledávek se společnost dočkala v roce 2009, kdy krátkodobé 

pohledávky činily 87 945 tis. Kč a doba, za jakou byly splaceny, činila necelých 80 dní.  

Následující roky byly ve znamení prodlužování doby uhrazení faktur. Tento fakt byl 

zapříčiněn stále se zvětšujícím počtem pohledávek, které od roku 2009 do roku 2012 

vzrostly o 110 221 tis. Kč, což v konečném důsledku znamenalo nárůst hodnoty doby 

obratu krátkodobých pohledávek za zmiňované období o necelých 90 dní na 170 dní. 

Doba obratu krátkodobých závazků 

Doba obratu krátkodobých závazků se věnuje platební disciplíně podniku vůči 

dodavatelům. Za optimální se považuje stabilní trend, kterého se ovšem ve sledovaném 

období nepodařilo dosáhnout. Vývoj tohoto ukazatele můžeme posoudit v grafu č. 17 níže. 

Nejvyšší hodnoty dosahuje ukazatel v roce 2009, kdy doba obratu závazků činila přibližně 

125 dní. V tomto i v následujícím roce 2010 byla dokonce splatnost závazku vyšší než 

doba obratu pohledávek, což znamená, že společnost může za dobu této prodlevy využívat 

úvěr od dodavatelů, který není nijak úročen. Ve sledovaném období 2009 – 2013 ovšem 

docházelo ke snižování této hodnoty až na hodnotu 65 dní.  
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Graf 17: Doba obratu krátkodobých pohledávek a krátkodobých závazků 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3.4 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Tato kapitola se věnuje ukazatelům finanční stability a zadluženosti, které udávají 

vztah mezi vlastním kapitálem a cizími zdroji. Jednotlivé výpočty těchto ukazatelů byly 

provedeny v příloze č. 18 a následně uvedeny v tabulce 7. 

Tabulka 7: Přehled hodnot finanční stability a zadluženosti (2009 - 2013) 
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(%) 
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Tabulka 7: Přehled hodnot finanční stability a zadluženosti (2009 – 2013) 

Úrokové krytí 27 35,52 179,34 512,64 30,48 0,00 

Úrokové zatížení 28 2,82 0,56 0,20 3,28 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

V grafu č. 18 je zaznamenán vývoj ukazatele podílu vlastního kapitálu na aktivech. 

Jedná se o ukazatel, který nás informuje o dlouhodobé finanční stabilitě a udává, jak 

vysoká je finanční samostatnost podniku. Z grafu je patrné, že tento ukazatel 

v jednotlivých letech roste, což můžeme označit za pozitivní, jelikož splňuje požadovaný 

rostoucí trend. Tento vývoj je způsoben stále se rozrůstajícím vlastním kapitálem, který se 

od roku 2009, kdy dosahoval výše 364 007 tis. Kč, navýšil do roku 2013 bezmála o 91 mil. 

Kč. Dosaženou hodnotu ukazatele v roce 2013, která činí 83,93%, můžeme tedy označit za 

velice pozitivní. 

Graf 18: Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Stupeň krytí stálých aktiv 

U ukazatele stupně krytí stálých aktiv platí, že stálá aktiva podniku by měla být kryta 

dlouhodobými zdroji. Z tohoto důvodu se jako minimální hodnota ukazatele uvádí 100%, 

což společnost Kotouč Štramberk, s. r. o. splnila ve sledovaném období s přehledem, jak je 

zřetelné z grafu č. 19. Minimální hodnoty ukazatel dosahoval v roce 2009, kdy se zastavil 

na hodnotě 114,64%. V tomto roce činil dlouhodobý kapitál bezmála 413 mil. Kč a stálá 
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aktiva dosahovala hodnoty něco málo přes 360 mil. Kč. Naopak v roce 2013, kdy hodnota 

ukazatele byla nejvyšší, byla hodnota dlouhodobých zdrojů téměř 1,7 krát vyšší než 

hodnota stálých aktiv. 

Graf 19: Stupeň krytí stálých aktiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celková zadluženost 

U celkové zadluženosti se setkáváme s podílem celkových dluhů k celkovým 

aktivům, jedná se tedy o podíl věřitelů na celkovém kapitálu. Z tohoto důvodu se u 

ukazatele vyžaduje klesající trend. V grafu č. 20 je tento klesající trend, s výjimkou roku 

2011, patrný. Od roku 2009, kdy ukazatel dosahoval hodnoty 33,86%, do roku 2013 se 

celková zadluženost společnosti snížila o 17,19% na konečných 16,07%, což znamená, že 

celková aktiva jsou kryta cizími zdroji pouze z 16,07%. Za tímto poklesem hodnoty 

ukazatele stojí snížení cizího kapitálu za sledované období o 99 290 tis. Kč.  

Graf 20: Celková zadluženost 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pokud mluvíme o celkové zadluženosti, nesmíme zapomenout ani na dva analytické 

ukazatele, které s ní úzce souvisí a u kterých se také vyžaduje klesající trend. Těmito 

ukazateli jsou dlouhodobá a běžná zadluženost, jejichž vývoj je vyobrazený v grafu č. 21. 

Běžná zadluženost dosahuje jasně vyšších hodnot než dlouhodobá zadluženost. Tento fakt 

je zapříčiněn vysokými hodnotami položek závazky z obchodních vztahů a závazky ke 

společníkům, které byly ovšem postupem času redukovány.  Vlivem poklesu závazků ke 

společníkům v roce 2013 o 40 mil. Kč  dosahovala běžná zadluženost hodnoty 13,74%, 

což bylo o téměř 5% méně, než v předešlém roce 2012.  

Graf 21: Dlouhodobá a běžná zadluženost 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zadluženost vlastního kapitálu 
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120%. Z grafu č. 22 je patrné, že hodnoty se pohybují pod výše doporučenými hodnotami, 

což znamená, že podnik preferuje vlastní zdroje financování. Nejblíže 80% hranici byla 

společnost Kotouč Štramberk, s. r. o. v roce 2009, kdy ukazatel dosahoval hodnoty 
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Graf 22: Zadluženost vlastního kapitálu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Majetkový koeficient 

Majetkový koeficient, někdy také „finanční páka“, udává, kolik korun celkových 

aktiv připadne na 1 Kč vlastních zdrojů. U tohoto ukazatele bychom se měli setkat se 

stabilním trendem, ovšem v grafu č. 23 vidíme převážně trend klesající. V letech 2010 a 

2011 docházelo k souměrnému navyšování celkových aktiv spolu s navýšením vlastního 

kapitálu, proto můžeme pozorovat přibližně stabilní vývoj. Následující dva roky jsou ve 

znamení poklesu hodnot ukazatele, jelikož docházelo ke snižování aktiv (v roce 2012 

klesly aktiva o necelých 44 mil. Kč, o rok později o dalších 2 309 tis. Kč).  V roce 2013 

tedy na 1 Kč vlastního kapitálu připadlo 1,19 Kč aktiv. 

