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Anotace 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace společnosti za pomoci 

použití známých finančních ukazatelů. Práce je rozdělena na tři části, kdy první část 

charakterizuje analyzovanou společnosti. Druhá část popisuje absolutní a poměrové 

ukazatele, které jsou následně v třetí části využity k výpočtům finanční situace podniku, 

jejichž výsledky jsou okomentovány a zobrazeny v tabulkách a grafech. 

Klíčová slova: Finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrové 

ukazatele, rozvaha, výkaz zisku a ztráty 

 

 

 

Summary 

The aim of bachelor thesis was to assets the financial situation of the company by 

using some well-known financial indicators. The work is divided into free parts where the 

first part describes the characterizes the analyzed company. The second part describes the 

absolute and ratio markers that are used in the third part to calculate the financial situation 

of the company. Results were commented and presented in charts and graphs. 

Keywords: Financial analysis, horizontal analysis, vertical analysis, ratio indicators, 

balance sheet, profit or loss 
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1 ÚVOD 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést ekonomickou analýzu společnosti Letiště 

Ostrava, a.s. a zhodnotit tak stav společnosti za sledované období od roku 2011 do roku 

2015. Ekonomická analýza vychází z výročních zpráv, které jsou potřebné k zpracování 

analýzy. Tyto výroční zprávy jsou veřejně dostupné na internetu. Při vytváření ekonomické 

analýzy jsem vycházel z údajů získaných z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash flow. 

Bakalářská práce se sestává ze tří částí. 

První část se zabývá základní charakteristikou společnosti Letiště Ostrava, a.s.  

Uvádím zde základní informace, které můžeme nalézt v obchodním rejstříku. Dále také 

vlastníka společnosti a také výši základního kapitálu. Uvádím zde také, v jaké lokalitě se 

letiště nachází a jeho oficiální logo. Popisuji bohatou historii letiště, předmět podnikání a 

v neposlední řadě také organizační schéma společnosti. 

Druhá část se zabývá ekonomickými záležitostmi a to v teoretické rovině, která 

obsahuje základní popis ekonomické analýzy, rozvahy, výkazu zisku a ztráty, výkazu cash 

flow. Z poměrových ukazatelů jsou zde charakterizováni základní ukazatelé rentability, 

likvidity, zadluženosti a aktivity. 

Třetí část představuje aplikaci teoretické části v praxi. Tvoří ji výpočty absolutních a 

poměrových ukazatelů, které jsou doplněny přehlednými tabulkami a grafy. Jednotlivé 

výpočty jsou pak doplněny komentářem. 

Materiály k provedení této ekonomické analýzy jsem získal z literatury a výročních 

zpráv společnosti. V závěrečné části bakalářské práce se pak nachází seznam použité 

literatury a internetových zdrojů, seznam použitých zkratek, seznam tabulek a seznam 

obrázků. 

Bakalářská práce je doplněna přílohami obsahujícími kompletní rozvahu, výkaz 

zisku a ztráty a cash flow společnosti. 

 

 



Kamil Ston: Ekonomická analýza Letiště Ostrava, a.s. 

 

2017  2 

 

2 CHARAKTERISTIKA FIRMY 

2.1. Základní informace 

Obchodní jméno společnosti:  Letiště Ostrava, a.s. 

Sídlo společnosti:   Mošnov, č. p. 401, 742 51 

Datum vzniku:   3. 3. 2004 

Právní forma:    akciová společnost 

Identifikační číslo:   26827719 

Zápis:     KS Ostrava, spisová značka oddíl B, vložka 2764 

 

 

Letiště Leoše Janáčka Ostrava (původně Letiště Ostrava-Mošnov) je veřejné 

mezinárodní letiště. Provozovatelem letiště je společnost Letiště Ostrava, a.s. Vlastníkem 

je od 1. 7. 2004 Moravskoslezský kraj. Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě. 

Základní kapitál v hodnotě 535 816 000,- Kč. Jediným akcionářem je Moravskoslezský 

kraj.[7] 

Letiště se nachází 5 kilometrů severně od města Příbor a nejdelší české dálnice D1 na 

území obcí Mošnov, Albrechtičky a Petřvald. Letiště je od Ostravy vzdáleno přibližně 20 

kilometrů. Svou rozlohou je letiště druhé největší v České republice. Letiště je v provozu 

od roku 1959.[7]  

 

 

Obrázek 1: Logo společnosti Letiště Ostrava, a.s. [7] 
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2.2. Historie společnosti 

Historie mezinárodního letiště Ostrava-Mošnov sahá až do prvního desetiletí 

minulého století. Zde v tehdejší obci Harty žili bratři Josef a Vilém Žurovcové, regionální 

letečtí průkopníci, kteří své práce a pokusy prováděli v letech 1909-1914.[8] 

Dalšímu pokračování zabránila 1. světová válka. Po ní se bratři Josef a Vilém vrátili 

k civilnímu létání s letounem koupeným z válečných přebytků. Jejich podnikání však za 

čas ukončil nedostatek finančních prostředků. Místo, kde se nyní letiště Ostrava nachází, 

bylo poprvé k leteckému provozu použito německou Luftwaffe, která zde po okupaci 

Československa vybudovala v roce 1939 polní letiště pro přípravu útoku na Polsko. 

