
 
 

 



 

 



 

 



 

 



ABSTRAKT 

 

 Předmětem bakalářské práce „Využití účetních výkazů při finanční analýze podniku“ 

je vymezení pojmů a základní charakteristika účetních výkazů, analýza jejich významu pro 

finanční analýzu a popis jejich vzájemné provázanosti. Charakteristika metod finanční 

analýzy a jejich provázanost na účetní výkazy. V praktické části jsou aplikovány teoretické 

poznatky na účetních výkazech vybrané společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s. a zpracovány analýzy finanční situace společnosti, v závěrečné části je shrnutí 

poznatků a navržení opatření vedoucích ke zlepšení. 

Klíčová slova:  

Finanční analýza; finanční výkazy; poměrové ukazatele; bonitní a bankrotní ukazatele. 

 

 

ABSTRACT 

 

Thesis "Use of financial statements for financial analysis company" is definition of 

terms and the basic characteristics of financial statements, analysis of their importance for 

financial analysis and a description of their interdependence. Characteristics of financial 

analysis methods and their interaction on the financial statements. In the practical part the 

theoretical findings on the financial statements of the selected company North Moravian 

Water and Sewerage Ostrava processed and analysis of financial condition of society, and 

final proposing of measures leading to improvement. 
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1 ÚVOD 

 

Každá společnost ke zdravému fungování potřebuje nejen ovládat obchodní stránku 

podnikatelské činnosti, ale i ovládat a znát svůj skutečný finanční stav, vývoj hospodaření.  

Řadu informací, jak podnik funguje uvnitř i navenek, lze získat z účetnictví společnosti.  

Hlavními zdroji jsou data získaná z účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz o 

peněžních tocích), která jsou dostupná i pro externí analytiky. Manažeři podrobnější a 

přesnější data získávají z manažerského účetnictví, kalkulací, firemních statistik, z plánů 

apod. Pomocí různých metod finančních analýz, lze zhodnotit finanční zdraví podniku, odkrýt 

slabiny v hospodaření, které by v budoucnu mohly vést k problémům a identifikovat silné 

stránky, díky kterým společnost může prosperovat. 

V teoretické části bakalářské práce jsou zpracovány informace získané z odborné 

literatury zaměřené na účetní výkazy a vztahy mezi těmito výkazy, vymezení základních 

pojmů finanční analýzy, jejich metod a cílů. Podrobnější informace jsou věnovány 

elementárním metodám, jako je horizontální a vertikální analýza a poměrovým ukazatelům. 

V praktické části je ve stručnosti představena charakteristika a historie společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Za pomocí výkazů analyzované  

společnosti a elementárních metod uvedených v teoretické části, budou zhodnoceny její 

výsledky hospodaření za období 2011 – 2013 za pomocí horizontálních a vertikálních analýz, 

výpočtů analýz poměrových ukazatelů a výpočet Altmanova modelu a Kralickova quick testu. 

Součástí jednotlivých analýz bude i rozbor zjištěných výsledků. 

V závěru je stručné zhodnocení výsledků všech podstatných informací, které 

vyplynuly z analýz a rozborů. 
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2 ANALYZOVANÝ PODNIK 

 

2.1 Charakteristika společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

 

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK Ostrava a.s.) 

patří v České republice mezi špičkové dodavatele a provozovatele v oboru vodovodů a 

kanalizací. V Moravskoslezském kraji je největší vodárenská společnost současné doby. 

Společnost byla založena roku 1992. Hlavními činnostmi jsou odvádění a čištění odpadních 

vod, výroba a rozvod pitné a užitkové vody, provozování vodovodů a kanalizací, provoz 

vodohospodářských zařízení, čištění kanalizací a přípojek, stavební práce při stavbě a 

opravách vodovodů a kanalizací. Své služby poskytuje přímým odběratelům i dalším 

vodohospodářským sítím regionu. Zahrnuje především oblast okresů Frýdek-Místek, Karviná, 

Nový Jičín a Opava. V posledních letech rozšířila svoji působnost do okresů Bruntál, Vsetín a 

polského příhraničí. K dlouhodobým cílům společnosti patří akvizice regionálních vodárenských 

společností, zvyšování odbytu vyrobené pitné vody a odvádění odpadních vod z oblastí mimo 

stávající region.  

SmVaK Ostrava a. s. je vlastníkem infrastruktury, provozovatelem a současně lokálně 

monopolním poskytovatelem regulované dodávky vody pro 1,1 milionu zákazníků a 

kanalizačních služeb pro zhruba 500 tisíc zákazníků v Moravskoslezském kraji. Tato společnost 

nemá žádné významné neregulované činnosti; 95 % jejich tržeb se vytváří z regulované činnosti. 

Cenovým regulačním orgánem je Ministerstvo financí. V praxi to znamená, že cena vodného a 

stočného může obsahovat pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu 

zboží doložitelné z účetnictví, přiměřený zisk a daň. Zákonná regulace vodního hospodářství 

spadá do působností Ministerstva zemědělství, dále je kvalita pitné vody regulována hygienickými 

předpisy Ministerstva zdravotnictví a regulace problematiky odpadních vod a jejich čištění je 

sledována Ministerstvem životního prostředí [12]. 

 

2.2 Historie 

 

Historickým předchůdcem společnosti SmVaK Ostrava a.s., bylo Krajské středisko 

pro vodovody a kanalizace a okresní vodovody a kanalizace, jejichž sloučením později 

vznikly Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Od roku 1992 má tato společnost 
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právní podobu akciové společnosti. Od 2. 12. 2009 je majoritním vlastníkem španělská 

společnost AQUALIA CZECH S.L.[12]. 

Společnost je členem koncernu, jehož řídící osobou je společnost FOMENTO DE 

CONSTRUCCTIONES Y CONTRATAS, S.A.  se sídlem Barcelona, Balmes 36, Španělské 

království. Sídlo Společnosti SmVaK Ostrava a.s. je v Ostravě, 28. října 169, PSČ 709 00, 

Česká republika. Společnost má tyto orgány: valnou hromadu, představenstvo, dozorčí radu.  

Tab. 1 Vývoj základního kapitálu společnosti v letech 2011 – 2013 [12] 

 

Ukazatel 

Měrná 

jednotka 
2011 2012 2013 Číslo ISIN 

Základní kapitál tis. Kč 3 458 425 3 458 425 3 458 425 - 

Počet akcií celkem ks 3 458 425 3 458 425 3 458 425 - 

V tom akcie na majitele ks 421 385 421 385 421 385 CS0008435251 

V tom akcie na jméno ks 3 037 040 3 037 040 3 037 040 CS0009031166 

 

Akcie Společnosti jsou obchodovatelné na volném trhu. Dluhopisy Společnosti jsou 

obchodované na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha (regulovaný trh). V tabulce 1 je 

uveden vývoj základního kapitálu a počet akcií společnosti SmVaK Ostrava a.s., v letech 

2011 – 2013 [12]. 

Ekonomické ukazatele 

Účetní závěrka je zpracována v souladu s mezinárodními účetními standardy. Tabulka 

podává informace o vývoji tržeb souvisejících s vodným a stočným, o výnosech, 

hospodářském výsledku společnosti SmVaK Ostrava a.s. v tis. Kč v letech 2011-13. 

Tab. 2 Přehled vývoje tržeb a výnosů, nákladů a hospodářského výsledku [12] 

Ukazatel 2011 2012 2013 

Tržby související s vodným a stočným [tis. Kč] 2 044 825 2 119 953 2 158 025 

Ostatní provozní výnosy[tis. Kč] 64 200 73 201 55 346 

Úroky a ostatní finanční výnosy[tis. Kč] 777 548 89 

Výnosy celkem[tis. Kč] 2 109 802 2 193 702 2 213 460 

Zisk před zdaněním[tis. Kč] 449 004 476 140 485 072 

Zisk po zdanění[tis. Kč] 362 480 385 149 388 602 
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Zdroje vody, zásobování obcí, čističky odpadních vod 

Hlavním zdrojem povrchové vody je systém údolní nádrže Kružberk v Jeseníkách, 

přehrady Šance a Morávka v Beskydech. Kvalitu pitné vody zajišťují úpravny vod Podhradí, 

Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí a Vyšní Lhoty. Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s. počátkem roku 2011 začaly využívat při kontrole kvality své pitné vody kromě 

laboratorních testů i pstruhy. Pstruzi jsou velice náchylní na čistotu a obsah kyslíku ve vodě, 

preferují chladnou vodu. Organismus pstruhů je velice citlivý na všechny změny ve složení 

vody a okamžitě na změnu reaguje [12]. 

Výroba a dodávky pitné vody 

Společnost v roce 2013 zajišťovala provoz 5 029 km vodovodní sítě včetně 127 916 

vodovodních přípojek. V roce 2013 bylo vyrobeno 64 856 tis. m
3
 pitné vody. Na obrázku 1 je 

znázorněn vývoj specifické spotřeby vody na obyvatele a den. Spotřeba činila v roce 2013 u 

vody fakturované celkem 130 litrů a u vody fakturované domácnostem 88 litrů [12]. 

 

Obr. 1 Vývoj specifické spotřeby vody [12] 

Odvádění a čištění odpadních vod 

 Společnost v roce 2013 provozovala v 80 obcích regionu kanalizační síť o celkové 

délce 1 707 km, na níž bylo v provozu 102 kanalizačních čerpacích stanic. Na tuto kanalizační 

síť bylo prostřednictvím kanalizačních přípojek napojeno  525 133 obyvatel. Čištění 

odpadních vod zajišťovalo 65 čistíren, které za uplynulý rok vyčistily celkem  55 968 tis. m
3 

odpadních vod, včetně vod srážkových [12]. 
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3 ÚČETNÍ VÝKAZY 

 

Finanční výkazy - účetní výkazy je pojem, který se používá pro souhrnné označení 

povinných výkazů zobrazujících základní finanční situaci podniku. Jejich cílem je poskytnout 

(podle standardů IFRS) informace o účetní jednotce, které jsou užitečné širokému okruhu 

uživatelů při tvorbě ekonomických rozhodnutí. 

  

3.1 Účetní výkazy jako podklad finanční analýzy  

 

Účetní výkazy podniku představují základní zdroj dat a informací pro kvalitní 

zpracování finanční analýzy. Soubor základních účetních výkazů tvoří rozvaha, výkaz zisků a 

ztráty, přehled o peněžních tocích, příloha k účetní závěrce, přehled o změnách vlastního 

kapitálu, výroční zpráva.  

3.1.1  Rozvaha 

 

Základním účetním výkazem každého podniku je jeho rozvaha. Podává přehled o 

stavu majetku a zdrojích jeho krytí v peněžním vyjádření k určitému časovému okamžiku. 

Správně sestavená rozvaha musí splňovat základní bilanční princip, tj. celková aktiva = 

celková pasiva [9]. 

Uspořádání a označování položek v rozvaze je stanoveno v příloze č. 1, vyhlášky č. 

500/2002 Sb., která podrobně popisuje jednotlivé položky rozvahy, položky se označují 

v kombinaci velkých písmen latinské abecedy, římských a arabských číslic a názvem položky. 