Graf 23: Majetkový koeficient 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí nám podává informaci, kolikrát jsou úroky kryty výší 

provozního zisku. Dle Ministerstva průmyslu a obchodu se za vhodnou hodnotu považuje 

hodnota 8, ovšem hodnota 3 či menší se bere za kritickou, jelikož velkou část zisku musí 

společnost použít na úhradu úroků. Z tohoto hlediska může být společnost Kotouč 

Štramberk, s. r. o. nadmíru spokojená, jelikož její výsledné hodnoty dosahují daleko 

vyšších výsledků, jak můžeme pozorovat v grafu č. 24. Nejlepších hodnot dosáhl ukazatel 

v roce 2011, kdy se oproti roku 2009 zvýšil téměř 15 krát. Tento jev byl zapříčiněn 

prudkým poklesem úroků z necelého 1 mil. Kč na pouhých 100 tis. Kč. Následující rok 

2012 však nebyl tak úspěšný a došlo k propadu ukazatele na hodnotu 29,48, což bylo 

zapříčiněno poklesem položky EBIT o téměř 45,5 mil. Kč na částku 5 748 tis. Kč z již 

zmiňovaných důvodů. V roce 2013 došlo k osvobození společnosti od všech úroků. 

Graf 24: Úrokové krytí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tato kapitola je věnována pyramidovému rozkladu rentability vlastního kapitálu 

(ROE) pomocí logaritmické metody, která byla použita z důvodů pozitivních HV 

společnosti. Výsledné hodnoty vlivu dílčích poměrových ukazatelů na ukazatel ROE 

nalezneme v tabulce 8 níže, zatímco samotné výpočty jsou k nahlédnutí v příloze č. 19. 
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Tabulka 8: Výsledné hodnoty vlivu dílčích poměrových ukazatelů na ukazatele ROE 

Absolutní změna 09/10 10/11 11/12 12/13

ROE (Z/E) -1,7979 3,9388 -8,5546 4,9161

Zisková marže (Z/T) -1,1975 3,6466 -8,3634 5,1472

Obrátka aktiv (T/A) 0,0140 0,2635 0,1351 -0,0683

Multiplikátor kap. akcionářů (A/E) -0,6143 0,0286 -0,3263 -0,1628

Syntetický ukazatel

Analytický ukazatel

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 8 je patrné, že v roce 2010 došlo ke snížení rentability vlastního kapitálu 

v absolutním vyjádření o necelých 1,80. Největší zásluhy na této změně měla zisková 

marže, která poklesla o více než 1,19, což bylo způsobeno poklesem zisku vlivem 

hospodářské recese o 5 342 tis. Kč a snížením tržeb o téměř 13,9 mil. Kč. V tomto roce se 

na hodnotě ukazatele ROE negativně promítla i změna multiplikátoru, který zaznamenal 

pokles o necelých 0,615. Bylo to zapříčiněno poklesem aktiv o bezmála 20,5 mil. Kč a 

naopak zvýšením vlastního kapitálu o 21 544 tis. Kč. Jediného pozitivního působení jsme 

si tak mohli všimnout pouze u obrátky aktiv, jejíž změna však nedosahovala ani 0,02, ale 

pouze 0,0140. K ještě výraznějšímu poklesu rentability vlastního kapitálu došlo v roce 

2012, kdy se ukazatel ROE snížil o více než 8,55. Nejvíce byl tento ukazatel ovlivněn 

ziskovou marží z důvodu poklesu čistého zisku o 36 421 tis. Kč. Snížení položky EAT 

zapříčinil nákup emisních povolenek ze strany společnosti. Zbylé dva analytické ukazatele 

se na syntetickém ukazateli ROE ve zmiňovaném roce projevovaly minimálně. 

Nejvýznamnější kladné změny dosáhl syntetický ukazatel v období mezi léty 2012 – 2013, 

kdy došlo k navýšení ukazatele ROE o necelých 4,92. Nejvíce se na této změně podílel 

opět ukazatel rentability tržeb neboli zisková marže, která se navýšila o necelých 5,15. 

Tento jev byl zapříčiněn převážně navýšením zisku o více než 22,6 mil Kč. Naopak 

finanční páka se projevovala negativně, jelikož zaznamenala pokles o bezmála 0,163, což 

bylo zapříčiněno prudkým nárůstem vlastního kapitálu o 24 5430 tis. Kč a naopak 

poklesem aktiv o 2 309 tis. Kč. Menšího negativního působení v již zmiňovaném roce 

2013 jsme si mohli všimnout také u obrátky aktiv, která zaznamenala pokles o něco málo 

přes 0,068. Tento fakt byl způsoben poklesem tržeb o více než 12 mil. Kč. 

Z kapitoly tedy vyplývá, že společnost by se měla zaměřit převážně na zlepšení 

ukazatele obratu aktiv spolu se zvýšením multiplikátoru akcionářů pro dosažení lepších 
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výsledků rentability vlastního kapitálu. Této problematice se budu snažit blíže věnovat 

v navazující kapitole „návrhy a doporučení“. 
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Tato kapitola se bude věnovat celkovému zhodnocení finanční analýzy spolu 

s návrhy a doporučeními, které by měly vést ke zlepšení finanční situace společnosti 

Kotouč Štramberk, s. r. o. 

Společnost ve své kapitálové struktuře preferuje využívání vlastních zdrojů, jejichž 

podíl na celkové bilanční sumě se za sledované období 2009 – 2013 neustále zvyšuje. To 

můžeme na jednu stranu ohodnotit jako pozitivní jev, ovšem případné využití cizího 

kapitálu by vedlo k většímu rozvoji společnosti. Při analýze výkazu zisku a ztrát jsme 

zjistili, že výkonová spotřeba ve sledovaném období pozvolně rostla na jednotku výkonu, 

což můžeme označit za negativní. Při návštěvě společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. mi 

nemohla uniknout pec na výpal vápna, která již vykazovala jisté známky stáří. V tomto 

ohledu bych tedy viděl možnou investici do nové pece, která by umožňovala vyrábět vápno 

podle požadavku trhu se sníženou spotřebou paliv, jako optimální. Díky této investici by 

společnosti klesla výkonová spotřeba na jednotku výkonu, díky čemuž by se zvýšily 

výnosy. Toto opatření by mohlo vést ke zvýšení ziskové marže. U analýzy pomocí 

poměrových ukazatelů, které poodhalily další informace o finanční situaci podniku, jsme 

zjistili, že likvidita společnosti je na velice zdravé úrovni. Z tohoto důvodu bych 

společnosti navrhoval, aby pro případnou mnou navrhovanou investici využila cizích 

zdrojů, jako je například úvěr. Toto opatření by mělo pozitivní vliv na multiplikátor 

kapitálu akcionářů a to by se také kladně odrazilo na ukazatelích rentability, u kterých 

společnost Kotouč Štramberk, s. r. o., sice zaznamenala kladné výsledky, ovšem 

nepodařilo se dosáhnout rostoucího trendu. Dále bych chtěl upozornit na rok 2012, kdy 

společnosti prudce poklesl čistý zisk z hodnoty 40,6 mil. Kč na částku 4 179 tis. Kč, což 

bylo způsobeno nákupem emisních povolenek. Z tohoto důvodu bych doporučil 

společnosti vytváření větších rezerv pro tyto případné výdaje. 