V květnu 1945 je naopak používala první československá smíšená letecká divize. Pak 

následovalo období nečinnosti a půda byla vrácena svému původnímu účelu, to je 

zemědělské výrobě.[8] 

Novodobá historie začíná rokem 1956 zahájením stavebních prací na současném 

letišti. Nutno říci, že od počátku bylo jasné, že zde nebude jen dopravní provoz, ale že se 

letiště bude především sloužit potřebám armády. Oficiální zahájení civilního letového 

provozu je datováno 16. říjnem 1959, kdy zde přistál letoun TU-104A a současně byl 

přenesen veškerý provoz z již nevyhovujícího letiště Ostrava-Hrabůvka, nacházejícího se 

přímo v městské aglomeraci.[8] 

Letový provoz zajišťovaný společností ČSA zahrnoval hlavně vnitrostátní, ale i 

nepravidelné zahraniční lety. Při nich se na půdě mošnovského letiště vystřídaly všechny 

typy dopravních letounů ČSA. Výrazným zlomem se stal rok 1989. Brzy po něm, v roce 

1993 došlo k ukončení činnosti vojenské části letiště a tím se také přenesly veškeré starosti 

související s provozem letiště na bedra ČSA.[8] 

Dalším důležitým datem byl 1. červenec 2004, kdy bylo letiště Ostrava převedeno 

z majetku České správy letišť do vlastnictví Moravskoslezské kraje. Provozovatelem letiště 

se stala společnost Letiště Ostrava a.s.[8] 
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2.3. Předmět podnikání 

Mezi činnosti podnikání společnosti patří:[9] 

 provozování veřejného mezinárodního letiště Ostrava-Mošnov; 

 směnárenská činnost; 

 distribuce elektřiny; 

 distribuce plynu; 

 poskytování služeb při odbavování procesu na veřejném mezinárodním letišti 

Ostrava-Mošnov; 

 podniky zajišťují ostrahu majetku a osob; 

 poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob; 

 nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou jejich 

výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení 

do 50 kg na jeden kus balení; 

 technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany; 

 montáž měřidel; 

 obchod s elektřinou; 

 obchod s plynem; 

 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů; 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona; 

 silniční motorová doprava – vnitrostátní příležitostná osobní.[9] 
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2.4. Organizační struktura společnosti 

Na obrázku organizační struktury můžeme vidět členění na jednotlivé resorty 

společnosti. Nejvyšším orgánem je zde valná hromada, která například rozhoduje o 

změnách stanov, nebo rozdělení zisku. Dalším důležitým orgánem je představenstvo, které 

řídí společnost mezi valnými hromadami. Dozorčí rada dohlíží na působnost 

představenstva. Dále se zde nachází funkce generálního ředitele, který má pod sebou 

provozního a finančního ředitele. Ti pak zajišťují provoz letiště a stav financí.[9] 

Současné obsazení funkcí ve společnosti zastávají:[9] 

 Ing. Pavel Schneider – předseda představenstva; 

 Ing. Michal Holubec – místopředseda představenstva; 

 PhDr. Robert Hruška – člen představenstva; 

 JUDr. Josef Babka – předseda dozorčí rady; 

 Mgr. Daniel Havlík – místopředseda dozorčí rady.[9] 

 

Obrázek 2: Organizační struktura společnosti Letiště Ostrava, a.s. [9] 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1. Ekonomická (finanční) analýza 

Ekonomickou analýzu lze chápat jako sledování určitého ekonomického celku (jevu, 

procesu), jeho rozklad na dílčí složky a jejich podrobnější zkoumání a hodnocení za 

účelem stanovení způsobů jejich zlepšení a jejich opětovnou skladbu do upraveného celku, 

a to s cílem zlepšení jeho fungování a zvýšení výkonnosti. Tento postup zahrnuje další 

činnosti včetně syntézy, specifických matematicko-statistických metod, metod hodnocení a 

jiné.[1] 

Ekonomická analýza v tomto pojetí se může týkat podniku (ať velkého, nebo 

malého), závodu i dalších vnitropodnikových útvarů, může zahrnovat všechny podstatné 

jevy a činnosti v těchto jednotkách, jejím předmětem může být nejen finanční činnost, ale i 

ostatní činnosti, často přejde do „technického“ rozboru a bude používat i neekonomické 

ukazatele. Podstatnou součástí takto pojaté ekonomické analýzy je hodnocení a návrhy na 

zlepšení současného tvaru.[1] 

K základním cílům finančního řízení podniku je možno zařadit především 

dosahování finanční stability, která je zajišťována pomocí základních kritérií. Schopnost 

vytvářet zisk, zajišťovat přírůstek majetku a zhodnocovat vložený kapitál – toto kritérium 

je obecně považováno za nejdůležitější, neboť postihuje podstatu podnikání jako takového. 

Každý vstupuje do podnikání s myšlenkou zhodnocování peněz, respektive rozšíření 

vlastního bohatství.[2] 

Zajištění platební schopnosti podniku – je to sice na první pohled cíl druhotný, 

nicméně je potřeba si uvědomit, že bez platební schopnosti (a mnoho firem si to 

vyzkoušelo a vyzkouší) většinou neexistuje možnost dále fungovat a předznamenává konec 

podnikatelské činnosti firmy.[2] 

První rovinou je fakt, při kterém se nahlíží do minulosti, ze které lze hodnotit, jak se 

daná firma vyvíjela až do současnosti, zde lze nalézt celou řadu hodnotících kritérií. 