Běžné účetní období na straně aktiv v rozvaze se zobrazuje ve třech sloupcích [9]: 

 brutto – charakterizuje stav jednotlivých majetkových položek na aktivních účtech 

v ocenění podle zákona o účetnictví, 

 korekce – vyjadřuje výši opravných položek a oprávek k jednotlivým aktivním účtům, 

 netto – vyjadřuje výši aktiv sníženou o opravné položky a oprávky. 

  Minulé období obsahuje stav aktivních položek minulého účetního období, tyto 

položky jsou snížené o opravné položky a oprávky. Aktiva za minulé období se uvádějí 

v hodnotách netto. 

https://managementmania.com/cs/podnik


6 
 

Strana pasiv v rozvaze se zobrazuje ve dvou sloupcích: 

 běžné období, 

 minulé období. 

3.1.2 Výkaz zisků a ztráty 

 

Jinými slovy se nazývá také výsledovka a podává přehled o finanční výkonnosti 

podniku - o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Vykazuje jakého hospodářského 

výsledku společnost za sledované a minulé období. Na rozdíl od rozvahy, která je sestavena k 

určitému časovému okamžiku, je výsledovka tokový výkaz, který se vztahuje vždy 

k nějakému určitému časovému intervalu [9]. 

Z tohoto výkazu je patrné zda podnik dosahuje zisku, či je ve ztrátě. Výnosy lze 

definovat jako peněžní částky, které podnik z veškerých svých činností získal za dané účetní 

období, a to bez ohledu, zda v tomto období došlo k jejich inkasu. Náklady představují 

peněžní částky, prostředky, které byly vynaložené za účelem dosažení výnosů, i když k jejich 

skutečnému zaplacení nemuselo ve stejném období dojít. Jsou měřítkem účelové spotřeby 

výrobních činitelů a opotřebení majetku účetní jednotky ve finančním vyjádření.  

Výsledek hospodaření podniku se vypočítá dle vzorce, viz níže, jako rozdíl mezi 

celkovými výnosy a celkovými náklady, lze jej ovlivňovat snižováním nákladů. 

VÝNOSY  -  NÁKLADY  = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+ zisk, - ztráta)   (1) 

Výkaz zisků a ztráty, má předepsanou strukturu. Rozeznáváme dvojí formu- 

horizontální nebo vertikální, a sestavuje se v druhovém nebo účelovém členění. Druhové 

členění ukazuje, jaké náklady byly v podniku vynaloženy. Nákladovými druhy jsou spotřeba 

materiálu, náklady na prodané výrobky, mzdové náklady, odpisy dlouhodobého majetku, 

služby, atd. Účelové členění nákladů popisuje, v jakém útvaru podniku byly náklady 

vynaloženy. Z toho důvodu účelová výsledovka obsahuje náklady na prodané výrobky, 

náklady na odbyt a náklady na správu.  

Výkaz ve druhovém členění je sestaven stupňovitě a jsou v něm vyčísleny:  

 

 Obchodní marže   

obchodní marže = tržby za prodané zboží – náklady na prodané zboží.  (2) 
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 Přidaná hodnota 

přidaná hodnota = obchodní marže + výkony – výkonová spotřeba (3) 

vyjadřuje hodnotu přidanou zpracováním, jednotlivé podíly složek na přidané hodnotě 

lze analyzovat a porovnat je s jinými podniky. Pozitivním hodnocením je zvyšování 

přidané hodnoty. 

 Provozní výsledek hospodaření, se vypočítá odečtením všech provozních nákladů od 

součtu všech provozních výnosů, ukazuje, jak se podniku daří v jeho hlavní činnosti 

podnikání. 

 Finanční výsledek hospodaření. 

 Výsledek hospodaření za běžnou činnost se vypočítává součtem provozního a 

finančního výsledku hospodaření snížený o daň z příjmu. 

 

 Mimořádný výsledek hospodaření, je rozdíl mimořádných výnosů a mimořádných 

nákladů snížený o daň z příjmu. 

 Výsledek hospodaření za účetní období tvoří součet výsledku hospodaření za 

běžnou činnost a mimořádného výsledku hospodaření. Ve finanční analýze je často a 

používá se pod pojmem čistý zisk (Earnings After Tax-EAT). 

 

 Celkový výsledek hospodaření před zdaněním  

 

Ve finanční analýze je často používán zisk v podobě zisku před zdaněním (EBT), 

popř. zisk před úroky a zdaněním (EBIT), zisk před odečtením úroků, zdaněním a odpisy  

( EBITDA). Pro srovnání se uvádějí údaje za dvě účetní období. Skutečnost v účetním období 

sledovaného období se porovnává s minulým obdobím. Položka výsledek hospodaření za 

účetní období uvedená ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce výsledek hospodaření 

uvedené v rozvaze.  
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3.1.3  Přehled o peněžních tocích (Cash flow) 

 

Přehled o peněžních tocích podává informaci o přírůstcích (příjmech) a úbytcích 

(výdajích) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů během účetního období. V praxi je 

využíván účetní jednotkou při hodnocení platební schopnosti a řízení její likvidity, při 

krátkodobém či dlouhodobém finančním plánování, při finanční analýze, při hodnocení 

investic [9]. I u ziskové firmy může nastat, že se ocitne v situaci, kdy chybí hotovost a nejsou 

schopni zaplatit dodavatelům, zaměstnancům a dalším věřitelům. Proto je nutno správně 

načasovat peněžní příjmy od zákazníků, které se nutně nemusí shodovat s vykázáním výnosů 

[12]. 

Peněžními prostředky se rozumí peníze v hotovosti, včetně cenin, peněžní prostředky 

na běžném účtu (včetně pasivního zůstatku), případně peníze na cestě. Peněžní ekvivalenty 

představují krátkodobý likvidní finanční majetek, který je pohotově a snadno směnitelný za 

předem známou částku peněžních prostředků, u tohoto majetku se nepředpokládá významná 

změna hodnoty v čase. Pohyb peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů během účetního 

období je sledován v členění za činnost provozní, investiční a finanční. Volba metody 

sestavení přehledu o peněžních tocích, obsahová náplň peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů je při respektování určitých zásad zcela v pravomoci účetní jednotky [9]. 

Existují dvě základní metody sestavení výkazu cash flow: 

 Přímá metoda spočívá ve sledování přírůstků a úbytků peněžních toků přímo na 

základě jednotlivých účetních dokladů, tj. sledování příjmů a výdajů, které se 

specifikují, třídí a seskupují do předem vymezených položek. Hlavní výhodou přímé 

metody je, že zobrazuje hlavní kategorie peněžních prostředků, nevýhodou je, že 

nejsou patrné zdroje a použití peněžních prostředků. 

 

 Nepřímá metoda vychází z výsledku hospodaření účetní jednotky (tzn. z rozdílu mezi 

výnosy a náklady), který transformuje na tok peněz (tzn. na rozdíl mezi příjmy a 

výdaji). Úpravy vycházejí z předpokladu, že každá nákladová položka nemusí být 

zároveň výdajová (např. tvorba opravné položky k zásobám), a výdajová položka 

nemusí zároveň znamenat, že se jedná o náklad (např. nákup dlouhodobého majetku), 

výnosová položka nemusí být spojena s příjmem (např. prodej zboží na fakturu), a 

příjmová položka nemusí být výnosem (např. přijatá záloha od zákazníka). Výsledek 
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hospodaření se o tyto položky musí upravit, aby se získal přehled o toku peněz za 

sledované období [3]. 

 

3.1.4 Příloha k účetní závěrce 

Příloha je součástí účetní závěrky, sestavuje se ve formě tabulek popisným způsobem. 

Jedná se o nesmírně důležitý dokument a slouží jak vedení účetní závěrky, tak i jejím 

uživatelům. Při jejím sestavování se vychází z účetních a dalších písemností účetní jednotky. 

Údaje se uvádějí v tisících Kč, pokud jednotka nerozhodne jinak. Příloha je sestavována 

v plném (účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem) nebo 

zjednodušeném rozsahu (účetní jednotky, které nemají povinnosti auditu včetně 

individuálních podnikatelů).  

 V § 39 až 44 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky je jednoznačně uvedeno, 

co všechno musí účetní jednotka v Příloze uvést: 

 údaje o fyzických a právnických osobách, popis změn a dodatků provedených 

v obchodním rejstříku za uplynulé účetní období, popis organizační struktury, 

 přepočtený průměrný počet zaměstnanců účetního období, z toho uvádí počet členů 

řídících orgánů, s uvedením výše osobních nákladů, 

 výši půjček a úvěrů, vč. úrokových sazeb a podmínek, 

 informace o účetních zásadách, použitých účetních metodách, o způsobu odepisování 

a oceňování, 

 způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku, 

 doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, které jsou důležité pro 

zpracování finančních analýz, pro hospodářský výsledek, či zhodnocení majetkové a 

finanční situace účetní jednotky, atd. 

 

 

 

 

http://www.podnikator.cz/nejoblibenejsi-clanky/n:17308
http://www.podnikator.cz/provoz-firmy/ucetnictvi-a-dane/dane/n:16812
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3.1.5  Přehled o změnách vlastního kapitálu 

 

Výkaz o změnách vlastního kapitálu vysvětluje u jednotlivé položky vlastního kapitálu 

rozdíl mezi počátečním a konečným stavem (s výjimkou výsledku hospodaření za účetní 

období, jelikož podrobnější informace jsou uvedeny ve výkazu zisků a ztráty). 

V celkové změně vlastního kapitálu se promítají [9]: 

 změny, které vyplývají z transakcí s vlastníky, např. vklady do vlastního kapitálu, 

výběry formou dividend, 

 změny, které vyplývají z ostatních operací, tj. změny vzniklé přeceněním, přesuny 

mezi fondy, atd.  

Přehled o změnách vlastního kapitálu nemá na rozdíl od rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty předepsanou konkrétní formu a české účetní předpisy ji nestanovují. 

3.1.6 Výroční zpráva 

 

Výroční zpráva celkově hodnotí činnosti účetní jednotky za uplynulých 12 měsíců, 

podává celkový obraz podniku, včetně zvážení přínosů předchozího roku, ale je i nástrojem 

marketingové komunikace. Ze zákona mají informační povinnost vydat výroční zprávu 

akciové a obchodní společnosti jednou ročně o své činnosti. Tuto povinnost mají společnosti, 

pokud splňují dvě ze tří následujících kritérií: 

 výše jejich rozvahy je nad 40 mil. korun, 

 čistý obrat dosáhl nebo přesáhl výše 80 mil. korun, 

 průměrný stav zaměstnanců je vyšší než 50 osob. 

 Povinně zpráva musí obsahovat auditorem ověřenou účetní uzávěrku, přehled o vývoji 

společnosti a jejich jednotlivých aktivitách, informace o organizaci firmy, pracovněprávních 

vztazích, o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí, metody a cíle řízení rizik, a 

předpoklad vývoje činnosti účetní jednotky. U společností, jejichž emitované cenné papíry 

(akcie, dluhopisy) jsou obchodovány na BCP nutno vycházet z oznámení dané zákonem č. 