  U analýzy ukazatelů aktivity nejvíce zaujal klesající trend doby obratu zásob. To 

hodnotím jako pozitivní fakt, jelikož tak nedochází k hromadění zásob, které v sobě váží 

peněžní prostředky. Naopak doba obratu pohledávek, která podává informaci o platební 

morálce odběratelů, není ve sledovaném období lichotivá. Ba naopak přesahuje i průměrné 

hrazení pohledávek, které v tuzemsku činí 75 dnů. V roce 2012 byla doba obratu 

pohledávek 169 dnů, což je o 94 dnů více, než již zmiňovaný průměr. Z tohoto důvodu by 
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se měla společnost snažit přitlačit na odběratele a zvýšit tak jejich platební morálku 

například včasným informováním o starých nesplacených fakturách pomocí e-mailů či 

telefonních hovorů. To ovšem bude náročné, jelikož tuzemské firmy si na tento trend 

prodlužování doby splatnosti již zvykly. Za radikálnější, ale správné řešení, jak zkrátit 

dobu splatnosti, bych považoval zavedení tvrdých sankcí do nově vznikajících smluv, které 

budou myslet na tuto problematiku, a které donutí odběratele splácet faktury ve smluvenou 

dobu. 

Jak již bylo řečeno, z informací z Du Pontova pyramidálního rozkladu vyplývá, že by 

se společnost měla zaměřit na ukazatel obratu aktiv spolu s multiplikátorem akcionářů. 

Zvýšit hodnotu multiplikátoru je možné pomocí cizích zdrojů, což si společnost díky své 

výborné likviditě může bez obav dovolit. Cizí kapitál by společnost mohla využít na již 

zmiňovanou novou pec na výpal vápna, která by znamenala nižší spotřebu paliv, tj. 

nákladů, což by se pozitivně odrazilo také na hodnotě ziskové marže. Ve sledovaném 

období 2009-2013 společnost neodprodávala žádný dlouhodobý hmotný majetek, 

využívala pouze odpisů. Proto by bylo vhodné, aby společnost v dalším období odprodala 

nepotřebná aktiva, díky čemuž by se zvýšila obrátka aktiv.   

Na základě této analýzy a dosažených výsledků se nebojím konstatovat, že 

společnost Kotouč Štramberk, s. r. o. se může pochlubit výbornou likviditou, finanční 

stabilitou i mírou zadluženosti, jelikož docházelo ve sledovaném období k redukci celkové 

zadluženosti a podnik se tak stával dostatečně finančně samostatným. Naopak míra 

rentability není taková, jakou si podnik představuje. Rentabilitu by podnik měl zvýšit díky 

investicím s pomocí cizích zdrojů. Investice do nové pece na výpal vápna by snížila 

spotřebu paliv a docílilo by se tak větších výnosů, nemluvě o tom, že využití cizích zdrojů 

by mělo kladný dopad jak na hodnotu multiplikátoru, tak na hodnotu ziskové marže. Co se 

doby obratu zásob týče, společnost by měla klást důraz na udržení klesajícího trendu 

tohoto ukazatele, stejně tak, jak se jí to dařilo po celé sledované pětileté období. Dále bych 

chtěl upozornit na špatnou platební morálku odběratelů, jejichž úhrada pohledávek 

přesahuje i tak dost vysoký tuzemský průměr, který činí 75 dnů, což může mít pro 

společnost Kotouč Štramberk, s. r. o. neblahé důsledky.  
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6. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat finanční analýzu společnosti Kotouč 

Štramberk, s. r. o. za sledované období 2009 – 2013 a zhodnotit tak finanční situaci 

podniku. K tomuto záměru byly vybrány jednotlivé metody finanční analýzy, jako jsou 

horizontální a vertikální analýza, analýza poměrových ukazatelů a Du Pontův pyramidální 

rozklad.  

Úvodní část byla věnována popisu společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o., její historii 

a předmětu činnosti, kterému se společnost věnuje. V následující kapitole byla již 

charakterizována finanční analýza, její účel, a z jakých účetních výkazů vychází. 

Podrobněji byly popsány metody finanční analýzy, hlavně tedy již zmiňované metody 

horizontální a vertikální analýzy, analýzy poměrových ukazatelů či Du Pontův pyramidální 

rozklad. V předposlední části jsem se věnoval samotnému zhodnocení finanční analýzy. 

Tato část byla doplněna také o řadu grafů a tabulek, které blíže charakterizují vývoj 

dosažených hodnot ve sledovaném období 2009 – 2013. V samotném závěru práce se 

můžeme seznámit s návrhy a doporučeními, které by měly vést ke zlepšení finanční situace 

podniku.  

Z výsledků finanční analýzy vyplývá, že nejhorších výsledků dosáhly ukazatele 

rentability, které můžeme označit za neuspokojivé a společnost by se u nich měla zaměřit 

na nastolení rostoucího trendu. Naopak ukazatele likvidity se u společnosti pohybují na 

velice dobré úrovni. Celková likvidita poukázala na komfortní krytí krátkodobých závazků 

oběžnými aktivy, zatímco pohotová likvidita poodkryla zlepšující se platební a finanční 

situaci podniku. Výborná likvidita společnosti tedy nabízí možnost bezpečného využití 

levnějších cizích zdrojů pro nové investice, které by zvýšily špatnou rentabilitu podniku.  

U analýzy stability a zadluženosti jsme se také setkali s přijatelnými hodnotami, jelikož ve 

sledovaném období docházelo k redukci celkové zadluženosti a podnik se tak stával 

dostatečně finančně samostatným. V předchozí kapitole jsem ovšem upozorňoval na dobu 

obratu pohledávek, kdy společnost musí čekat na splacení faktur i přes 169 dní, a to je 

nepřijatelně mnoho. Po shrnutí těchto výsledků se nebojím tvrdit, že společnost s výjimkou 

ukazatelů rentability dosahuje uspokojivých výsledků a věřím, že rentabilita se díky využití 

cizích zdrojů brzy zlepší a nastane rostoucí trend. 



Miroslav Čuchta: Finanční analýza společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. 

 

2015  50 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

a) odborná literatura 

[1] DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, 

oceňování, riziko, flexibilita. 3. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2010, 225 s. ISBN 978-

80-86929-68-2. 

[2] GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLOČKOVÁ. Finanční analýza a plánování 

podniku. Vyd. 2. Praha: Oeconomica, 2004, 180 s. ISBN 80-245-0684-x. 

[3] KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ, Karel ŠTEKER. Finanční 

analýza: Komplexní průvodce s příklady. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013, 236 

s. ISBN 978-80-247-4456-8. 

[4] RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. rozš. 

vyd. Praha: Grada Publishing, 2010, 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1. 

[5] SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 

2007, v, 154 s. ISBN 978-80-251-1830-6. 

[6] VALACH, Josef. Finanční řízení podniku: zakládání podniku, finanční analýza, 

oběžný majetek, plánování, zdroje a formy financování, investiční rozhodování, 

hospodářský výsledek, oceňování podniku. Vyd. 2. Praha: Ekopress, 1999, 324 s. 

ISBN 80-86119-21-1. 

b) internetové zdroje 

[7] Finanční analýza [online]. ManagementMania.com, ©2013 [vid. 2015–01–10]. 

Dostupné z: https://managementmania.com/cs/financni-analyza 

[8] Finanční zdroje a finanční analýza [online]. cfoworld.cz [vid. 2015–01-12]. 