Druhou rovinou je fakt, při kterém samotná finanční analýza slouží jako základ pro 

finanční plánování ve všech časových rovinách.[2] 
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Umožňuje proto jak plánování krátkodobé spojené s běžným chodem firmy, tak i 

plánování strategické související s dlouhodobým rozvojem firmy. Výsledky finanční 

analýzy jsou pak zpravidla výchozími (vstupními) údaji pro finanční plánování.[2] 

Typickými subjekty, které hodnocení vyžadují, jsou: 

 management podniku; 

 statutární orgány; 

 akcionáři; 

 zaměstnanci s odbory; 

 finanční úřad; 

 orgány statistiky; 

 banky; 

 investiční společnosti; 

 věřitelé.[1] 

Poměrové ukazatele jsou základními nástroji jednoduché (elementární) finanční 

analýzy, neboť přinášejí odpovědi na různé otázky související s finančním zdravím 

firmy.[2] 

Jde o formu číselného vztahu mezi jednotlivými ukazateli. Poměrové finanční 

ukazatele se běžně vypočítávají vydělením jedné položky (skupiny položek) jinou 

položkou (skupinou položek), mezi kterými existuje určitá souvztažnost.[5] 

Poměrová analýza vychází ze dvou účetních výkazů – rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty. V praxi se nejčastěji používají 4 skupiny poměrových ukazatelů: 

 ukazatelé rentability (výnosnosti); 

 ukazatelé likvidity; 

 ukazatelé aktivity (řízení aktiv); 

 ukazatelé zadluženosti (struktury zdrojů).[5] 
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3.2. Zdroje informací pro ekonomickou (finanční) analýzu 

Kvalita informací, která podmiňuje úspěšnost finanční analýzy, do značné míry 

závisí na vstupních informacích. Měly by být nejen kvalitní, ale také komplexní. Důvodem 

je fakt, že je nutno podchytit všechna data, která by mohla jakýmkoliv způsobem zkreslit 

výsledky hodnocení finančního zdraví firmy. [2] 

Pro to, abychom mohli úspěšně začít zpracovávat analýzu, jsou důležité zejména 

základní účetní výkazy: 

 rozvaha; 

 výkaz zisku a ztráty; 

 výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (výkaz cash flow).[2] 

3.2.1. Rozvaha 

Rozvaha je statickým přehledem o majetku podniku a jeho finančním krytí 

k určitému datu (např. k 31. 1., 31. 12.). Předpisy je stanoveno, kdy a k jakému datu musí 

podnik rozvahu sestavovat (měsíčně, ke konci roku – tzv. řádné rozvahy, při založení 

podniku – počáteční rozvahu, při likvidaci podniku, při fúzi a rozdělení podniku – tzv. 

mimořádné rozvahy).[3] Struktura rozvahy je znázorněna na následujícím obrázku. 

Aktiva (majetek) Pasiva (kapitál) 

Dlouhodobý majetek 
Vlastní kapitál 

Cizí zdroje 

Oběžná aktiva 
Krátkodobé závazky 

Obrázek 3: Rozvaha 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Porovnání dvou rozvah za dva po sobě jdoucí roky (období) umožňuje zjistit, jak se 

finanční situace vyvíjí, a učinit potřebná dlouhodobá i krátkodobá opatření k efektivnímu 

rozvoji podniku. Úpravou rozvahy, která vykazuje stavy k počátku a konci sledovaného 

období a rozdíly v absolutní částce nebo procentech, dostaneme tzv. srovnávací 

rozvahu.[3] Rozvahu se skládá z aktiv a pasiv, které popisuji níže. 
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A) Aktiva 

 dlouhodobý majetek (nehmotný, hmotný, finanční) 

 oběžný majetek (peněžní prostředky, pohledávky) 

 přechodná aktiva (bankovní úvěry)[3] 

B) Pasiva 

 vlastní zdroje (základní kapitál, fondy, hospodářský výsledek) 

 cizí zdroje (rezervy, závazky, bankovní úvěry) 

 přechodná pasiva (výdaje a výnosy příštích období, kurzové rozdíly aktivní a 

pasivní)[3] 

 

3.2.2. Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku 

hospodaření za určité období. Zachycuje tedy pohyb výnosů a nákladů. Sestavuje se 

pravidelně v ročních či kratších intervalech. Ve struktuře výkazu zisku a ztráty je možno 

nalézt několik stupňů výsledků hospodaření, jednotlivé výsledky se liší tím, jaké náklady a 

výnosy do jejich struktury vstupují. Výsledek hospodaření členíme na provozní, 

z finančních operací, za běžnou činnost, mimořádný, za účetní období, před zdaněním.[2] 

Výnosy jsou zvýšením ekonomického prospěchu během účetního období, a to jednak 

ve formě zvýšení aktiv, jednak ve formě určitých případů snížení závazků, což obojí vede 

v konečném důsledku ke zvýšení vlastního kapitálu jiným způsobem, než jsou vklady 

vlastníků.[6] 

Náklady jsou snížením ekonomického prospěchu během účetního období, a to jednak 

ve formě snížení (úbytku, spotřeby) aktiv, jednak ve formě zvýšení závazků. Obojí ústí 

v konečném důsledku do snížení vlastního kapitálu.[6] 

3.2.3. Výkaz Cash flow  

Jedná se o účetní výkaz srovnávající bilanční formou zdroje tvorby peněžních 

prostředků (příjmy) s jejich užitím (výdaji) za určité období – slouží k posouzení skutečné 

finanční situace. Peněžními toky rozumíme přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) peněžních 

prostředků a peněžních ekvivalentů.[4]  
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Za peněžními prostředky se považují peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní 

prostředky na účtu včetně případného pasivního zůstatku běžného účtu a peníze na cestě. 

Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní majetek, který je možno s nízkými 

dodatečnými transakčními náklady přeměnit v předem známou peněžní částku.[4] 

 

3.3. Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

Zahrnuje především horizontální a vertikální analýzu. Horizontální analýza (analýza 

trendů) se zabývá časovými změnami absolutních ukazatelů. Je zde nutnost tvorby 

dostatečně dlouhých časových řad. Vertikální analýza (procentní rozbor) se zabývá vnitřní 

strukturou absolutních ukazatelů. Jde o souměření jednotlivých položek základních 

účetních výkazů k celkové sumě aktiv a pasiv.[2] 

 

3.3.1. Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza představuje procentní rozbor základních účetních výkazů. Cílem 

vertikálního rozboru je zjistit, jak se jednotlivé části podílely např. na celkové bilanční 

sumě a z hlediska časového zjištění pohybu v nastavení majetkového a finančního 

portfolia.[2] 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢 =  
𝑈𝑖

 𝑈𝑖
, (1) 

kde 

𝑈𝑖  - hodnota dílčího ukazatele 

 𝑈𝑖  - velikost absolutního ukazatele 

 

3.3.2. Horizontální analýza 

Horizontální analýza hledá odpověď na otázky: o kolik se změnily jednotlivé 

položky finančních výkazů v čase anebo o kolik procent se změnily jednotlivé položky 

v čase. Cílem horizontální analýzy je však v obou případech absolutně i relativně změřit 

intenzitu změn jednotlivých položek.[2] 
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Při absolutním vyjádření postupujeme takto:[2] 

absolutní změna = hodnota v běžném období – hodnota v předchozím období  (2) 

Při procentuálním vyjádření postupujeme takto:[2] 

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏 í−𝑝ř𝑒𝑑𝑐 ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏 í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐 ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏 í
∗ 100    (3) 

 

3.4. Analýza poměrovými ukazateli 

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji používaným rozborovým postupem k účetním 

výkazům z hlediska využitelnosti i z hlediska jiných úrovní analýz. Tento typ analýzy 

vychází výhradně z údajů ze základních účetních výkazů. Využívá veřejně dostupné 

informace. Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné nebo několika účetních 

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

 

3.4.1. Ukazatele rentability 

Rentabilita (také výnosnost nebo ziskovost) je měřítkem schopnosti podniku vytvářet 

nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. U tohoto ukazatele se 

vychází z výkazu zisku a ztráty a rozvahy. Je to ukazatel, kde se v čitateli vyskytuje nějaká 

položka odpovídající výsledku hospodaření a ve jmenovateli nějaký druh kapitálu, 

respektive tržby.[4] 

Pro ekonomickou (finanční) analýzu jsou nejdůležitější tři kategorie zisku.[4] 

První kategorií je EBIT, což je zisk před zdaněním a úroky a současně odpovídá 

provoznímu výsledku hospodaření.[4] 

Druhou kategorií je EAT, což je zisk po zdanění nebo také čistý zisk a současně 

odpovídá výsledku hospodaření za účetní období.[4] 

Třetí kategorií je EBT, což je zisk před zdaněním, tedy provozní zisk již snížený 

nebo zvýšený o finanční a mimořádný výsledek hospodaření, od kterého nebyly odečteny 

daně.[4] 
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Ke zjišťování rentability jsou používány v praxi nejvíce tyto ukazatele:[4] 

 ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu (ROA); 

 ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE); 

 rentabilita tržeb (ROS).[4] 

Měřením rentability celkového vloženého kapitálu ROA vyjadřujeme celkovou 

efektivnost podniku.[2] 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 ý 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
∗ 100        (4) 

Z ukazatele rentability celkového vloženého kapitálu lze odvodit ještě jiný ukazatel, 

a to ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu (ROCE).[2] 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

(𝑑𝑙𝑜𝑢 ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑑𝑙𝑢 ℎ𝑦+𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙)
∗ 100       (5) 

Měřením rentability vlastního kapitálu (ROE) vyjadřujeme výnosnost kapitálu 

vloženého akcionáři či vlastníky podniku.[2] 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
∗ 100          (6) 

Dalším ukazatelem, který je běžně využíván, je rentabilita tržeb (ROS). Představuje 

poměry, které v čitateli zahrnují výsledek hospodaření v různých podobách a ve 

jmenovateli obsahují tržby.[2] 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 100           (7) 

 

3.4.2. Ukazatele likvidity 

Likvidita určité složky představuje vyjádření vlastnosti dané složky rychle a bez 

velké ztráty hodnoty se přeměnit na peněžní hotovost.[2] 

Likvidita je tedy důležitá z hlediska finanční rovnováhy podniku, neboť jen 

dostatečně likvidní podnik je schopen dostát svým závazkům. Na druhou stranu příliš 

vysoká míra likvidity je nepříznivým jevem pro vlastníky podniku, neboť finanční 

prostředky jsou vázány v aktivech.[2] 



Kamil Ston: Ekonomická analýza Letiště Ostrava, a.s. 