256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních 

korporacích. 

 

http://www.profitas.cz/nase-sluzby/vedeni-ucetnictvi/
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3.2 Vzájemná provázanost finančních výkazů 

 

Mezi účetními výkazy existuje vzájemná souvztažnost a propojení. Spojovacím 

prvkem Přehledu o peněžních tocích a rozvahy jsou peněžní prostředky jakožto součást 

oběžných aktiv. Jejich pohyb je sledován ve výkazu peněžních toků. Spojovací prvek Výkazu 

zisku a ztráty a Rozvahy je výsledek hospodaření, který je v rozvaze na straně pasiv, jako 

přírůstek vlastního kapitálu. Vzájemné vazby zachycuje obrázek 2. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Vzájemná provázanost účetních výkazů [3] 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA 

 

Finanční analýza zkoumá finanční zdraví podniku a je neodmyslitelnou součástí 

systematického řízení podniku po stránce financí. Finanční analýza je zpětná vazba všech 

aktivit podniku – odhalí, kam se podnik v jednotlivých oblastech finančního řízení dostal, jaké 

finanční cíle se podařilo naplnit a které naopak splněny nebyly. 

4.1 Charakteristika a zdroje finanční analýzy 

 

Finanční analýza podniku je chápána jako metoda hodnocení finančního zdraví 

podniku, kdy se získaná data třídí, agregují, vzájemně se poměřují, hledají se souvislosti mezi 

daty a určuje se jejich vývoj. Takto zpracovaná data zvyšují hodnotu informací, které 

pomáhají dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření [7]. 

Zdrojem informací pro zpracování finanční analýzy jsou především údaje z výročních 

zpráv, z finančních výkazů, příloh a dalších doplňujících informací z účetnictví za jednotlivé 

roky. Většina ekonomických dat, které se používají ve finanční analýze, jsou převzaty z 

vládních zdrojů, i když některé informace jsou nezávisle zjištěny důkladnou analýzou 

průzkumů a výzkumu [1]. 

  Vhodné je i využití informační databáze veřejných i komerčních serverů, odkud lze 

čerpat informace o ostatních konkurenčních společnostech, o situaci na trhu v podobném 

odvětví podniku a v neposlední řadě o celkovém stavu v průmyslu. Obecně je můžeme 

rozdělit na informace interní a informace externí.  

  

4.2 Úkoly a cíle finanční analýzy 

 

Úkolem finanční analýzy je poskytnout manažerům informace o finančním 

hospodaření v minulosti, přítomnosti i budoucnosti, zhodnotit "finanční zdraví" podniku a pro 

jeho další vývoj odhalit slabé a silné stránky (úroveň likvidity, stability, produktivity, atd.), 

posoudit postavení v odvětví, oboru, vzhledem k jeho hlavním konkurentům. 
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Cílem finanční analýzy podniku je zpravidla: 

 posoudit vliv vnitřního a vnějšího prostředí,  

 analyzovat dosavadní vývoj podniku, 

 komparace výsledků analýzy v prostoru, 

 charakterizovat vztahy mezi ukazateli (pyramidové rozklady), 

 poskytnout informace pro budoucí rozhodování, 

 prognóza budoucího vývoje, 

 interpretace výsledků, 

 návrhy pro finanční plánování a řízení podniku. 

 Účelem a smyslem finanční analýzy je provést, s pomocí speciálních metodických 

prostředků, diagnózu finančního hospodaření podniku, podchytit všechny jeho složky, 

případně při podrobnější analýze zhodnotit blíže některou ze složek finančního hospodaření. 

Jedná se například o analýzu rentability, analýzu zadluženosti, analýzu likvidity, jaká je 

hospodářská a finanční stabilita podniku, tj. schopnost dlouhodobě zabezpečit své finanční 

závazky a dlouhodobě dosahovat přiměřené výnosnosti. S určitým zjednodušením lze říci, že 

zjištění uvedených charakteristik splňuje rovněž základní cíle finanční analýzy. Váha 

jednotlivých charakteristik při hodnocení podniku se bude lišit v závislosti na konkrétním cíli 

finanční analýzy a konkrétní potřebě uživatele finanční analýzy. 

4.3 Uživatelé finanční analýzy 

 

Hierarchie informačních potřeb různých subjektů rozhodování se liší. Informace o 

finančním zdraví podniku nevyužívají pouze manažeři a vrcholové vedení, lze je rozdělit na 

uživatele interní a uživatele externí [10]. 

Interní uživatelé:  

 členové orgánů společnosti (představenstvo, dozorčí rada, jednatel), 

 manažeři – pro potřeby operativního a strategického finančního řízení podniku, 

 zaměstnanci – přirozený zájem o stabilitě a prosperitě podniku, 

 odboráři. 
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Externí uživatelé: 

 stát a jeho orgány – především kontroluje vykazované daně, a zpracovává informace o 

podnicích z hlediska statistiky, 

 investoři – získávají informace pro zjištění rentability podniku, rizikovosti, apod., 

 banky a jiní věřitelé- chtějí znát kreditibilitu podniku, tj. schopnost splácet úvěry 

 konkurence, 

 obchodní partneři – sledují zadluženost podniku, likviditu, solventnost. 

 

4.4 Metody a techniky finanční analýzy 

 

V rámci finanční analýzy se používají metody: 

 elementární metody s různými typy ukazatelů (jimiž se převážně zabývá tato 

bakalářská práce), 

 vyšší metody, které zahrnují metody matematické statistiky, 

 metody částečně využívající matematickou statistiku.  

 

Elementární (základní) metody finanční analýzy pracují s ukazateli, jejichž zdrojem 

jsou přímo položky účetních výkazů, nebo údaje z nich odvozené [10]. 

Ukazatelé mohou být: 

 Extenzivní (objemové), nesoucí informaci o rozsahu (v peněžních jednotkách), které 

se dále dělí na : 

o stavové (absolutní) - jednotlivé položky aktiv a pasiv (např. bilanční suma nebo  

                hodnota vlastního kapitálu), 

o rozdílové - jedná se o rozdíly stavových ukazatelů (např. čistý pracovní kapitál), 

o tokové - informují o změnách stavových a rozdílových ukazatelů za určitý čas 

 (např. cash flow a položky výsledovky). 

 

 Intenzivní (poměrové), jde o podíly dvou (nebo i více) extenzivních ukazatelů, 

např. ukazatele likvidity nebo rentability. 
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4.5 Finanční analýza absolutních dat 

 

Výchozím bodem finanční analýzy je tzv. vertikální a horizontální rozbor finančních 

výkazů. Obě analýzy umožňují vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů v určitých 

souvislostech a relacích [2]. 

Absolutní ukazatele se využívají zejména při zpracování analýz vývojových trendů, tj. 

srovnání vývoje v časových řadách - horizontální analýza, a procentnímu rozboru komponent, 

tzn., že jednotlivé položky účetních výkazů se vyjádří jako procentní podíly komponent- 

vertikální analýza [3]. 

4.5.1 Horizontální analýza 

 

Horizontální analýza využívá přímo data, která jsou získávána především z účetních 

výkazů (rozvaha, výkazu zisku a ztráty), popř. z výroční zprávy. Vedle sledování změn 

absolutní hodnoty vykazovaných dat v čase (3-10 let) se zjišťují také jejich relativní 

(procentní) změny. Změny jednotlivých položek výkazů se sledují po řádcích, horizontálně, a 

proto se tato metoda nazývá horizontální analýza absolutních dat. Vypočítává se z absolutní 

výše změn a její procentní vyjádření k výchozímu období [7]. 

 

Absolutní změna = hodnota v běžném období – hodnota v předchozím období 

 (4) 

 

  -   
 %   100

 

běžné období předcházející období
Relativní změna

předcházející období
        (5)          

    

4.5.2 Vertikální analýza 

 

Při vertikální analýze se porovnávají jednotlivé složky majetku a kapitálu, tzv. 

struktura aktiv a pasiv podniku, ze které je zřejmé složení hospodářských prostředků 

potřebných pro obchodní a výrobní aktivity podniku a z jakých zdrojů byly pořízeny. 

Vertikální analýzou se nazývá proto, že se při procentním vyjádření jednotlivých složek 

postupuje v jednotlivých letech odshora dolů (ve sloupcích), nikoliv napříč jednotlivými roky. 

Základ pro procentní vyjádření ve výkazu zisku a ztráty je obvykle velikost tržeb (=100%) a v 
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rozvaze hodnota celkových aktiv podniku. Vertikální analýza nezávisí na meziroční inflaci a 

je srovnatelná s výsledky analýz předchozích let [7]. 

    

Bi

Bi
Pi


     (6)                                                                                                                   

Pi   - podíl na celku 

Bi - hodnota dílčího ukazatele         

 Bi - velikost absolutního ukazatele 

i = 1,2,…, n    

      

4.6  Finanční analýza poměrových ukazatelů 

 

Finanční poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma a více 

absolutními ukazateli z účetních dat (rozvahy a výkazu zisků a ztráty) za pomocí jejich 

podílu.  Údaje zjištěné z rozvahy jsou charakteru stavových ekonomických veličin (zachycují 

okamžitý stav k určitému datu), údaje z výkazu zisku a ztráty jsou naproti tomu charakteru 

intervalových veličin (zachycují výsledky veličin za určité období) [7]. 

Poměrové ukazatele, jsou nejrozšířenější a nejoblíbenější metody finanční analýzy, 

jelikož získávají rychlý a neodkladný obraz základních finančních charakteristik. Umožňují 

analyzovat časový vývoj finanční situace podniku (tzv. trendová analýza), prostorový vývoj 

(komparativní analýza) a mohou být používány jako vstupní údaje matematických modelů, 

které umožňují klasifikovat stavy, závislosti mezi jevy a předvídat budoucí vývoj podniku. 

Členění poměrových ukazatelů [7]: 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele tržní hodnoty, 

 ukazatele provozní, 

 ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow.  
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4.6.1  Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability (výnosnosti, ziskovosti, návratnosti) vyjadřují poměr konečného 

hospodářského výsledku k určitému vstupu (k celkovým aktivům, kapitálu, tržbám). Všechny 

ukazatele rentability si lze vyložit obdobným způsobem – ukazují kolik Kč zisku, připadá na 1 

Kč jmenovatele [10]. 

Rentabilita je tak často užívána při rozhodování o tom, jakou aktivitu z firmy vyloučit, 

anebo naopak, v případě finančních plánů, na jakou aktivitu se v budoucnu zaměřit. Nezřídka 

pak bývá rentabilita také součástí motivační složky odměn managementu. Všeobecně se dá 

říci, že by pro ukazatele rentability mělo platit, že jejich smysluplná minimální hodnota je 

dána bezrizikovou úrokovou měrou, tj. výší úroků u státních dluhopisů, která je pro danou 

měnu dostupná. V praxi je však žádoucí pro investici chtít rentabilitu v nejhorším případě 

takovou, která se rovná úrokové sazbě, kterou by nabídl komerční bankovní subjekt v dané 

měně za uložení stejného objemu financí na dobu určitou.  