Dostupné z: http://cfoworld.cz/analyzy/financni-zdroje-a-financni-analyza-976 

[9] Horizontální analýza [online]. ManagementMania.com, ©2013 [vid. 2015–01–

18]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/horizontalni-analyza 



Miroslav Čuchta: Finanční analýza společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. 

 

2015  51 

[10] O společnosti [online]. kotouc.cz, ©2014 [vid. 2015-01-10]. Dostupné z: 

http://www.kotouc.cz/o_spolecnosti.php 

[11] Veřejný rejstřík a sbírka listin [online]. or.justice.cz, ©2014 [vid. 2015-02-11]. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-

$firma?jenPlatne=PLATNE&nazev=kotou%C4%8D+%C5%A1tramberk&polozek

=50&typHledani=STARTS_WITH 

[12] Výkaz zisku a ztrát jako ukazatel hospodářského výsledku podniku [online]. 

ipodnikatel.cz, ©2014 [vid.2015–01–10]. Dostupné z: 

http://www.ipodnikatel.cz/Financni-rizeni/vykaz-zisku-a-ztrat-jako-ukazatel-

hospodarskeho-vysledku-podniku.html 

  



Miroslav Čuchta: Finanční analýza společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. 

 

2015  52 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: Členění metod finanční analýzy .............................................................. 8 

Obrázek 2: Členění poměrových ukazatelů ............................................................. 10 

Obrázek 3: Členění poměrových ukazatelů z hlediska jejich zaměření .................... 11 

Obrázek 5: Struktura společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. ................................... 56 

Obrázek 4: Logo společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. .......................................... 56 

Obrázek 6: Du pontův diagram .............................................................................. 59 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1: Vybrané ekonomické ukazatele ............................................................... 3 

Tabulka 2: Zjednodušená struktura rozvahy ............................................................. 6 

Tabulka 3: Horizontální analýza VZZ společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. .......... 24 

Tabulka 4: Přehled hodnot ukazatelů likvidity (2009 - 2013) .................................. 29 

Tabulka 5: Přehled hodnot ukazatelů rentability (2009 - 2013) .............................. 32 

Tabulka 6: Přehled hodnot ukazatelů aktivity (2009-2013) ..................................... 36 

Tabulka 7: Přehled hodnot finanční stability a zadluženosti (2009 - 2013) ............. 39 

Tabulka 8: Výsledné hodnoty vlivu dílčích poměrových ukazatelů na ukazatele ROE

 ........................................................................................................................................ 45 

Tabulka 9: Detailní struktura rozvahy .................................................................... 57 

Tabulka 10: Výkaz VZZ .......................................................................................... 58 

Tabulka 11: Vstupní hodnoty pro výpočet celkové likvidity (dle vztahu 5) ............... 69 

Tabulka 12: Vstupní hodnoty pro výpočet pohotové likvidity (dle vztahu 6) ............ 69 

Tabulka 13: Vstupní hodnoty pro výpočet okamžité likvidity (dle vztahu 7) ............. 70 

Tabulka 14: Vstupní hodnoty pro výpočet krátkodobého ČPK (dle vztahu 8) .......... 70 

Tabulka 15: Vstupní hodnoty pro výpočet ROA (dle vztahu 9) ................................ 71 

file:///C:/Users/Miroslav/Desktop/Bakalářka/Bakalářská%20práceee.docx%23_Toc417394566
file:///C:/Users/Miroslav/Desktop/Bakalářka/Bakalářská%20práceee.docx%23_Toc417394568
file:///C:/Users/Miroslav/Desktop/Bakalářka/Bakalářská%20práceee.docx%23_Toc417394570
file:///C:/Users/Miroslav/Desktop/Bakalářka/Bakalářská%20práceee.docx%23_Toc417394571


Miroslav Čuchta: Finanční analýza společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. 

 

2015  53 

Tabulka 16: Vstupní hodnoty pro výpočet ROE (dle vztahu 10) .............................. 71 

Tabulka 17: Vstupní hodnoty pro výpočet provozní ROS (dle vztahu 11) ................ 72 

Tabulka 18: Vstupní hodnoty pro výpočet čisté ROS (dle vzorce 12) ....................... 72 

Tabulka 19: Vstupní hodnoty pro výpočet ROCE (dle vztahu 13) ............................ 73 

Tabulka 20: Vstupní hodnoty pro výpočet rentability nákladů (dle vztahu 14) ........ 73 

Tabulka 21: Vstupní hodnoty pro výpočet obrátky celkových aktiv (dle vztahu 15).. 74 

Tabulka 22: Vstupní hodnoty pro výpočet doby obrati aktiv (dle vzorce 16)............ 74 

Tabulka 23: Vstupní hodnoty pro výpočet DO zásob (dle vztahu 17) ....................... 75 

Tabulka 24: Vstupní hodnoty pro výpočet doby obratu pohledávek (dle vztahu 18) . 75 

Tabulka 25: Vstupní hodnoty pro výpočet DO závazků (dle vztahu 19) ................... 76 

Tabulka 26: Vstupní hodnoty pro výpočet podílu VK na aktivech (dle vztahu 20) .... 77 

Tabulka 27: Vstupní hodnoty pro výpočet stupně krytí stálých aktiv (dle vzorce 21) 77 

Tabulka 28: Vstupní hodnoty pro výpočet celkové zadluženosti (dle vztahu 23) ...... 78 

Tabulka 29: Vstupní hodnoty pro výpočet dlouhodobé zadluženosti (dle vztahu 24) 78 

Tabulka 30: Vstupní hodnoty pro výpočet běžné zadluženosti (dle vztahu 25) ......... 79 

Tabulka 31: Vstupní hodnoty pro výpočet zadluženosti vlastních zdrojů (dle vztahu 

26)................................................................................................................................... 79 

Tabulka 32: Vstupní hodnoty pro výpočet majetkového koeficientu (dle vztahu 22) . 81 

Tabulka 33: Vstupní hodnoty pro výpočet úrokového krytí (dle vztahu 27) .............. 81 

Tabulka 34: Vstupní hodnoty pro výpočet položek A, B, C v meziročním období 2009 

- 2010 .............................................................................................................................. 82 

Tabulka 35: Vstupní hodnoty pro výpočet položek A, B, C v meziročním období 2010 

– 2011 ............................................................................................................................. 82 

Tabulka 36: Vstupní hodnoty pro výpočet položek A, B, C v meziročním období 2011 

– 2012 ............................................................................................................................. 83 



Miroslav Čuchta: Finanční analýza společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. 

 

2015  54 

Tabulka 37: Vstupní hodnoty pro výpočet položek A, B, C v meziročním období 2012 

– 2013 ............................................................................................................................. 83 

Tabulka 38: Výsledné hodnoty vlivu dílčích poměrových ukazatelů na ukazatele ROE 

za meziroční období 2009-2010 ....................................................................................... 83 

Tabulka 39: Výsledné hodnoty vlivu dílčích poměrových ukazatelů na ukazatele ROE

 ........................................................................................................................................ 84 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 – Logaritmická metoda – vztah pro výpočet 

Příloha č. 2 – Logo společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. + struktura společnosti 

Příloha č. 3 – Detailní struktura rozvahy 

Příloha č. 4 – Výkaz zisku a ztrát v elementární podobě 

Příloha č. 5 – Du Pontův Diagram 

Příloha č. 6 – Rozvaha – Aktiva společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. za období 

2009 – 2013 (v tis. Kč) 

Příloha č. 7 – Rozvaha – Pasiva společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. za období 

2009 – 2013 (v tis. Kč) 

Příloha č. 8 – Výkaz zisku a ztrát společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. za období 

2009 – 2013 (v tis. Kč) 

Příloha č. 9 – Horizontální analýza aktiv společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. za 

období 2009 – 2013 

Příloha č. 10 – Horizontální analýza pasiv společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. za 

období 2009 – 2013 

Příloha č. 11 – Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát společnosti Kotouč 

Štramberk, s. r. o. za období 2009 – 2013  



Miroslav Čuchta: Finanční analýza společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. 