 

2017  13 

 

Poměrové ukazatele likvidity jsou součástí výročních zpráv akciových společností a 

běžně se objevují jako součást hospodářských analýz.[2] 

 

Z hlediska názvu a obsahu ukazatelů se zpravidla používají tři základní ukazatele:[2] 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣 é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛 í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡 ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑑𝑙𝑢 ℎ𝑦  𝑠 𝑜𝑘𝑎𝑚 ž𝑖𝑡𝑜𝑢  𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 í
      (8) 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
(𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 −𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 )

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑑𝑙𝑢 ℎ𝑦
       (9) 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑑𝑙𝑢 ℎ𝑦
 (10) 

 

Okamžitá likvidita bývá označována jako likvidita 1. stupně nebo také cash ratio a 

představuje to nejužší vymezení likvidity. Vstupují do ní jen ty nejlikvidnější položky 

z rozvahy. Pod pojmem pohotové platební prostředky je nutné si představit sumu peněz na 

běžném účtu, na jiných účtech či v pokladně, ale také volně obchodovatelné cenné papíry, 

šeky (ekvivalenty hotovosti).[4] 

Pohotová likvidita je označována jako likvidita 2. stupně nebo také acid test. Pro 

pohotovou likviditu platí, že čitatel by měl být stejný jako jmenovatel, tedy poměr 1:1, 

případně až 1,5:1. Z doporučených hodnot pro tento ukazatel je patrné, že pokud by byl 

poměr 1:1, podnik by byl schopen se vyrovnat se svými závazky, aniž by musel prodat své 

zásoby.[4] 

Běžná likvidita je též likviditou 3. stupně nebo také current ratio. Běžná likvidita 

ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku nebo také kolika 

jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků. Čím vyšší 

hodnota ukazatele, tím je pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku.[4] 

 

3.4.3. Ukazatele zadluženosti 

Pojem „zadluženost“ vyjadřuje skutečnost, že podnik používá k financování aktiv ve 

své činnosti cizí zdroje, tedy dluh. Podstatou analýzy zadluženosti je hledání optimálního 

vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem (kapitálová struktura).[2] 
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Kapitálová struktura bývá v různých pramenech finančních teorií definována jako 

struktura dlouhodobého kapitálu, ze kterého je financován dlouhodobý majetek. Při 

analýze finanční struktury podniků se používá celá řada ukazatelů zadluženosti, které jsou 

odvozeny především z údajů v rozvaze.[2] 

K měření zadluženosti se používají tyto ukazatele:[2] 

 ukazatel věřitelského rizika (debt ratio); 

 ukazatel koeficientu samofinancování (equity ratio); 

 ukazatel úrokového krytí (interest coverage).[4] 

Ukazatelem věřitelského rizika (debt ratio) se zpravidla vyjadřuje celková 

zadluženost, je to poměr celkových závazků k celkovým aktivům. Obecně platí, že čím 

vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. Tento ukazatel je však nutno 

posuzovat v souvislosti s celkovou výnosností podniku a také v souvislosti se strukturou 

cizího kapitálu.[4] 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑐𝑖𝑧 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100  (11) 

K měření zadluženosti se dále používá koeficient samofinancování (equity ratio), 

který vyjadřuje poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům, což je doplňkový ukazatel 

k ukazateli věřitelského rizika (debt ratio). Tento ukazatel vyjadřuje proporci, v níž jsou 

aktiva společnosti financována penězi akcionářů.[4] 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 (12) 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Úrokové krytí 

ukazuje, jak velký je bezpečnostní polštář pro věřitele. Neschopnost platit úrokové platby 

ze zisku může být znakem blížícího se úpadku.[4] 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
𝑧𝑖𝑠𝑘  𝑝ř𝑒𝑑  𝑧𝑑𝑎𝑛 ě𝑛í𝑚  𝑎  ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣 é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
∗ 100 (13) 

 

3.4.4. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti využívat investované finanční 

prostředky a vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv.[4]  
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Počítají se pro jednotlivé skupiny aktiv: zásoby, pohledávky, fixní aktiva, oběžná 

aktiva a pro celková aktiva.[3] 

Používají se tyto ukazatele aktivity:[4] 

 ukazatel obratu celkových aktiv; 

 ukazatel obratu zásob; 

 ukazatel obratu pohledávek; 

 ukazatel obratu závazků; 

 ukazatel doby obratu zásob; 

 ukazatel doby obratu pohledávek; 

 ukazatel doby obratu závazků.[4] 

Ukazatel obratu celkových aktiv bývá označován jako vázanost celkového vloženého 

kapitálu. Tento ukazatel je vyjádřen jako poměr tržeb k celkovému vloženému kapitálu.[4] 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (14) 

Ukazatel obratu zásob je poměr tržeb a průměrného stavu zásob. Odvozeným 

ukazatelem je doba obratu zásob, což je poměr 365 dní k obratovosti zásob. Tento ukazatel 

udává, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob.[4] 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 (15) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
365

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡  𝑧á𝑠𝑜𝑏
[𝑑𝑛𝑦] (16) 

Ukazatel obratu pohledávek je vyjadřován jako poměr tržeb k pohledávkám. 