Skupina ukazatelů rentability by měla obsahovat tyto základní ukazatele:  

 ukazatel rentability vloženého kapitálu, 

  ukazatel rentability celkových vložených aktiv,  

 ukazatel rentability vlastního kapitálu,  

 ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů, 

  ukazatel rentability tržeb. 

 

ROI (Return on Investment) - ukazatel rentability vloženého kapitálu 

Ukazatel rentability investic se spíše než v celopodnikovém měřítku používá pro 

hodnocení jednotlivých investičních projektů. Pro firmu jako celek se počítá spíše z pohledu 

investora, který investoval do nákupu dané firmy a nyní chce zjistit, jaká je rentabilita jeho 

investice. 

kapitálcelkový

úrokynákladovéEBT
ROI


         (7) 
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Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do podniku. 

Čitatel zlomku není zadán jednoznačným způsobem, výběr obvykle závisí na analytikovi, 

použije – li EBIT, EBT, EAT [7]. 

 

ROA (Return on Assets) – ukazatel rentability celkových vložených aktiv 

Rentabilita aktiv ukazuje, do jaké míry se daří společnosti z dostupných aktiv 

generovat zisk, míry výnosu na aktiva, návratnost aktiv. Poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na zdroje financování (vlastní, cizí, krátkodobé, 

dlouhodobé) [3]. 

aktiva

EBIT
ROA            (8) 

                                                 

ROE (Return on Equity) – ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu je ukazatelem, kterým vlastníci (akcionáři, společníci, 

další investoři) zjišťují jak dostatečná je výnosnost jejich kapitálu, zda se využívá s intenzitou 

odpovídající velikost jejich investičního rizika [7]. 

kapitálvlastní

EAT
ROE           (9)

                             

ROCE (Return of Capital Employed) – ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů 

Ukazatel vyjadřuje výnosnost dlouhodobě investovaného kapitálu. Slouží 

k prostorovému srovnání podniků, zejména u monopolu (vodárny, telekomunikace). 

závazkydlouhodobékapitálvlastní

EBIT
ROCE


       (10) 
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ROS (Return on Sales) – ukazatel rentability tržeb 

Ukazatel rentability tržeb je důležitý z hlediska efektivnosti podniku. V praxi se 

využívají dvě obměny, které se liší v čitateli -  uvádí se buď čistý zisk nebo EBIT, a ve 

jmenovateli lze použít tržby nebo výnosy [10]. 

 

zbožíprodejeztržbyslužebavýrobkůvlastníchprodejeztržby

EAT
ROS


   (11) 

                           

4.6.2   Ukazatele likvidity 

 

Likvidita je důležitým prvkem pro dlouhodobé fungování podniku, je však v přímém 

střetu s rentabilitou. Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit, tím, co je nutno 

zaplatit. V čitateli se vychází z oběžného majetku, který je uspořádán z pohledu likvidity od 

nejméně likvidních (zásoby) přes pohledávky až po nejlikvidnější složku (peníze v pokladně) 

[10]. 

Základní ukazatele likvidity [10]: 

 běžná likvidita, 

 pohotová likvidita,  

 okamžitá likvidita. 

Běžná likvidita 

Zahrnuje všechny složky oběžného majetku a měří, kolikrát oběžná aktiva pokryjí 

krátkodobé závazky podniku. Je obtížné stanovit její optimální hodnotu, podle průměrné 

strategie pro řízení pracovního kapitálu by se měla pohybovat v hodnotách 1,6 – 2,5 (nikdy by 

neměla klesnout pod hodnotu 1). 

Běžná likvidita
závazkykrátkodobé

OA
        (12) 
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Pohotová likvidita 

Do svého čitatele nezahrnuje nejméně likvidní část oběžných aktiv (zásoby), 

ponechává pouze peněžní prostředky (v hotovosti a na bankovních účtech), krátkodobé CP a 

krátkodobé pohledávky (neuvádí se těžko vymahatelné a pochybné pohledávky). V analýze je 

vhodné zkoumat poměr mezi ukazatelem běžné pohotové likvidity. Doporučená hodnota 

pohotové likvidity je 0,7 – 1,0. Jestliže je ukazatel roven nule, znamená to, že podnik je 

schopen, i bez nutnosti prodeje svých zásob, dostát svým závazkům. 

 

závazkykrátkodobé

zásobyOA
likviditaPohotová


        (13)                                           

                                   

Okamžitá likvidita 

Tento ukazatel je nejpřesnější, měří schopnost podniku hradit v daném okamžiku 

právě splatné krátkodobé závazky podniku. Doporučená hodnota je alespoň 0,2.  

likviditaOkamžitá  
závazkykrátkodobé

OA
       (14) 

      

Čistý pracovní kapitál                          

Při výpočtu zmíněných ukazatelů je nutno počítat s tím, že se jedná o výpočty 

statistické a rovněž historické, čímž se snižuje jejich vypovídací schopnost. Všeobecně se 

doporučuje doplnit analýzu likvidity o ukazatel čistého pracovního kapitálu. 

kapitálupracčistéhoObrat .
           

                                
    (15) 
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4.6.3   Ukazatele aktivity 

 

Ukazatele aktivity informují o nakládání a využívání jednotlivých složek majetku 

podniku a o efektivnosti hospodaření s jeho aktivy[5]. Pokud jich má podnik více než je 

účelné, vznikají mu zbytečně náklady a tím vykazuje i nízký zisk, naopak pokud jich má 

nedostatek, pak přichází o vyšší výnosy. Evropská unie se v rámci sjednocování postupů v 

současné době přiklání k využívání ukazatelů obratu: 

 obrat aktiv, 

 obrat dlouhodobého majetku, 

 obrat zásob,  

 doba obratu zásob, 

 doba obratu pohledávek, 

 doba obratu závazků. 

 

Obrat aktiv 

 Ukazatel by měl vykazovat co nejvyšší hodnoty, minimální hodnota je 1,0. Je 

měřítkem celkového využití aktiv (počet obrátek celkových aktiv za rok). 

celkemaktiva

tržby
aktivObrat           (16)

            

Někdy se vzorec používá v obráceném tvaru, kdy vypovídá o vázanosti aktiv. 

Obrat dlouhodobého majetku 

Měří efektivitu využívání jednotlivých částí dlouhodobého majetku a informuje, 

kolikrát se tento majetek obrátí v tržbách za rok. Je nutno brát v úvahu i míru odepisování 

aktiv a metody odepisování. Obrat aktiv by měl být minimálně na úrovni hodnoty 1. Hodnotu 

ukazatele zlepšují např. vysoké odpisy. 

majetekdlouhodobý

tržby
majetkuhodlouhodobéObrat       (17)
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Obrat zásob 

Informuje kolikrát je každá položka zásob během roku prodána a znovu naskladněna, 

jedná se o ukazatel intenzity využití zásob. Slabinou ukazatele je, že tržby uvádějí tržní 

hodnotu, zatímco zásoby jsou uváděny v pořizovacích cenách. Proto ukazatel může často 

nadhodnotit skutečnou obrátku. 

zásoby

tržby
zásobObrat           (18) 

                                            

Doba obratu zásob 

 Ukazatel vyjadřuje počet dnů, za něž je schopna se zásoba přeměnit na hotovost či 

pohledávku [10]. 

360

tržby

zásoby
zásobobratuDoba              (19) 

Doba obratu pohledávek 

Vypočítává průměrnou dobu splatnosti pohledávek, udává počet dnů mezi vystavením 

faktury za prodej výrobků či zboží a okamžikem připsání peněžních prostředků na účet [10]. 

360

tržby

pohledávky
pohledávekobratuDoba         (20) 

Doba obratu závazků 

V souvislosti se splatností vystavených faktur, lze takto zjistit platební morálku firmy 

vůči jejím dodavatelům, průměrnou dobu odkladu plateb, dobu provozního úvěru [7]. 

360

tržby

závazky
závazkůobratuDoba          (21)
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4.6.4  Ukazatele zadluženosti 

 

Ukazatele zadluženosti charakterizují vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování 

podniku, měří rozsah používaní dluhu jako financování podniku. Ukazatel nelze chápat pouze 

jako negativní charakteristiku, její růst může přispívat k celkové rentabilitě a tím k vyšší tržní 

hodnotě podniku, avšak může současně zvýšit riziko finanční nestability [7]. 

Základní ukazatele zadluženosti: 

 celková zadluženost, 

 kvóta vlastního kapitálu, 

 koeficient zadluženosti, 

 úrokové krytí, 

 běžná zadluženost. 

 

Celková zadluženost (Debt ratio)  

Ukazatel vyjadřuje proporce cizích zdrojů a vlastního kapitálu, doporučený poměr je 

1:1. Čím je větší podíl vlastního kapitálu, tím je vyšší bezpečnost proti ztrátám věřitelů. 

aktivacelková

kapitálcizí
tzadluženosCelková         (22) 

       

Kvóta vlastního kapitálu (Equity ratio) 

Doplňuje ukazatel celkové zadluženosti. Vyjadřuje vybavenost vlastním kapitálem, 

finanční nezávislost. 

aktivacelková

kapitálvlastní
kapitáluvlastníhoKvóta         (23) 

            

Převrácená hodnota kvóty vlastního kapitálu bývá označována jako finanční páka. 

Ukazatel finanční páka je jednou z forem vyjádření míry zadluženosti podniku. 
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Koeficient zadluženosti ( Dept to equity ratio) 

Koeficient vyjadřuje míru zadluženosti, má stejnou vypovídací schopnost jako celková 

zadluženost. Ukazuje podíl cizího kapitálu a vlastního kapitálu, pro něž platí, že čím je vyšší 

hodnota ukazatele, tím více je podnik zadlužený. Pro investory to může znamenat, že mohou 

o své investice přijít. Celková zadluženost roste lineárně, koeficient zadluženosti 

exponenciálně.  

kapitálvlastní

kapitálcizí
tizadluženosKoeficient         (24) 

              

 Převrácená hodnota bývá označována jako míra finanční samostatnosti podniku. 

Pokud podnik využívá leasingových závazků, je nutno přičíst i jejich objem. 

 

Úrokové krytí (Interest coverage) 

Informuje, kolikrát převyšuje zisk placené úroky, tj. kolikrát může klesnout hodnota 

zisku, aby podnik stále byl schopen udržet cizí zdroje na stávající úrovni. Pokud hodnota je 

rovna 1, znamená to, že celý zisk podniku bude použitý na úhradu úroků. 

úroky

EBIT
krytíÚrokové           (25) 

 

Běžná zadluženost 

Poměřuje krátkodobý cizí kapitál (krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry, pasivní 

přechodné a dohadné položky) s celkovými aktivy. 