 

2015  55 

Příloha č. 12 – Vertikální analýza aktiv společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. za 

období 2009 – 2013 

Příloha č. 13 – Vertikální analýza pasiv společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. za 

období 2009 – 2013 

Příloha č. 14 – Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát společnosti Kotouč 

Štramberk, s. r. o. za období 2009 – 2013 

Příloha č. 15 – Výpočet ukazatelů likvidity společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. za 

období 2009 – 2013 

Příloha č. 16 – Výpočet ukazatelů rentability společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. 

za období 2009 – 2013 

Příloha č. 17 – Výpočet ukazatelů aktivity společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. za 

období 2009 – 2013 

Příloha č. 18 – Výpočty ukazatelů finanční stability a zadluženosti společnosti 

Kotouč Štramberk, s. r. o. za období 2009 – 2013 

Příloha č. 19 – Výpočet Du Pontova pyramidálního rozkladu společnosti Kotouč 

Štramberk, s. r. o. za období 2009 – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miroslav Čuchta: Finanční analýza společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. 

 

2015  56 

 

Příloha č. 2 – Logo společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. + struktura 

společnosti 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Struktura společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. 

Zdroj: [10] 

Obrázek 4: Logo společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. 

Zdroj: [10] 
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Příloha č. 3 – Detailní struktura rozvahy 

Tabulka 9: Detailní struktura rozvahy 

Označ. Položka Označ. Položka 

 AKTIVA CELKEM  PASIVA CELKEM 

A. Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 

A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A. I. Základní kapitál 

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

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

B. III. Dlouhodobý finanční majetek A. IV. Výsledek hosp. minulých let 

C. Oběžná aktiva A. V. Výsledek hosp. běžného účetního 

období 

C. I. Zásoby B. Cizí zdroje 

C. II. Dlouhodobé pohledávky B. I. Rezervy 

C. III. Krátkodobé pohledávky B. II. Dlouhodobé závazky 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek B. III. Krátkodobé závazky 

D. Ostatní aktiva B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D. I. Časové rozlišení C. Ostatní pasiva 

   Časové rozlišení 

Zdroj: [1] 
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Příloha č. 4 – Výkaz zisku a ztrát v elementární podobě 

Tabulka 10: Výkaz VZZ 

Symbol Položka Hodnota 

OM       + OBCHODNÍ MARŽE  

Tp       + Tržby za prodej vlastních výrobků  

Np - Provozní náklady  

VHp       = Provozní výsledek hospodaření  

Vf        + Výnosy z finanční činnosti  

Nf - Náklady z finanční činnosti  

VHf       = Finanční výsledek hospodaření  

DB - Daň z příjmu za běžnou činnost  

VHB       = Výsledek hospodaření za běžnou činnost (VHp + VHf – DB)  

VM        + Mimořádné výnosy  

NM - Mimořádné náklady  

DM - Daň z mimořádné činnosti  

VHM       = Mimořádný výsledek hospodaření  

VH       = Výsledek hospodaření za účetní období (VHB + VHM)  

Zdroj: [1] 
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Příloha č. 5 – Du Pontův Diagram 

 

 

  

Obrázek 6: Du pontův diagram 

Zdroj: [5] 
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Příloha č. 6 – Rozvaha – Aktiva společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. za období 

2009 – 2013 (v tis. Kč) 

 

 

Zdroj: [11] 
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Příloha č. 7 – Rozvaha – Pasiva společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. za období 2009 

– 2013 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: [11] 

  



Miroslav Čuchta: Finanční analýza společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. 

 

2015  62 

Příloha č. 8 – Výkaz zisku a ztrát společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. za období 

2009 – 2013 (v tis. Kč) 

 

 

Zdroj: [11] 
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Příloha č. 9 – Horizontální analýza aktiv společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. 

za období 2009 – 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [11] 
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Příloha č. 10 – Horizontální analýza pasiv společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. 

za období 2009 – 2013  

 

Zdroj: [11] 
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Příloha č. 11 – Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát společnosti Kotouč 

Štramberk, s. r. o. za období 2009 – 2013  

 

 

Zdroj: [11] 
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Příloha č. 12 – Vertikální analýza aktiv společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. za 

období 2009 – 2013  

 

 

Zdroj: [11] 
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Příloha č. 13 – Vertikální analýza pasiv společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. za 

období 2009 – 2013 

 

 

Zdroj: [11] 
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Příloha č. 14 – Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát společnosti Kotouč 

Štramberk, s. r. o. za období 2009 – 2013 

 

 

Zdroj: [11] 
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Příloha č. 15 – Výpočet ukazatelů likvidity společnosti Kotouč Štramberk, s. r. 

o. za období 2009 – 2013 

Tabulka 11: Vstupní hodnoty pro výpočet celkové likvidity (dle vztahu 5) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Oběžná aktiva (tis. Kč) 190 187 213 365 295 607 272 714 256 244 

Krátkodobé závazky (tis. Kč) 137 554 131 519 144 520 101 422 74 447 

Celková likvidita  1,38 1,62 2,05 2,69 3,44 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2009 =
190 187

137 554
= 1,38 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2010 =
213 365

131 519
= 1,62 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2011 =
295 607

144 520
= 2,05 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2012 =
272 714

101 422
= 2,69 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2013 =
256 244

74 447
= 3,44 

Tabulka 12: Vstupní hodnoty pro výpočet pohotové likvidity (dle vztahu 6) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Oběžná aktiva (tis. Kč) 190 187 213 365 295 607 272 714 256 244 

Zásoby (tis. Kč) 38 075 44 061 39 566 30 882 33 114 

Krátkodobé závazky (tis. Kč) 137 554 131 519 144 520 101 422 74 447 

Pohotová likvidita 1,11 1,29 1,77 2,38 3,00 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2009 =
190 187 − 38 075

137 554
= 1,11 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2010 =
213 365 − 44 061

131 519
= 1,29 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2011 =
295 607 − 39 566

144 520
= 1,77 
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𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2012 =
272 714 − 30 882

101 422
= 2,38 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2013 =
256 244 − 33 114

74 447
= 3,00 

Tabulka 13: Vstupní hodnoty pro výpočet okamžité likvidity (dle vztahu 7) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Krátkodobý fin. majetek (tis. Kč) 56 631 46 868 64 151 28 471 35 218 

Krátkodobé závazky (tis. Kč) 137 554 131 519 144 520 101 422 74 447 

Okamžitá likvidita 0,41 0,36 0,44 0,28 0,47 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2009 =
56 631