Doplňkovým ukazatelem je opět doba obratu pohledávek, tedy 365 dní k obratovosti 

pohledávek. Tento ukazatel vypovídá o tom, jak dlouho je majetek podniku vázán ve 

formě pohledávek, respektive za jak dlouho jsou pohledávky v průměru splaceny.[4] 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
 (17) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
365

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡  𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑 á𝑣𝑒𝑘
[𝑑𝑛𝑦] (18) 

Ukazatel obratu závazků je poměr tržeb k závazkům. K tomuto ukazateli můžeme 

vypočítat také dobu obratu závazků – 365 dní k obratu závazků. Ukazatel vypovídá o tom, 

jak rychle jsou spláceny závazky firmy.[4] 
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𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (19) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
365

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡  𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů
[𝑑𝑛𝑦] (20) 

 

4 EKONOMICKÁ ANALÝZA VYBRANÉ FIRMY 

V této praktické části bakalářské práce provádím výpočty pro analýzu hospodaření 

společnosti Letiště Ostrava, a.s. v letech 2011-2015. Jednotlivé údaje jsem čerpal 

z výročních zpráv společnosti. 

4.1. Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

Zde se zaměřuji na horizontální a vertikální analýzu a horizontální a vertikální 

analýzu výkazu zisku a ztrát. 

4.1.1. Horizontální analýza rozvahy 

U horizontální analýzy rozvahy sleduji vývoj celkových aktiv a pasiv v letech 2011 

až 2015. Zabývám se výpočtem absolutní a relativní změny aktiv a pasiv, u nichž jsem 

využil vzorec (2) a (3) nacházející se v teoretické části této práce. 
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Tabulka 1: Horizontální analýza rozvahy 

Položky 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

AZ  

[tis. Kč] 

RZ  

[%] 

AZ  

[tis. 

Kč] 

RZ  

[%] 

AZ  

[tis. Kč] 

RZ  

[%] 

AZ  

[tis. Kč] 

RZ  

[%] 

AKTIVA 

CELKEM 
124 561 9,82 69 101 4,96 -89 792 -6,14 152 0,01 

Dlouhodobý 

majetek 
133 616 12,16 59 302 4,81 -62 473 -4,84 3 287 0,27 

Oběžná aktiva 259 0,17 1 142 0,73 -41 662 -26,49 16 918 14,64 

Ostatní aktiva 3 656 397,82 8 657 189,22 -2 915 -22,03 -2 795 -27,09 

PASIVA 

CELKEM 
124 561 9,82 69 101 4,96 -89 792 -6,14 152 0,01 

Vlastní kapitál 109 200 28,27 -10 985 -2,22 29 773 6,14 -21 442 -4,17 

Cizí zdroje 15 355 1,75 82 687 9,27 -122 402 -12,56 23 440 2,75 

Ostatní pasiva 6 0,1 -2 601 -41,51 2 837 77,41 -1 846 -28,39 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V roce 2011 v oblasti aktiv došlo oproti stavu na počátku roku k mírnému zvýšení 

aktiv, a to o 6 460 tis. Kč. K nárůstu došlo v oblasti pohledávek. U dlouhodobého majetku 

došlo k mírnému poklesu koncového stavu z titulu salda mezi vyšším objemem celkových 

odpisů a nižším pořízení dlouhodobého majetku v průběhu roku 2011. Souhrnná položka 

ostatních aktiv zahrnuje evidovanou pohledávku za upsaný kapitál ve výši 12 970 tis. Kč. 

V roce 2012 došlo oproti stavu na počátku roku ke zvýšení aktiv, a to o 124 561 tis. 

Kč. K tomuto nárůstu došlo zejména v oblasti dlouhodobého majetku. Meziročně vyšší 

koncový stav dlouhodobého majetku o 133 616 tis. Kč byl ovlivněn pořízením strojů a 

zařízení. 

V roce 2013 došlo oproti začátku roku ke zvýšení aktiv, a to o 69 100 tis. Kč. 

Koncový stav dlouhodobého majetku pak o 59 301 tis. Kč. Dlouhodobý stabilní stav 

významně ovlivňuje likviditu společnosti. 



Kamil Ston: Ekonomická analýza Letiště Ostrava, a.s. 

 

2017  18 

 

V roce 2014 můžeme i z tabulky č. 1 sledovat snížení aktiv oproti stavu na počátku 

roku, a to o 89 791 tis. Kč. Došlo tak zejména v oblasti dlouhodobého majetku. Meziročně 

nižší koncový stav dlouhodobého majetku o 59 301 tis. Kč byl ovlivněn vyššími odpisy 

pořízeného majetku oproti nově pořízenému majetku. Krátkodobý finanční majetek byl 

ovlivněn průběžným splácením úvěrů. 

V roce 2015 došlo v oblasti celkových aktiv oproti stavu na počátku jen k mírné 

změně. K nárůstu došlo zejména v oblasti oběžných aktiv a k poklesu v oblasti ostatních 

aktiv. Meziročně vyšší koncový stav dlouhodobého majetku o 3 288 tis. Kč byl ovlivněn 

zvýšením hodnoty pronajatého majetku. Krátkodobý finanční majetek byl významně 

ovlivněn zvýšením základního kapitálu a stabilizací společnosti. 