Běžná zadluženost
aktivacelková

kapitálcizíkrátkodobý
      (26)  
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4.7 Bonitní a bankrotní ukazatele 

 

Bonitní a bankrotní ukazatele zpracovávají finanční analýzu z účetních výkazů; 

z rozvahy, z výkazu zisků a ztráty, eventuálně i výkazu cash flow, minimálně za dvě po sobě 

jdoucí období. Pro lepší posouzení vývoje ukazatelů v čase je nejvhodnější zpracovávat data 

za 3 – 5 let. Tyto modely analýz zhodnocují situaci podniku na základě jednoho hodnotícího 

koeficientu. Pro celkové zhodnocení finanční situace podniku je nezbytné vzít v úvahu 

výsledky dílčích analýz jednotlivých oblastí hospodaření podniku. Proto sestavení bonitních a 

bankrotních modelů by mělo navazovat na finanční analýzu absolutních a poměrových 

ukazatelů. Bonitní modely jsou modely diagnostické, hodnotící kvalitu firmy. Jsou založeny 

zejména na teoretických poznatcích a na zobecněných dílčích údajích [2]. 

 K nejvíce rozšířeným modelům patří Kralickův quick test, ukazatel EVA, Index 

bonity. 

4.7.1 Kralickův quick test 

 

Kralickův quick test je bonitní model, který v roce 1991 sestavil rakouský ekonom – 

profesor Kralicek a využívá se především v německy mluvících zemích. Quick test, 

v překladu rychlý test, je jednorozměrným známkovacím testem.  Při konstrukci Quit testu se 

používají ukazatelé, kteří nepodléhají rušivým vlivům a navíc vyčerpávajícím způsobem 

reprezentují celý informační potenciál rozvahy a výkazu zisků a ztráty. Proto je z každé ze 

čtyř oblastí (financování, likvidity, rentability, výnosy) zvolen jeden ukazatel tak, aby bylo 

zabezpečeno vyvážení analýzy, jak finanční stability, tak i výnosové situace podniku. Pracuje 

s následnými ukazateli: 

 Kvóta vlastního kapitálu     

 Doba splácení dluhu z cash flow 

 Cash flow v % z tržeb 

 ROA 

 

 V tabulce 3 je uveden přehled, z jaké základní části (oblasti finanční analýzy) ukazatel 

pochází a o jaké situaci ukazatelé svědčí [4]. 
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 Tab. 3 Přehled ukazatelů vybraných finančních oblastí [4] 

Obor analýzy Proměnné Vzorce Vypovídá o 

Celkov
á 

situace 

Finanční 
stabilita 

Financován

í 
Kvóta vlastního kapitálu 

             

               
          Kapitálové síle 

Likvidita Doba splácení dluhu v letech 

   í           á      ý      č í        

         

  
Zadlužení 

Výnosov

á situace 

Rentabilita 
Rentabilita celkového 

kapitálu 

    

     č í    č  
          Výnosu 

Výnos Cash flow v %  tržeb  
         

  ž  
          

Finanční 
výkonnosti 

 

    Tab. 4 Hodnotící stupnice ukazatelů bonity [8] 

 

Bonita se následně stanoví klasifikací dle hodnotící stupnice uvedené v tabulce 4. 

Každý ukazatel se nejprve podle dosaženého výsledku oklasifikuje a výsledná známka se pak 

určí jako aritmetický průměr známek získaných za jednotlivé ukazatele. Pokud je výsledné 

kritérium nižší než 2, podnik je považován za velmi dobrý. Pokud je hodnota vyšší než 4, 

podnik se nachází ve špatné finanční situaci. Výhodou Kralickova quick testu je rychlost a 

jednoduchost [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazatel 

 

Výborný 

 (1) 

 

Velmi dobrý 

(2) 

 

Dobrý  

(3) 

 

Špatný  

(4) 

 

Ohrožen insolvencí 

 (5) 

Kvóta vlastního kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

Doba splácení dluhu < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Cash flow v % tržeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 
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4.7.2 Altmanova formule bankrotu (Z skóre) 

 

Altmanova formule bankrotu byla sestavena profesorem Edwardem Altmanem na 

základě diskriminační analýzy 33 zbankrotovaných a 33 nezbankrotovaných podniků. Ze 

souboru 22 původních poměrových ukazatelů vybral 5 poměrových ukazatelů, které se 

používají ve dvou variantách pro výpočet Z skóre modelu [12]. 

Z skóre model pro firmy s veřejně obchodovatelnými akciemi: 

Z(i) = 1,2 ∗ A + 1,4 ∗ B + 3,3 ∗ C + 0,6 ∗ D + 1,0 ∗ E                (27) 

kde: 

A = pracovní kapitál/celková aktiva, 

B = nerozdělený zisk/celková aktiva, 

C = zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva, 

D = tržní cena akcií/celkové dluhy, 

E = celkové tržby/celková aktiva. 

 

Z skóre vyjadřuje finanční situaci podniku. Výsledek rovnice se pak vyhodnocuje 

podle tabulky 5: 

                          Tab. 5 Hodnotící stupnice Z score pro a.s. 

Z > 2,99 uspokojivá finanční situace 

1,81 < Z <= 2,99 tzv. šedá zóna 

Z <= 1,81 silné finanční problémy 
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5 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI 

 

 Výpočtu jednotlivých ukazatelů analyzované společnosti SmVaK a.s. předcházela 

důkladná kontrola všech dat. Finanční analýza obsahuje výsledky a závěry pro období 2011 – 

2013. 

5.1  Horizontální analýza 

 

 Jedním z výchozích bodů finanční analýzy je tzv. horizontální rozbor finančních 

výkazů. Umožňuje sledování původních absolutních údajů z finančních výkazů v určitých 

souvislostech napříč jednotlivými roky. Základní informace, které lze vyčíst z aktiv a pasiv 

rozvahy společnosti zachycuje tabulka 6 a 7. Vývoj aktiv a pasiv sledovaných období, 

graficky znázorňují obrázky 3 a 4. Podrobný rozpis jednotlivých položek aktiv rozvahy je 

uveden v Příloze 1 a Příloze 2.   

Tab. 6 Horizontální analýza aktiv rozvahy analyzované společnosti 

H  O R I Z O N T Á L N Í   A N A L Ý Z A 

Rozvaha v plném rozsahu: SmVaK a.s. relativní změna absolutní změna 

Aktiva k 31.12. (Kč) 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 

AKTIVA CELKEM 0,36% 1,71% 26 603 317 128 581 501 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 1,03% 1,04% 72 061 676 73 348 293 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2,12% 7,51% 555 660 2 005 988 

Dlouhodobý hmotný majetek 1,03% 1,02% 71 506 016 71 342 305 

OBĚŽNÁ AKTIVA -9,30% 12,14% -46 255 111 54 761 304 

Zásoby 8,75% 5,91% 922 542 678 021 

Krátkodobé pohledávky -1,21% -4,68% -4 816 220 -18 340 973 

Finanční majetek -46,87% 150,80% -42 361 433 72 424 256 

OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 79,93% 26,31% 796 752 471 904 
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Obr. 3 Vývoj aktiv rozvahy ve sledovaném období 

 

Z hodnot horizontální analýzy vypočtené z rozvah za období 2011 – 2013 společnosti 

SmVaK Ostrava a.s., je patrný nárůst celkových aktiv o 0,36 % v roce 2012, výrazněji pak o 

1,71 % v roce 2013 v porovnání s předchozím rokem. Hodnoty celkových aktiv jsou 

ovlivněny růstem dlouhodobého majetku, což představuje hlavně vlastní infrastrukturní 

majetek, který zahrnuje úpravny vody, rozvodny vody, čistírny odpadních vod a kanalizace. 

Dle hodnot je zřetelné, že společnost vkládá do své infrastruktury nemalé finanční prostředky. 

K významnějším změnám došlo u oběžných aktiv, kdy v roce 2012 razantně poklesla 

hodnota, což bylo způsobeno vyplacením celkové výše dividend. Vyplacením dividend došlo 

k poklesu finančních prostředků na bankovních účtech společnosti ke konci roku 2012. 

 

Tab. 7 Horizontální analýza pasiv rozvahy analyzované společnosti 

H  O R I Z O N T Á L N Í   A N A L Ý Z A 

Rozvaha v plném rozsahu: SmVaK a.s. relativní změna absolutní změna 

Pasiva k 31.12. (Kč) 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 

 PASIVA CELKEM 0,36% 1,71% 26 603 317 128 581 501 

VLASTNÍ KAPITÁL 1,50% 2,05% 66 524 401 92 078 785 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 3,54% 3,63% 18 125 000 19 257 455 

Hospodářský výsledek minulých let 26,83% 57,03% 25 730 220 69 367 993 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 6,25% 0,90% 22 669 181 3 453 337 

CIZÍ ZDROJE -1,30% 1,21% -39 768 395 36 311 008 

Rezervy -37,51% -3,48% -20 682 358 -1 199 635 

Dlouhodobé závazky 0,62% 0,63% 15 335 322 15 668 139 

Krátkodobé závazky -6,78% 4,62% -34 421 359 21 842 504 

OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv -13,46% 19,53% -152 689 191 708 
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   Obr. 4 Vývoj pasiv rozvahy ve sledovaném období 

 

Celková pasiva, stejně jako celková aktiva, vykázala stoupající nárůst. Pokles, který 

nastal v roce 2012 u pasiv, byl způsoben poklesem cizích zdrojů, především poklesem rezerv 

(o 37,5 %) a krátkodobých závazků (o 6,78 %). Tyto poklesy byly nahrazeny výsledkem 

hospodaření společnosti. 

Důležitým faktorem pro společnost je meziroční růst vlastního kapitálu ve 

sledovaných letech o 1,5% až 2,05 %.  

 

Tab. 8 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát analyzované společnosti 

H O R I Z O N T Á L N Í  A N A L Ý Z A 

Výkaz zisku a ztrát: SmVaK a.s. v tis. Kč relativní změna absolutní změna 

Položka 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 

PŘIDANÁ HODNOTA 3,31% 2,93% 44 683 850 40 849 304 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4,88% 1,58% 27 021 114 9 211 210 

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -0,11% 0,27% 115 645 -279 133 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 6,25% 0,90% 22 669 181 3 453 337 

Výsledek hospodaření za účetní období  6,25% 0,90% 22 669 181 3 453 337 

Výsledek hospodaření před zdaněním  6,04% 1,88% 27 136 759 8 932 077 
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Obr. 4 Vývoj vybraných položek výkazu zisků a ztrát ve sledovaném období 

 

Z tabulky 8 výpočtu horizontální analýzy Výkazů zisku a ztráty za období 2011- 2013, 

je patrný růst přidané hodnoty v roce 2012 (o 3,31 %) i v roce 2013 (o 2,93 %). Tento nárůst 

představuje efektivní růst hospodaření společnosti. Přidaná hodnota zahrnuje tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb sníženou o spotřebu materiálu, energie a externích služeb. Na 

zvýšení přidané hodnoty má vliv každoroční zvyšování cen společnosti za vodné a stočné, 

představuje meziroční průměrný růst o 4 %. Růst provozního hospodářského výsledku je 

způsoben větším nárůstem výkonů před ostatními finančními náklady. Celkový hospodářský 

výsledek je zatížen finančními náklady, obzvláště nákladovými úroky, které v jednotlivých 

letech představují hodnotu vyšší než 100 mil. korun. Graficky znázorňuje hodnoty obrázek 5. 