137 554
= 0,41 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2010 =
46 868

131 519
= 0,36 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2011 =
64 151

144 520
= 0,44 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2012 =
28 471

101 422
= 0,28 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎2013 =
35 218

74 447
= 0,47 

Tabulka 14: Vstupní hodnoty pro výpočet krátkodobého ČPK (dle vztahu 8) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Oběžná aktiva (tis. Kč) 190 187 213 365 295 607 272 714 256 244 

Ostatní aktiva (tis. Kč) 97 2 458 2 596 1 835 1 188 

Krátkodobé závazky (tis. Kč) 137 554 131 519 144 520 101 422 74 447 

Ostatní pasiva (tis. Kč) 30 000 0 0 0 0 

ČPK kratk. (tis. Kč) 22 730 84 304 153 683 173 127 182 985 

Č𝑃𝐾 𝑘𝑟á𝑡𝑘.2009 = (190 187 + 97) − (137 554 + 30 000) = 22 730 

Č𝑃𝐾 𝑘𝑟á𝑡𝑘.2010 = (213 365 + 2 458) − 131 519 = 84 304 

Č𝑃𝐾 𝑘𝑟á𝑡𝑘.2011 = (295 607 + 2596) − 144 520 = 153 683 
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Č𝑃𝐾 𝑘𝑟á𝑡𝑘.2012 = (272 714 + 1 835) − 101 422 = 173 127 

Č𝑃𝐾 𝑘𝑟á𝑡𝑘.2013 = (256 244 + 1 188) − 74 447 = 182 985 

 

Příloha č. 16 – Výpočet ukazatelů rentability společnosti Kotouč Štramberk, s. 

r. o. za období 2009 – 2013 

Tabulka 15: Vstupní hodnoty pro výpočet ROA (dle vztahu 9) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

EBIT (tis. Kč) 33 641 26 004 51 264 5 943 33 498 

Aktiva (tis.Kč) 550 447 530 007 588 085 544 318 542 009 

ROA (%) 6,11% 4,91% 8,72% 1,09% 6,18% 

𝑅𝑂𝐴2009 =
33 641

550 447
∗ 100 = 6,11% 

𝑅𝑂𝐴2010 =
26 004

530 007
∗ 100 = 4,91% 

𝑅𝑂𝐴2011 =
51 264

588 085
∗ 100 = 8,72% 

𝑅𝑂𝐴2012 =
5 943

544 318
∗ 100 = 1,09% 

𝑅𝑂𝐴2013 =
33 498

542 009
∗ 100 = 6,18% 

Tabulka 16: Vstupní hodnoty pro výpočet ROE (dle vztahu 10) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

EAT (tis. Kč) 26 886 21 544 40 600 4 179 26 782 

Vlastní kapitál (tis. Kč) 364 077 385 621 426 220 430 399 454 929 

ROE (%) 7,38% 5,59% 9,53% 0,97% 5,89% 

𝑅𝑂𝐸2009 =
26 886

364 077
∗ 100 = 7,38% 

𝑅𝑂𝐸2010 =
21 544

385 621
∗ 100 = 5,59% 

𝑅𝑂𝐸2011 =
40 600

426 220
∗ 100 = 9,53% 
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𝑅𝑂𝐸2012 =
4 179

430 399
∗ 100 = 0,97% 

𝑅𝑂𝐸2013 =
26 782

454 929
∗ 100 = 5,89% 

Tabulka 17: Vstupní hodnoty pro výpočet provozní ROS (dle vztahu 11) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

EBIT (tis. Kč) 33 641 26 004 51 264 5 943 33 498 

Tržby (tis. Kč) 396 373 382 483 439 817 422 027 409 839 

provozní ROS (%) 8,49% 6,80% 11,66% 1,41% 8,17% 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑡𝑛í 𝑅𝑂𝑆2009 =
33 641

396 373
∗ 100 = 8,49% 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑡𝑛í 𝑅𝑂𝑆2010 =
26 004

382 483
∗ 100 = 6,80% 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑡𝑛í 𝑅𝑂𝑆2011 =
51 264

439 817
∗ 100 = 11,66% 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑡𝑛í 𝑅𝑂𝑆2012 =
5 943

422 027
∗ 100 = 1,41% 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑡𝑛í 𝑅𝑂𝑆2013 =
33 498

409 839
∗ 100 = 8,17% 

Tabulka 18: Vstupní hodnoty pro výpočet čisté ROS (dle vzorce 12) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

EAT (tis. Kč) 26 886 21 544 40 600 4 179 26 782 

Tržby (tis. Kč) 396 373 382 483 439 817 422 027 409 839 

čistá ROS (%) 6,78% 5,63% 9,23% 0,99% 6,53% 

Č𝑖𝑠𝑡á 𝑅𝑂𝑆2009 =
26 886

396 373
∗ 100 = 6,78% 

Č𝑖𝑠𝑡á 𝑅𝑂𝑆2010 =
21 544

382 483
∗ 100 = 5,63% 

Č𝑖𝑠𝑡á 𝑅𝑂𝑆2011 =
40 600

439 817
∗ 100 = 9,23% 

Č𝑖𝑠𝑡á 𝑅𝑂𝑆2012 =
4 179

422 027
∗ 100 = 0,99% 
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Č𝑖𝑠𝑡á 𝑅𝑂𝑆2013 =
26 782

409 839
∗ 100 = 6,53% 

 

 

Tabulka 19: Vstupní hodnoty pro výpočet ROCE (dle vztahu 13) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

EBIT (tis. Kč) 33 641 26 004 51 264 5 943 33 498 

Vlastní kapitál (tis. Kč) 364 077 385 621 426 220 430 399 454 929 

Rezervy (tis. Kč) 5 836 212 4 416 0 1 412 

Dlouhodobé závazky (tis. Kč) 12 980 12 655 12 929 12 497 11 221 

Roce (%) 8,79% 6,53% 11,56% 1,34% 7,16% 

𝑅𝑂𝐶𝐸2009 =
33 641

382 893
∗ 100 = 8,79% 

𝑅𝑂𝐶𝐸2010 =
26 004

398 488
∗ 100 = 6,53% 

𝑅𝑂𝐶𝐸2011 =
51 264

443 565
∗ 100 = 11,56% 

𝑅𝑂𝐶𝐸2012 =
5 943

442 896
∗ 100 = 1,34% 

𝑅𝑂𝐶𝐸2013 =
33 498

467 562
∗ 100 = 7,16% 

Tabulka 20: Vstupní hodnoty pro výpočet rentability nákladů (dle vztahu 14) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

EAT (tis. Kč) 26 886 21 544 40 600 4 179 26 782 

Celkové náklady (tis. Kč) 413 143 406 080 458 266 499 565 695 620 

Rentabilita nákladů (%) 6,51% 5,31% 8,86% 0,84% 3,85% 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů2009 =
26 886

413 143
∗ 100 = 6,51% 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů2010 =
21 544

406 080
∗ 100 = 5,31% 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů2011 =
40 600

458 266
∗ 100 = 8,86% 
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𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů2012 =
4 179

499 565
∗ 100 = 0,84% 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů2013 =
26 782

695 620
∗ 100 = 3,85% 

 

Příloha č. 17 – Výpočet ukazatelů aktivity společnosti Kotouč Štramberk, s. r. o. 