Z komplexního pohledu na položku celkových aktiv v tabulce č. 1 tedy můžeme 

sledovat relativně stabilní hospodaření společnosti. V období 2011 až 2012 relativní změna 

činí 9,82%, v následujícím období 2012 až 2013 tato hodnota činí 4,96%, v období 2013 až 

2014 následuje razantní změna do záporných hodnot, a to -6,14%, poslední sledované 

období let 2014 až 2015 vykazuje hodnotu 0,01%. 

V oblasti pasiv v roce 2011 došlo v důsledku bilanční rovnováhy rovněž k mírnému 

zvýšení oproti předchozímu roku, a to o 6 460 tis. Kč. Nárůst vlastního kapitálu byl 

způsoben peněžitým vkladem jediného akcionáře do základního kapitálu společnosti. 

Meziroční pokles dlouhodobých závazků o 28 526 tis. Kč. Nejvýznamnější položku cizích 

zdrojů tvořily bankovní úvěry, které vykazovaly hodnotu 56 748 tis. Kč. 

V roce 2012 došlo v oblasti pasiv v důsledku bilanční rovnováhy ke zvýšení, a to o 

124 561 tis. Kč. Meziroční růst dlouhodobých závazků o 43 158 tis. Kč se týkal zejména 

závazku společnosti vůči Moravskoslezskému kraji. U krátkodobých závazků byl 

zaznamenán mírný růst oproti počátku roku. Nejvýznamnější položku cizích zdrojů tvořily 

bankovní úvěry, které vykazovaly 17 260 tis. Kč. 

V roce 2013 došlo v oblasti pasiv ke zvýšení, a to o 69 100 tis. Kč. Meziroční pokles 

vlastního kapitálu byl způsoben zejména snížením základního kapitálu za účelem úhrady 

ztrát společnosti z minulých let, a to o 28 874 tis. Kč. Meziroční růst dlouhodobých 

závazků byl 27 894 tis. Kč. Významnou položku pasiv tvořily bankovní úvěry ve výši 

64 748 tis. Kč. 
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V roce 2014 došlo v oblasti pasiv ke snížení, a to o 89 791 tis. Kč. Meziroční změna 

vlastního kapitálu byla způsobena snížením základního kapitálu za účelem ztrát z minulých 

let, a to o 21 226 tis. Kč. Meziroční pokles dlouhodobých závazků o 36 777 tis. Kč. 

Významný pokles zaznamenaly také ostatní pasiva, a to bankovní úvěry o 54 804 tis. Kč. 

V roce 2015 došlo v oblasti pasiv jen k mírnému zvýšení. Meziroční pokles vlastního 

kapitálu byl způsoben záporným hospodářským výsledkem za rok 2015. Meziroční růst 

dlouhodobých závazků o 28 794 tis. Kč. U krátkodobých závazků byl zaznamenán pokles, 

který byl ovlivněn snížením závazku z obchodních vztahů. Pokles zaznamenaly také 

ostatní pasiva, a to v položce časového rozlišení a bankovní úvěry vykazovaly snížení o 

2 535 tis. Kč. 

Z tabulky č. 1 můžeme sledovat jednotlivé položky rozvahy. Hodnoty jsou vyjádřeny 

v tisících Korun českých nebo v procentech. V této části se nachází pouze zkrácená verze 

horizontální analýzy rozvahy, kompletní rozvahu uvádím v příloze. Hodnoty vyjádřené 

v komentářích pocházejí z kompletní horizontální analýzy rozvahy. 

 

4.1.2. Vertikální analýza rozvahy 

U vertikální analýzy rozvahy sleduji procentní rozbor jednotlivých položek aktiv a 

pasiv, přičemž jsem využil vzorec (1) nacházející se v teoretické části této práce. 
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Tabulka 2: Vertikální analýza rozvahy 

Položky 

OBDOBÍ [%] 

2011 2012 2013 2014 2015 

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

Dlouhodobý majetek 86,62 88,47 88,34 89,57 89,80 

Oběžná aktiva 12,28 11,20 10,75 8,42 9,65 

Ostatní aktiva 0,07 0,33 0,90 0,75 0,55 

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

Vlastní kapitál 30,44 35,56 33,13 37,46 35,90 

Cizí zdroje 69,06 63,99 66,62 62,06 63,76 

Ostatní pasiva 0,49 0,45 0,25 0,47 0,34 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 2 můžeme vyčíst, že nejpodstatnější část aktiv tvoří dlouhodobý majetek 

a to takovým způsobem, že ve všech sledovaných obdobích neklesl pod 85% z celkových 

aktiv. Nejvyšší hodnotu podílu z celkových aktiv vykazuje rok 2015, a to 89,80%. U 

oběžných aktiv docházelo k postupnému procentuálnímu poklesu od roku 2011 až do roku 

2015. Z původních hodnot z roku 2011 okolo 12,28% až na 9,65% v roce 2015. Ostatní 

aktiva vykazují stabilitu v podílu do 1% po celou dobu sledovaného období. 