 

    Tab. 9 Horizontální analýza výkazu Cash flow analyzované společnosti 

H O R I Z O N T Á L N Í  A N A L Ý Z A 

 

relativní změna absolutní změna 

Cash flow (Kč) 2011/2012 2013/2012 2011/2012 2012/2013 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění  6,04% 1,88% 27 136 759 8 932 077 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 

změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a 

mimořádnými položkami 2,57% 3,99% 24 708 759 39 406 077 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 3,10% 20,68% 26 817 759 184 424 077 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 4,82% 24,90% 33 222 759 179 929 077 

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -7,75% 21,72% 37 024 000 -95 745 000 

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -7,13% -9,44% 24 909 000 30 602 000 

Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků -69,20% -270,97% 95 155 759 114 786 077 
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Obr. 6 Vývoj vybraných položek výkazu Cash flow ve sledovaném období 

 

Při pohledu na meziroční změny plynoucí z horizontální analýzy Cash flow je 

důležitým faktorem nárůst výsledku hospodaření společnosti z běžné činnosti (viz Tab. 9), 

(viz Obr. 6). Čistý peněžní tok z provozní činnosti představuje hodnotu z rozvahových účtů 

složek pracovního kapitálu, pohledávek, závazků, zásob a jejich změny stavu za dané roční 

období. K těmto hodnotám připočteme výdaje a příjmy za úroky a zaplacené daně. Peněžní 

tok vztahující se k investiční činnosti představuje hodnoty výdajů poskytnutých na investice 

po odečtení příjmu z prodeje stálých aktiv. Na investiční činnost společnost vkládá 

každoročně více než 400 mil. korun na rozvoj infrastruktury. Čistý peněžní tok vztahující se k 

finanční činnosti zahrnuje změny stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků a dopady 

změn základního kapitálu na ty peněžní prostředky, které nejvyšší mírou ovlivňují výdaje 

kapitálu na peněžní prostředky a na dividendy společnosti. Finanční činnost nejvíce ovlivňují 

vyplacené dividendy vlastníkům akcií ve výši více než 300 mil. korun ročně.  
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5.2 Vertikální analýza 

 

Dalším z výchozích bodů finanční analýzy je tzv. vertikální rozbor finančních výkazů. 

Umožňuje sledování původních absolutních údajů z finančních výkazů v jednotlivých letech 

vztažených procentuálně k vybrané položce. Základní informace, které lze vyčíst z aktiv a 

pasiv rozvahy společnosti zachycuje tabulka 10 a 11. Grafické znázornění lze nalézt na 

obrázcích 7 a 8. Podrobný rozpis jednotlivých položek rozvahy je uveden v Příloze 1 a Příloze 

2. 

Tab. 10 Vertikální analýza aktiv rozvahy analyzované společnosti 

V E R T I K Á L N Í   A N A L Ý Z A 

Rozvaha: SmVaK a.s. podíl na bilanční sumě 

Aktiva k 31.12. (Kč) 2011 2012 2013 

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

DLOUHODOBÝ MAJETEK 93,34% 93,96% 93,34% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,35% 0,36% 0,38% 

Dlouhodobý hmotný majetek 92,99% 93,61% 92,97% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 

OBĚŽNÁ AKTIVA 6,65% 6,01% 6,63% 

Zásoby 0,14% 0,15% 0,16% 

Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky 5,30% 5,22% 4,89% 

Finanční majetek 1,21% 0,64% 1,58% 

OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 0,01% 0,02% 0,03% 

Časové rozlišení 0,01% 0,02% 0,03% 
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Obr. 7 Procentuální rozbor položek aktiv rozvahy ve sledovaném období 

Vertikální analýza poskytuje informace, jakou procentuální částí se podílí jednotlivé 

složky aktiv (majetku) z celkových aktiv a jednotlivé zdroje krytí z celkových pasiv. 

Z analýzy je patrné, že aktiva jsou v největší míře zastoupeny dlouhodobým majetkem (více 

než 93 %), oběžnými aktivy (více než 6 %) a ostatními aktivy, které jsou v porovnání 

s celkovými aktivy zanedbatelné. 

Tab. 11 Vertikální analýza pasiv rozvahy analyzované společnosti 

V E R T I K Á L N Í   A N A L Ý Z A 

Rozvaha: SmVaK a.s. podíl na bilanční sumě 

PASIVA 2011 2012 2013 

   PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 

VLASTNÍ KAPITÁL 59,22% 59,90% 60,09% 

Základní kapitál 46,24% 46,08% 45,30% 

Kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 6,85% 7,07% 7,20% 

Hospodářský výsledek minulých let 1,28% 1,62% 2,50% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 4,85% 5,13% 5,09% 

CIZÍ ZDROJE 40,76% 40,09% 39,89% 

Rezervy 0,74% 0,46% 0,44% 

Dlouhodobé závazky 33,24% 33,33% 32,97% 

Krátkodobé závazky 6,79% 6,30% 6,48% 

OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 0,02% 0,01% 0,02% 

Časové rozlišení 0,02% 0,01% 0,02% 
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         Obr. 8 Procentuální rozbor položek pasiv rozvahy ve sledovaném období 

 

Nejvýznamnější částí pasiv je vlastní kapitál (od 59,22 % v roce 2011 – do 60,09 % 

v roce 2013), který tvoří vložený majetek, tj. základní kapitál (od 45,3 % - do 46,2 % 

k celkovým pasivům). Lze konstatovat, že společnost zvyšuje i výsledek hospodaření a tím i 

dochází k nárůstu tvorby rezervního fondu. Cizí zdroje společnost využívá ze 40 %, které jsou 

tvořeny 33% z dlouhodobých závazků. 
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Tab. 12 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát analyzované společnosti 

V E R T I K Á L N Í  A N A L Ý Z A 

Výkaz zisku a ztrát: SmVaK a.s. v tis. Kč       

Položka 2011 2012 2013 

Výkony 100,00% 100,00% 100,00% 

Výkonová spotřeba 35,61% 36,12% 34,88% 

PŘIDANÁ HODNOTA 64,39% 63,88% 65,12% 

Osobní náklady 17,96% 18,10% 18,36% 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 26,42% 26,61% 26,77% 

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -5,01% -4,81% -4,78% 

Daň z příjmů za běžnou činnost 4,12% 4,17% 4,37% 

splatná 3,37% 3,21% 3,79% 

odložená 0,76% 0,96% 0,58% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 17,28% 17,63% 17,62% 

Výsledek hospodaření před zdaněním  21,41% 21,80% 21,99% 

 

 

Obr. 9 Procentuální rozbor položek výkazu zisku a ztrát ve sledovaném období 

 

Pro výpočet vertikální analýzy Výkazu zisku a ztrát (viz Tab. 12), byla zvolena 

položka Výkony jako základ pro výpočet ostatních vztažených položek pro tuto analýzu. 

Výkony společnosti jsou tvořeny ze 100 % z tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. 

V tabulce jsou uvedeny pouze vybrané položky výkazu a představují, že na celkové výkony 

potřebujeme okolo 35 % externích dodávek materiálu a služeb, okolo 18 % tvoří osobní 

náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Daň z příjmů se na výkonech podílí 

v rozmezí od 4,12 % do 4,37 % pro rok 2013. Podíl hospodářského výsledku před zdaněním 

má stoupající charakter a tvoří 21,41 % v roce 2011, 21,8 % v roce 2012 a 21,99 % v roce 

2013. Grafické znázornění procentuálního rozboru vybraných položek Výkazu zisků a ztrát 

nalezneme na obrázku 9. 
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5.3 Analýza poměrových ukazatelů vybrané společnosti  

 

Výpočty pro jednotlivé poměrové ukazatele společnosti SmVaK Ostrava a.s., jsou 

uvedeny v tabulkách 13 – 16. Mezi základní nástroje finanční analýzy patří zejména ukazatele 

rentability, zadluženosti, aktivity a likvidity. Aby společnost mohla dlouhodobě existovat, 

musí být nejen rentabilní, ale také likvidní a přiměřeně zadlužená. 

5.3.1 Poměrová analýza rentability 

 

Ukazatele rentability poměřují zisk s výší zdrojů, kterých bylo zapotřebí k vytvoření 

tohoto zisku, a informují o efektu, jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem. Ukazatele 

rentability ve sledovaných obdobích jsou v kladných hodnotách, což představuje, že 

společnost zhodnocuje kapitál a vytváří zisk. 

 

Tab. 13 Ukazatele rentability analyzované společnosti 

Ukazatele rentability 2011 2012 2013 

Rentabilita celkových aktiv - ROA 7,36% 7,70% 7,68% 

Rentabilita kapitálu  - ROCE 7,90% 8,21% 8,21% 

Rentabilita vlastního kapitálu - ROE 8,18% 8,57% 8,47% 

Rentabilita tržeb  - ROS 17,37% 17,77% 17,63% 

 

Rentabilita celkových aktiv představuje poměr provozního zisku k celkovým aktivům. 

To znamená, že společnost vytvořila z vloženého kapitálu provozní zisk ve výši 7,36 % v roce 

2011, 7,7% v roce 2012 a 7,68 % v roce 2013. Rentabilita kapitálu vyjadřuje výnosnost 

vlastního kapitálu a dlouhodobých zdrojů. Provozní zisk, který z takto vložených prostředků 

vytvoří je v rozmezí od 7,9 % do 8,21 % ve sledovaném období. Rentabilita vlastního kapitálu 

představuje poměr čistého zisku k vlastnímu kapitálu. Společnost vyprodukovala čistý zisk 

v roce 2011 8,8 %, 8,57% v roce 2012 a v roce 2013 8,47 %. Rentabilita tržeb - i tento 

ukazatel představuje stabilitu společnosti. Zisk po zdanění k celkovým tržbám vykazuje ve 

všech sledovaných obdobích více než 17%. 
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5.3.2 Poměrová analýza zadluženosti 

 

Zadlužeností rozumíme, že aktiva společnosti jsou financována z vlastních a cizích 

zdrojů. Přiměřená výše zadluženosti je pro společnost obvykle užitečná, ale zároveň patří 

mezi nejtěžší a nejdůležitější úkoly finančního řízení stanovit optimální výši finanční 

struktury ve smyslu určení vhodné skladby zdrojů financování. 

Tab. 14 Ukazatele zadluženosti analyzované společnosti 

Ukazatele zadluženosti 2011 2012 2013 

Kvóta vlastního kapitálu 59,22% 59,90% 60,09% 

Celková zadluženost 40,76% 40,09% 39,89% 

Koeficient zadluženosti 0,69 0,67 0,66 

Úrokové krytí  5,42 5,69 5,79 

 

Kvóta vlastního kapitálu Celková výše vlastního kapitálu k celkovým aktivům 

představuje 59,22 % v roce 2011 - 60,09 % v roce 2013. Mírný nárůst tohoto ukazatele 

vyjadřuje, že společnost se snaží o větší využití vlastního kapitálu a vyšší využití vlastních 

zdrojů. Celková zadluženost společnosti se pohybuje v hodnotách okolo 40 %. Doporučované 

hodnoty zadluženosti k celkovým aktivům se pohybují v rozmezí 30 % - 60 %. Společnost se 

pohybuje v nižším procentním pásmu a ve sledovaném období mírně klesá. Koeficient 

zadluženosti vyjadřuje zadluženost společnosti. Kopíruje ukazatel celkové zadluženosti. 