za období 2009 – 2013 

Tabulka 21: Vstupní hodnoty pro výpočet obrátky celkových aktiv (dle vztahu 15) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Tržby (tis. Kč) 396 373 382 483 439 817 422 027 409 839 

Aktiva (tis. Kč) 550 447 530 007 588 085 544 318 542 009 

Obrátka celkových aktiv 0,72 0,72 0,75 0,78 0,76 

𝑂𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣2009 =
396 373

550 447
= 0,72 

𝑂𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣2010 =
382 483

530 007
= 0,72 

𝑂𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣2011 =
439 817

588 085
= 0,75 

𝑂𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣2012 =
422 027

544 318
= 0,78 

𝑂𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣2013 =
409 839

542 009
= 0,76 

Tabulka 22: Vstupní hodnoty pro výpočet doby obrati aktiv (dle vzorce 16) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiva (tis. Kč) 550 447 530 007 588 085 544 318 542 009 

Tržby (tis. Kč) 396 373 382 483 439 817 422 027 409 839 

Doba obratu aktiv (dny) 499,94 498,85 481,36 464,32 476,10 

𝐷𝑂 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣2009 =
550 447

396 373
∗ 360 = 499,94 

𝐷𝑂 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣2010 =
530 007

382 483
∗ 360 = 498,85 
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𝐷𝑂 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣2011 =
588 085

439 817
∗ 360 = 481,36 

𝐷𝑂 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣2012 =
544 318

422 027
∗ 360 = 464,32 

𝐷𝑂 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣2013 =
542 009

409 839
∗ 360 = 476,10 

Tabulka 23: Vstupní hodnoty pro výpočet DO zásob (dle vztahu 17) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Zásoby (tis. Kč) 38 075 44 061 39 566 30 882 33 114 

Tržby (tis. Kč) 396 373 382 483 439 817 422 027 409 839 

Doba obratu zásob (dny) 34,58 41,47 32,39 26,34 29,09 

𝐷𝑂 𝑧á𝑠𝑜𝑏2009 =
38 075

396 373
∗ 360 = 34,58 

𝐷𝑂 𝑧á𝑠𝑜𝑏2010 =
44 061

382 483
∗ 360 = 41,47 

𝐷𝑂 𝑧á𝑠𝑜𝑏2011 =
39 566

439 817
∗ 360 = 32,39 

𝐷𝑂 𝑧á𝑠𝑜𝑏2012 =
30 882

422 027
∗ 360 = 26,34 

𝐷𝑂 𝑧á𝑠𝑜𝑏2013 =
33 114

409 839
∗ 360 = 29,09 

Tabulka 24: Vstupní hodnoty pro výpočet doby obratu pohledávek (dle vztahu 18) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Pohledávky krátkodobé (tis. Kč) 87 945 114 915 144 973 198 166 172 739 

Tržby (tis. Kč) 396 373 382 483 439 817 422 027 409 839 

Doba obratu pohledávek (dny) 79,87 108,16 118,66 169,04 151,73 

𝐷𝑂 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘2009 =
87 945

396 373
∗ 360 = 79,87 

𝐷𝑂 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘2010 =
114 915

382 483
∗ 360 = 108,16 
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𝐷𝑂 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘2011 =
114 973

439 817
∗ 360 = 118,66 

𝐷𝑂 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘2012 =
198 166

422 027
∗ 360 = 169,04 

𝐷𝑂 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘2013 =
172 739

409 839
∗ 360 = 151,73 

 

 

Tabulka 25: Vstupní hodnoty pro výpočet DO závazků (dle vztahu 19) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Závazky krátkodobé (tis. Kč) 137 554 131 519 144 520 101 422 74 447 

Tržby (tis. Kč) 396 373 382 483 439 817 422 027 409 839 

Doba obratu závazků (dny) 124,93 123,79 118,29 86,52 65,39 

𝐷𝑂 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů2009 =
137 554

396 373
∗ 360 = 124,93 

𝐷𝑂 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů2010 =
131 519

382 483
∗ 360 = 123,79 

𝐷𝑂 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů2011 =
144 520

439 817
∗ 360 = 118,29 

𝐷𝑂 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů2012 =
101 422

422 027
∗ 360 = 86,52 

𝐷𝑂 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů2013 =
74 447

409 839
∗ 360 = 65,39 
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Příloha č. 18 – Výpočty ukazatelů finanční stability a zadluženosti společnosti 

Kotouč Štramberk, s. r. o. za období 2009 – 2013 

Tabulka 26: Vstupní hodnoty pro výpočet podílu VK na aktivech (dle vztahu 20) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Vlastní kapitál (tis. Kč) 364 077 385 621 426 220 430 399 454 929 

Aktiva (tis. Kč) 550 447 530 007 588 085 544 318 542 009 

Podíl VK na aktivech (%) 66,14% 72,76% 72,48% 79,07% 83,93% 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑉𝐾 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ2009 =
364 007

550 447
∗ 100 = 66,14% 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑉𝐾 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ2010 =
385 621

530 007
∗ 100 = 72,76% 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑉𝐾 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ2011 =
426 220

588 085
∗ 100 = 72,48% 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑉𝐾 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ2012 =
430 399

544 318
∗ 100 = 79,07% 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑉𝐾 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ2013 =
454 929

542 009
∗ 100 = 83,93% 

Tabulka 27: Vstupní hodnoty pro výpočet stupně krytí stálých aktiv (dle vzorce 21) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Dlouhodobý kapitál (tis. Kč) 412 893 398 488 443 565 442 896 467 562 
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Stálá aktiva (tis. Kč) 360 163 314 184 289 882 269 769 284 577 

Stupeň krytí stálých aktiv (%) 114,64% 126,83% 153,02% 164,18% 164,30% 

𝑆𝑡𝑢𝑝𝑒ň 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣2009 =
421 893

360 163
∗ 100 = 114,64% 

𝑆𝑡𝑢𝑝𝑒ň 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣2010 =
398 488

314 184
∗ 100 = 126,83% 

𝑆𝑡𝑢𝑝𝑒ň 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣2011 =
443 565

289 882
∗ 100 = 153,02% 

𝑆𝑡𝑢𝑝𝑒ň 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣2012 =
442 896

269 769
∗ 100 = 164,18% 

𝑆𝑡𝑢𝑝𝑒ň 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣2013 =
467 562

284 577
∗ 100 = 164,30% 

Tabulka 28: Vstupní hodnoty pro výpočet celkové zadluženosti (dle vztahu 23) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Cizí kapitál (tis. Kč) 186 370 144 386 161 865 113 919 87 080 

Aktiva (tis. Kč) 550 447 530 007 588 085 544 318 542 009 

Celková zadluženost (%) 33,86% 27,24% 27,52% 20,93% 16,07% 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡2009 =
186 370

550 447
∗ 100 = 33,86% 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡2010 =
144 386

530 007
∗ 100 = 27,24% 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡2011 =
161 865

588 085
∗ 100 = 27,52% 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡2012 =
113 919

544 318
∗ 100 = 20,93% 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡2013 =
87 080

542 009
∗ 100 = 16,07% 

Tabulka 29: Vstupní hodnoty pro výpočet dlouhodobé zadluženosti (dle vztahu 24) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Rezervy (tis. Kč) 5 836 212 4 416 0 1 412 