Z výpočtu je patrná klesající tendence. Úrokové krytí představuje hodnotu zisku před 

zdaněním a před úroky. Hodnota ukazatele informuje, že zisk převyšuje nákladové úroky 5,42 

krát v roce 2011, 5,69 krát v roce 2012 a 5,79 krát v roce 2013. 

 

5.3.3 Poměrová analýza aktivity 

 

Ukazatele aktivity informují o efektivnosti hospodaření společnosti se svými aktivy. 

Má-li jich více než je potřeba, vznikají společnosti zbytečné náklady, má-li jich málo, přichází 

o potenciální tržby. U této skupiny ukazatelů je nutné hodnotit jejich stav či vývoj vždy ve 

vztahu k odvětví, ve kterém daná společnost působí. 

 



39 
 

Tab. 15 Ukazatele aktivity analyzované společnosti 

Ukazatele aktivity 2011 2012 2013 

Obrat aktiv   0,28 0,29 0,29 

Obrat zásob  197,99 189,10 181,49 

Doba obratu zásob 1,82 1,90 1,98 

Doba inkasa pohledávek 68,40 65,05 61,00 

 

Ukazatel obratu aktiv představuje efektivitu celkových aktiv. Výsledné hodnoty by 

měly být rovny 1. Společnost však vykazuje ve sledovaném období 2011 – 2013 hodnoty 0,28 

– 0,29. Vykazuje velká aktiva, hlavně vysoký stav infrastrukturního majetku ve vztahu 

k tržbám společnosti. Obrat zásob vykazuje intenzitu využití zásob. Obrat zásob se u 

společnosti pohybuje ve vyšších hodnotách obratu. Klesající tendence ukazatele je 

zapříčiněna rychlejším tempem růstu zásob oproti tržbám společnosti. Hodnoty doby obratu 

zásob jsou v nízkých hodnotách, tzn., že zásoby jsou schopny se z 1,82 až 1,98 dne proměnit 

v hotovost, případně v pohledávku. Doba inkasa pohledávek – ukazatel má opět klesající 

tendenci. V roce 2011 se vykázané pohledávky změní na finanční prostředky připsané na 

bankovní účet za období 68 dnů. V roce 2013 se tato doba připsání na účet zkrátí na 61 dnů. 

 

5.3.4 Poměrová analýza likvidity 

 

Nezbytnou podmínkou dlouhodobé existence společnosti je likvidita, resp. schopnost 

podniku hradit své závazky. Je v přímém protikladu s rentabilitou, neboť k tomu, aby 

společnost byla likvidní, musí mít určité prostředky vázány v zásobách, pohledávkách, 

oběžných aktivech a na bankovním účtu. 

 

Tab. 16 Ukazatele likvidity analyzované společnosti 

Ukazatele likvidity 2011 2012 2013 

Běžná likvidita  0,98 0,95 1,02 

Pohotová likvidita   0,96 0,93 1,00 

Okamžitá likvidita  0,18 0,10 0,24 
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Běžná likvidita - hodnoty běžné likvidity by se měly pohybovat v rozmezí 1,6 – 2,5. 

Výsledky společnosti se pohybují v hodnotách 0,98 – 1,02, což znamená, že společnost by 

nebyla schopna pokrýt ze svých oběžných aktiv své krátkodobé závazky. Pohotová likvidita – 

doporučené hodnoty by se měly pohybovat v rozmezí 0,7 – 1,0. Pohotová likvidita 

společnosti dosahuje hodnot 0,96 – 1,0. Znamená to, že v případě nutnosti by společnost ze 

svých krátkodobých pohledávek a finančních prostředků byla schopna pokrýt všechny své 

krátkodobé závazky. Okamžitá likvidita – finanční prostředky společnosti by měly pokrýt 

krátkodobé závazky. Doporučená hodnota by neměla klesnut pod 0,2. Společnost v roce 2011 

a 2012 je pod touto hodnotou, ke zlepšení došlo v roce 2013, kdy pohotová likvidita 

představuje hodnotu 0,24. 

 

5.4 Bonitní a bankrotní ukazatele  

 

  V rámci finanční analýzy společnosti byly použity dvě metody predikčních modelů, 

jejichž cílem je vyjádřit za pomocí jednoho čísla finanční pozici a finanční zdraví společnosti. 

Vypovídací schopnost je však omezená – tyto modely jsou pouze orientačního charakteru a 

nemohou plně nahradit podrobnou finanční analýzu. 

 

5.4.1 Altmanův model 

 

Altmanův model je konstrukcí pěti poměrových ukazatelů (viz Tab.17) 

Tab. 17 Altmanův model analyzované společnosti 

Altmanův model SmVaK Ostrava a.s. 

  2011 2012 2013 

Pracovní kapitál [tis. Kč] -10 059 -21 893 11 025 

Celková aktiva [tis. Kč] 7 478 955 7 505 558 7 634 140 

Nerozdělený zisk [tis. Kč] 970 627 1 037 152 1 129 230 

EBIT [tis. Kč] 203 066 202 842 202 338 

Tržní hodnota  [tis. Kč] 7 022 871 7 262 317 7 388 980 

Cizí zdroje [tis. Kč] 3 048 768 3 008 999 3 045 310 

Tržby [tis. Kč] 2 087 045 2 167 811 2 203 591 
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A: pracovní kapitál/celková aktiva -0,0013 -0,0029 -0,0014 

B: nerozdělený zisk/celková aktiva 0,1300 0,1380 0,1480 

C: zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva 0,0736 0,0770 0,0768 

D: tržní cena akcií/celkové dluhy 2,3035 2,4135 2,4263 

E: celkové tržby/celková aktiva 0,2790 0,2890 0,2890 

 

Tab. 18 Výsledné hodnoty a hodnocení Altmanova modelu  

Hodnocení firmy 

  2011 2012 2013 

Z(i)  2,08 2,19 2,21 

Hodnocení situace Šedá zóna Šedá zóna Šedá zóna 

 

Analyzovaná společnost, dle výsledků z tabulky 18, k jejichž výpočtu byl použit 

vzorec (27), se ve všech sledovaných letech pohybuje v tzv. šedé zóně nevyhraněných 

výsledků, nelze tedy jednoznačně říci, že je podnik bonitní nebo bankrotní. K ovlivnění 

hodnot Z – skóre ve sledovaných obdobích došlo hlavně vlivem emitovaných dluhopisů, které 

má společnost. Jejich 5% úroková sazba představuje každoroční náklady ve výši 100 mil. 

korun na úroky, což představuje značné finanční zatížení, které ovlivňuje výsledek tohoto 

modelu. Dalším ovlivněním výsledků je politika hlavního akcionáře, který odčerpává značnou 

část finančních prostředků ve formě dividend, tím pádem společnost nemá možnost vytvářet 

rezervy na podnikání a další investiční záměry. K altmanovu modelu výpočtu Z – skóre je 

nutno zmínit, že byl vytvořen pro kapitalistické společnosti, tudíž není příliš vhodný pro 

posuzování firem bývalých postkomunistických zemí, přestože s velkou pravděpodobností 

věrohodně předpovídá bankroty, cca 2 roky před konkurzem. 

 

5.4.2 Kralickův quick test 

 

Kralickův quick test pracuje s jedním ukazatelem ze čtyř základních oblastí finanční 

analýzy poměrových ukazatelů, kterými jsou rentabilita, zadluženost, aktivita a likvidita. 

Vstupní hodnoty a ukazatele jsou uvedeny v tabulce 19. 
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Tab. 19 Kralickův quick test analyzované společnosti 

Kralickuv test SmVaK a. s. 

  2011 2012 2013 

Vlastní kapitál [tis. Kč] 4 429 052 4 495 577 4 587 656 

Celková aktiva [tis. Kč] 7 478 955 7 505 558 7 634 140 

Krátkodobé závazky [tis. Kč] 507 520 473 098 494 941 

Dlouhodobé závazky [tis. Kč] 2 486 112 2 501 448 2 517 116 

Tržby [tis. Kč] 2 087 045 2 167 811 2 203 591 

Cash flow [tis. Kč] 779 262 797 298 830 529 

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

Kvóta vlastního kapitálu[%] 59 60 60 

Doba splácení dl.záv. Cash flow[dny] 3,84 3,83 3,63 

Cash flow v % tržeb [%] 37 37 38 

 

Tab. 20 Vyhodnocení Kralickova quick testu analyzované společnosti 

Vyhodnocení Kralickova testu 

  2011 2012 2013 

ROA 4  4  4  

Kvóta vlastního kapitálu 1  1  1  

Doba splácení dluhu z CF 2  2  2  

Cash flow v % tržbách 1  1  1  

Výsledné skóre 2,00  2,00  2,00  

Výsledný stav Velmi dobrý  Velmi dobrý Velmi dobrý 

 

Výsledné skóre podniku dosáhlo ve všech sledovaných obdobích hodnoty 2 a finanční 

situaci podniku tedy můžeme charakterizovat dle Kralickova testu jako velmi dobrou. Za 

pozitivní ukazatele lze posuzovat kvótu vlastního kapitálu, který se pohybuje v 60 % a cash 

flow v % tržbách, který se pohybuje v hodnotící tabulce 20 výrazně nad doporučenými 

hodnotami (37 %). Naopak negativně ovlivňuje Kralickův quicktest ukazatel ROA, který je 

v hodnotící stupnicí pod 8 %. 
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6 ZÁVĚR 

 

Analýza, provedená v této bakalářské práci vychází z účetní závěrky a výkazů SmVaK 

Ostrava a.s., které byly auditovány společností Ernst Young bez výhrad. Výkazy i účetnictví 

jsou vedeny v souladu se standardy IAS/IFRS, proto lze charakterizovat drobné odlišnosti od 

výkaznictví, vedeného podle tuzemských účetních standardů. 

Z provedené analýzy poměrových ukazatelů, i z výsledků analýzy rentability 

hodnocené společnosti vyplývá, že jde o společnost velice dobře kapitálově vybavenou a 

zjištěná fakta odpovídají realitě společností oboru vodovodů a kanalizací s tím, že se jedná o 

jeden z nejlepších vodárenských subjektů v České republice. 

Problémem je zadluženost společnosti, z které vyplývá, že výsledné ukazatele 

negativně ovlivňuje emise dluhopisů ve výši 2 000 000 000,00 Kč. Fixní úrok ve výši 5% 

p.a., který společnost ročně vyplácí majitelům dluhopisů je v současných ekonomických 

podmínkách vysoký a negativně zatěžuje hospodářský výsledek společnosti. Výsledky 

Altmanova vzorce potvrzují, že emitované dluhopisy jsou důsledkem zařazení společnosti do 

tak zvané „šedé zóny“.  