Dlouhodobé závazky (tis. Kč) 12 980 12 655 12 929 12 497 11 221 

Aktiva (tis. Kč) 550 447 530 007 588 085 544 318 542 009 

Dlouhodobá zadluženost (%) 3,42% 2,43% 2,95% 2,30% 2,33% 
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𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡2009 =
18 816

550 447
∗ 100 = 3,42% 

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡2010 =
12 867

530 007
∗ 100 = 2,43% 

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡2011 =
17 345

588 085
∗ 100 = 2,95% 

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡2012 =
12 497

544 318
∗ 100 = 2,30% 

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡2013 =
12 633

542 009
∗ 100 = 2,33% 

 

Tabulka 30: Vstupní hodnoty pro výpočet běžné zadluženosti (dle vztahu 25) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Krátkodobý cizí kapitál (tis. Kč) 137 554 131 519 144 520 101 422 74 447 

Aktiva (tis. Kč) 550 447 530 007 588 085 544 318 542 009 

Bežná zadluženost (%) 24,99% 24,81% 24,57% 18,63% 13,74% 

𝐵ěž𝑛á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡2009 =
137 554

550 447
∗ 100 = 24,99% 

𝐵ěž𝑛á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡2010 =
131 519

530 007
∗ 100 = 24,81% 

𝐵ěž𝑛á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡2011 =
144 520

588 085
∗ 100 = 24,57% 

𝐵ěž𝑛á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡2012 =
101 422

544 318
∗ 100 = 18,63% 

𝐵ěž𝑛á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡2013 =
74 447

542 009
∗ 100 = 13,74% 

Tabulka 31: Vstupní hodnoty pro výpočet zadluženosti vlastních zdrojů (dle vztahu 26) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Cizí kapitál (tis. Kč) 186 370 144 386 161 865 113 919 87 080 

Vlastní kapitál (tis. Kč) 364 077 385 621 426 220 430 399 454 929 

Zadluženost vlastních zdrojů (%) 51,19% 37,44% 37,98% 26,47% 19,14% 
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𝑍𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗ů2009 =
186 370

364 077
∗ 100 = 51,19% 

𝑍𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗ů2010 =
144 386

385 621
∗ 100 = 37,44% 

𝑍𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗ů2011 =
161 865

426 220
∗ 100 = 37,98% 

𝑍𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗ů2012 =
113 919

430 399
∗ 100 = 26,47% 

𝑍𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗ů2013 =
87 080

454 929
∗ 100 = 19,14% 
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Tabulka 32: Vstupní hodnoty pro výpočet majetkového koeficientu (dle vztahu 22) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiva (tis. Kč) 550 447 530 007 588 085 544 318 542 009 

Vlastní kapitál (tis. Kč) 364 077 385 621 426 220 430 399 454 929 

Majetkový koeficient 1,51 1,37 1,38 1,26 1,19 

𝑀𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡2009 =
550 447

364 077
= 1,51 

𝑀𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡2010 =
530 007

385 621
= 1,37 

𝑀𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡2011 =
588 085

426 220
= 1,38 

𝑀𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡2012 =
544 318

430 399
= 1,26 

𝑀𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡2013 =
542 009

454 929
= 1,19 

Tabulka 33: Vstupní hodnoty pro výpočet úrokového krytí (dle vztahu 27) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

EBIT (tis. Kč) 33 641 26 004 51 264 5 943 33 498 

Úroky (tis. Kč) 947 145 100 195 0 

Úrokové krytí  35,52 179,34 512,64 30,48 0 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í2009 =
33 641

947
= 35,52 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í2010 =
26 004

145
= 179,34 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í2011 =
51 264

100
= 512,64 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í2012 =
5 943

195
= 30,48 
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Příloha č. 19 – Výpočet Du Pontova pyramidálního rozkladu společnosti Kotouč 

Štramberk, s. r. o. za období 2009 – 2013 

Tabulka 34: Vstupní hodnoty pro výpočet položek A, B, C v meziročním období 2009 - 2010 

Položka (v %) 2009 2010 změna   
multiplikátor 151,19 137,44 -13,75 A -0,0414 

Zisková marže 6,78 5,63 -1,15 B -0,0807 

Obrátka aktiv 72,01 72,17 0,16 C 0,0009 

ROE 7,38 5,59 -1,7979 X -0,1212 

𝐴 = 𝑙𝑜𝑔
137,44

151,19
= −0,0414 

𝐵 =
5,63

6,78
= −0,0807 

𝐶 =
72,17

72,01
= 0,0009 

𝑋 =
5,59

7,38
= −0,1212 

 

Dle stejného postupu byly vypočteny hodnoty A, B a C i u ostatních meziročních 

období (viz. tabulka 35, 36 a 37). 

Tabulka 35: Vstupní hodnoty pro výpočet položek A, B, C v meziročním období 2010 – 2011  

Položka (v %) 2010 2011 změna 
  

multiplikátor 137,44 137,98 0,53 A 0,0017 

Zisková marže 5,63 9,23 3,60 B 0,2145 

Obrátka aktiv 72,17 74,79 2,62 C 0,0155 

ROE 5,59 9,53 3,9388 X 0,2317 
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Tabulka 36: Vstupní hodnoty pro výpočet položek A, B, C v meziročním období 2011 – 2012  

Položka (v %) 2011 2012 změna 
  

Multiplikátor 137,98 126,47 -11,51 A -0,0378 

Zisková marže 9,23 0,99 -8,24 B -0,9695 

Obrátka aktiv 74,49 77,53 2,75 C 0,0157 

ROE 9,53 0,97 -8,5546 X -0,9917 

 

Tabulka 37: Vstupní hodnoty pro výpočet položek A, B, C v meziročním období 2012 – 2013  

Položka (v %) 2012 2013 změna 
  

multiplikátor 126,47 119,14 -7,33 A -0,0259 

Zisková marže 0,99 6,53 5,54 B 0,8195 

Obrátka aktiv 77,53 75,61 -1,92 C -0,0109 

ROE 0,97 5,89 4,9161 X 0,7827 

 

 

∆Xa = −1,7979 ∗
−0,0414

−0,1212
= −0,6143 

∆Xb = −1,7979 ∗
−0,0807

−0,1212
= −1,1975 

∆Xc = −1,7979 ∗
0,0009

−0,1212
= 0,0140 

 

Tabulka 38: Výsledné hodnoty vlivu dílčích poměrových ukazatelů na ukazatele ROE za meziroční 

období 2009-2010  

 
09/10 

multiplikátor -0,6143 

Zisková marže -1,1975 

Obrátka aktiv 0,0140 

Výsledné hodnoty ostatních meziročních období vlivu dílčích poměrových ukazatelů 

na ukazatel ROE byly vypočteny stejným způsobem jako v předcházející ukázce (viz 

tabulka 39). 
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Tabulka 39: Výsledné hodnoty vlivu dílčích poměrových ukazatelů na ukazatele ROE  

  09/10 10/11 11/12 12/13 

Multiplikátor -0,6143 0,0286 -0,3263 -0,1628 

Zisková marže -1,1975 3,6466 -8,3634 5,1472 

Obrátka aktiv 0,0140 0,2635 0,1351 -0,0683 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