Z ukazatelů aktivity je zřejmé, že společnost je velice náročná na výši aktiv, jejichž 

návratnost je dlouhodobá. 

Společnost se mi jeví jako zdravá a prosperující, problematiku dluhopisů doporučuji 

řešit jejich přefinancováním, nebo prodloužením jejich splatnosti (splatnost je stanovena na 

15.11.2015). Jelikož z výkaznictví vyplývá (rozvaha), že společnost v současnosti nemá 

dostatek disponibilního finančního majetku k vyplacení majitelů dluhopisů, je mnou 

navrhované řešení reálné. Společnost by měla usilovat o snížení % úroků, které hradí 

majitelům dluhopisů a stanovit kritéria pro kumulaci finančních prostředků tak, aby 

v budoucnu bylo reálné alespoň část dluhopisů splatit, což povede ke snížení zadluženosti a 

lepšímu hodnocení společnosti.   
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ROCE    ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů 

ROE    ukazatel rentability vlastního kapitálu 

ROI    ukazatel rentability vloženého kapitálu 

ROS    ukazatel rentability tržeb 

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

tis.    tisíc 
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PŘÍLOHA 1: ROZVAHA - AKTIVA SPOLEČNOSTI SmVaK OSTRAVA a.s. 

R O Z V A H A  -  SmVak a.s. 

  2011 2012 2013 

Aktiva k 31.12. (Kč) Netto Netto Netto 

AKTIVA CELKEM 7 478 955 363 7 505 558 680 7 634 140 181 

POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL       

DLOUHODOBÝ MAJETEK 6 980 497 978 7 052 559 654 7 125 907 947 

Dlouhodobý nehmotný majetek 26 172 978 26 728 638 28 734 626 

   Software 14 432 114 15 127 532 14 240 574 

   Ocenitelná práva 2 622 295 4 448 825 5 135 587 

   Nedokončený dlouh. nehmotný majetek 9 118 569 7 152 281 9 358 465 

Dlouhodobý  hmotný majetek 6 954 325 000 7 025 831 016 7 097 173 321 

   Pozemky 151 861 241 151 879 820 152 896 312 

   Stavby 5 866 583 113 6 050 077 862 6 084 330 121 

   Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 542 739 197 547 081 334 527 688 841 

   Pěstitelské celky trvalých porostů 62 079 0 0 

   Jiný dlouhodobý hmotný majetek 872 902 872 002 867 002 

   Nedokončený dlouh. hmotný majetek 388 408 705 271 681 593 326 769 629 

   Poskytnuté zálohy na DHM 3 797 763 4 238 405 4 621 416 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

OBĚŽNÁ AKTIVA 497 460 516 451 205 405 505 966 709 

Zásoby 10 541 400 11 463 942 12 141 963 

   Materiál 10 541 400 11 463 942 12 141 963 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 396 529 766 391 713 546 373 372 573 

   Pohledávky z obchodních vztahů 113 526 969 147 304 108 128 024 869 

   Stát - daňové pohledávky 37 271 497 1 319 330 533 082 

   Ostatní poskytnuté zálohy 41 318 056 41 201 348 30 227 969 

   Dohadné účty aktivní 201 484 779 201 654 285 214 152 409 

   Jiné pohledávky 2 928 465 234 475 434 244 

Finanční majetek 90 389 350 48 027 917 120 452 173 

   Peníze 350 615 345 072 395 581 

   Účty v bankách 90 038 735 47 682 845 120 056 592 

OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 996 869 1 793 621 2 265 525 

Časové rozlišení 996 869 1 793 621 2 265 525 

   Náklady příštích období 996 869 1 793 621 2 265 525 
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PŘÍLOHA 2: ROZVAHA - PASIVA SPOLEČNOSTI SmVaK OSTRAVA a.s. 

R O Z V A H A  -  SmVak a.s. 

PASIVA 2011 2012 2013 

   PASIVA CELKEM 7 478 955 363 7 505 558 680 7 634 140 181 

VLASTNÍ KAPITÁL 4 429 052 879 4 495 577 280 4 587 656 065 

Základní kapitál 3 458 425 000 3 458 425 000 3 458 425 000 

   Základní kapitál 3 458 425 000 3 458 425 000 3 458 425 000 

Kapitálové fondy 262 262 262 

   Emisní ážio 262 262 262 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 512 239 427 530 364 427 549 621 882 

   Zákonný rezervní fond 512 239 427 530 364 427 549 621 882 

Hospodářský výsledek  minulých let 95 908 275 121 638 495 191 006 488 

   Nerozdělený zisk minulých let 95 908 275 121 638 495 191 006 488 

Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 362 479 915 385 149 096 388 602 433 

CIZÍ ZDROJE 3 048 768 109 3 008 999 714 3 045 310 722 

Rezervy 55 134 917 34 452 559 33 252 924 

   Ostatní rezervy 55 134 917 34 452 559 33 252 924 

Dlouhodobé závazky 2 486 112 944 2 501 448 266 2 517 116 405 

   Vydané dluhopisy 1 989 142 391 1 991 946 263 1 994 750 136 

   Jiné závazky 24 738 824 16 334 155 16 428 250 

   Odložený daňový závazek 472 231 729 493 167 848 505 938 019 

Krátkodobé závazky 507 520 248 473 098 889 494 941 393 

    Závazky z obchodních vztahů 342 394 520 276 016 303 230 818 053 

    Závazky k zaměstnancům 45 525 59 970 100 293 

   Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 11 593 378 11 723 169   

   Stát - daňové závazky a dotace   9 895 779 23 440 975 

   Přijaté zálohy 3 477 458 3 568 767 3 984 123 

   Vydané dluhopisy 12 777 773 12 777 773 12 777 773 

   Dohadné účty pasivní 112 734 741 145 576 523 155 503 208 

   Jiné závazky 24 496 853 13 480 605 68 316 968 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 

OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 1 134 375 981 686 1 173 394 

Časové rozlišení 1 134 375 981 686 1 173 394 

   Výdaje příštích období 1 115 120 963 760 1 139 680 

   Výnosy příštích období 19 255 17 926 33 714 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 2011 2012 2013 

Závazky po lhůtě splatnosti       

Počet akcií v ks 3 458 425 3 458 425 3 458 425 

Nominální hodnota akcie v Kč 1 000 1 000 1 000 

Průměrná tržní cena akcie za prosinec v Kč       

Vyplacená dividenda na akcii v Kč 92,13 86,06   

Přepočtený počet pracovníků 871,72 869,33 868,24 
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PŘÍLOHA 3: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT SPOLEČNOSTI SmVaK OSTRAVA a.s. 

VZZ  - SmVaK a.s. 

Výkaz zisku a ztrát: SmVaK a.s. (Kč) 

   Položka 2011 2012 2013 

Tržby za prodej zboží       

OBCHODNÍ MARŽE 0 0 0 

Výkony 2 097 643 007 2 184 245 546 2 205 583 464 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2 087 045 701 2 167 811 322 2 203 591 834 

Aktivace 10 597 306 16 434 224 1 991 630 

Výkonová spotřeba 746 933 332 788 852 021 769 340 635 

Spotřeba materiálu a energie 435 536 448 468 298 656 467 970 021 

Služby 311 396 884 320 553 365 301 370 614 

PŘIDANÁ HODNOTA 1 350 709 675 1 395 393 525 1 436 242 829 

Osobní náklady 376 723 383 395 436 315 405 003 738 

Mzdové náklady 266 940 764 280 531 933 285 912 174 

Odměny členům orgánů spol. a družstva 2 420 000 2 777 500 2 584 147 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 91 316 716 95 402 707 98 041 296 

Sociální náklady 16 045 903 16 724 175 18 466 121 

Daně a poplatky 3 565 617 3 588 630 3 584 168 

Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 421 650 018 436 248 299 445 983 464 

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 8 866 669 2 725 696 1 819 329 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 8 152 077 2 242 919 1 447 792 

Tržby z prodeje materiálu 714 592 482 777 371 537 

Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 4 253 412 675 517 237 730 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 4 215 854 396 107 83 344 

Prodaný materiál 37 558 279 410 154 386 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní -4 867 564 -24 098 460 -4 056 755 

Ostatní provozní výnosy 6 768 210 6 858 099 3 113 648 

Ostatní provozní náklady 10 849 354 11 935 571 6 206 493 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 554 170 334 581 191 448 590 402 658 

Výnosy z dl. finančního majetku 0 0 0 

Výnosové úroky 766 751 540 053 73 419 

Nákladové úroky 101 533 429 101 421 197 101 169 258 

Ostatní finanční výnosy 10 332 7 636 15 611 

Ostatní finanční náklady 4 410 292 4 177 485 4 249 898 

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -105 166 638 -105 050 993 -105 330 126 

Daň z příjmů za běžnou činnost 86 523 781 90 991 359 96 470 099 

splatná 70 679 530 70 055 240 83 699 928 

odložená 15 844 251 20 936 119 12 770 171 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 362 479 915 385 149 096 388 602 433 

Výsledek hospodaření za účetní období  362 479 915 385 149 096 388 602 433 

Výsledek hospodaření před zdaněním  449 003 696 476 140 455 485 072 532 
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PŘÍLOHA 4: CASH FLOW SPOLEČNOSTI SmVaK OSTRAVA a.s. 

Přehled o peněžních tocích - SmVak a.s. 

Údaje jsou uvedeny v Kč 2011 2012 2013 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) 449 003 696 476 140 455 485 072 532 

Úpravy o nepeněžní operace 513 612 000 511 184 000 541 658 000 

Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému majetku 421 650 000 436 248 000 445 983 000 

Změna stavu opravných položek a rezerv -4 868 000 -24 098 000 -4 056 000 

Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv -3 936 000 -1 847 000 -1 365 000 

Úrokové náklady a výnosy 100 766 000 100 881 000 101 096 000 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami        

pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami 962 615 696 987 324 455 1 026 730 532 

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -97 550 000 -95 441 000 49 577 000 

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -22 785 000 1 534 000 17 162 000 

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti -75 081 000 -96 149 000 33 042 000 

Změna stavu zásob 316 000 -826 000 -627 000 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými       

úroky a mimořádnými položkami 865 065 696 891 883 455 1 076 307 532 

Placené úroky -101 533 000 -101 421 000 -101 170 000 

Přijaté úroky 767 000 540 000 73 000 

Placené daně -74 846 000 -68 326 000 -72 605 000 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 689 453 696 722 676 455 902 605 532 

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -485 988 000 -443 055 000 -538 005 000 

Příjmy z prodeje stálých aktiv 8 152 000 2 243 000 1 448 000 

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -477 836 000 -440 812 000 -536 557 000 

Změna stavu dlouhodobých příp. krátkodobých závazků -17 126 000 -5 601 000 2 899 000 

Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky -332 009 000 -318 625 000 -296 523 000 

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku -332 009 000 -318 625 000 -296 523 000 

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -349 135 000 -324 226 000 -293 624 000 

Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků -137 517 304 -42 361 545 72 424 532 

Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na počátku období 227 907 000 90 389 696 48 028 151 

Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na konci období 90 389 696 48 028 151 120 452 683 

 