Nejpodstatnější část pasiv tvoří cizí zdroje a to s podílem hodnot mezi 60 a 70 

procenty. Největší podíl cizích zdrojů vykazuje rok 2011 s podílem 69,06%. Vlastní 

kapitál tvoří podíl v rozmezí 30 až 40 procenty. Nejvyšší hodnotu vykazuje rok 2014 

s podílem 37,46%. Ostatní pasiva vykazují stabilitu v podílu do 1% po celou dobu 

sledovaného období. 

 



Kamil Ston: Ekonomická analýza Letiště Ostrava, a.s. 

 

2017  21 

 

 

Obrázek 4: Vývoj struktury aktiv 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Na obrázku č. 4 můžeme sledovat stav aktiv v jednotlivých letech vyjádřený 

procenty. Z obrázku lze vyčíst, že struktura aktiv je ve všech letech vyrovnaná. V oblasti 

celkových aktiv došlo oproti stavu na počátku roku jen k mírné změně. Meziročně vyšší 

koncový stav dlouhodobého majetku byl ovlivněn zvýšením hodnoty pronajatého majetku 

a na druhou stranu pokles je dán vyššími odpisy vlastního majetku oproti nově pořízenému 

majetku. Krátkodobý finanční majetek byl významně ovlivněn zvýšením základního 

kapitálu a stabilizací společnosti. 

 

Obrázek 5: Vývoj struktury pasiv 
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Zdroj: Vlastní zpracování  

Na obrázku č. 5 můžeme sledovat stav pasiv v jednotlivých letech vyjádřený 

v procentech. Z obrázku lze sledovat změnu vývoje pasiv po roce 2011, kde právě rok 

2011 vykazuje u položek výsledku za účetní jednotku a výsledku hospodaření před 

zdaněním kladné hodnoty, zatímco zbylé období let 2012 až 2015 výrazně záporné 

hodnoty. Vývoj finančního výsledku hospodaření zůstává ve všech sledovaných letech 

stabilní. 

 

4.1.3. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

U horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty sleduji vývoj jednotlivých tržeb a 

výsledků hospodaření ve sledovaném období let 2011 až 2015. Zabývám se výpočtem 

absolutní a relativní změny nákladů a výnosů, u nichž jsem využil vzorec (2) a (3) 

nacházející se v teoretické části této práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kamil Ston: Ekonomická analýza Letiště Ostrava, a.s. 

 

2017  23 

 

Tabulka 3: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Položky  

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

AZ  

[tis. Kč] 
RZ [%] 

AZ  

[tis. Kč] 

RZ 

[%] 

AZ  

[tis. Kč] 

RZ 

[%] 

AZ 

[tis. 

Kč] 

RZ 

[%] 

Tržby za 

prodej zboží 
48 369,2 62 101,6 91 73,98 -27 -12,6 

Tržby za 

prodej vl. 

výrobků a 

služeb 

-18 716 -11,4 -7 356 -5,1 9 925 7,22 -487 -0,3 

Spotřeba 

materiálu a 

energie 

1 486 4,68 3 293 9,9 -5 257 -14,4 -161 -0,5 

Tržby z 

prodeje DM 

a materiálu 

225 40,98 1 265 163,4 -1 602 -78,6 5 066 1159,3 

Provozní 

výsledek 

hospodaření 

-37 833 -1709,1 -10 387 -30,3 23 990 53,7 2 589 12,5 

Finanční 

výsledek 

hospodaření 

35 4,04 421 50,7 -723 -176,3 357 31,5 

Výsledek 

hospodaření 

za účetní 

jednotku 

-31 219 -1957,3 -7 602 -25,7 14 484 38,9 1 300 5,7 

Výsledek 

hospodaření 

před 

zdaněním 

-38 266 -1233,2 -9 961 -28,3 23 267 51,6 2 946 13,5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 3 můžeme vyčíst, že tržby za prodej zboží v letech 2011 až 2014 měly 

rostoucí charakter, zatímco v období 2014 až 2015 tržby klesly o 12,6%. Tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb v letech 2011 až 2013 klesaly, v roce 2014 tržby rostly vlivem 

oživení výnosů z letecké činnosti, ovšem ke konci sledovaného období opět lehce klesaly. 

Spotřeba materiálu a energie vykazují v období 2011 až 2013 rostoucí charakter, zatímco 

období 2013 až 2015 klesající charakter. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
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materiálu vykazují vzrůstající charakter, kromě období 2013 až 2014, kde došlo k poklesu 

o 78,6%. Provozní výsledek hospodaření v období 2011 až 2013 v záporných hodnotách, 

zatímco období 2013 až 2015 v kladných hodnotách. Finanční výsledek hospodaření se 

zvýšil z 4,04% v období 2011 až 2012 na hodnotu 50,7% v letech 2012 až 2013. V období 

2013 až 2014 klesl o 176,3% a v letech 2014 až 2015 opět rostl o 31,5%. U výsledku 

hospodaření za účetní jednotku pozorujeme výrazný pokles o 1957,3%. Jediný výrazný 

růst pak nastal v letech 2013 až 2014 o 38,9%. Výsledek hospodaření před zdaněním 

vykazují podobné hodnoty jako výsledek hospodaření za účetní jednotku. 

4.1.4. Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

U vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty se zabývám procentním výpočtem 

jednotlivých tržeb a výsledků hospodaření ve sledovaném období let 2011 až 2015. 

K tomuto výpočtu využívám vzorec (1) nacházející se v teoretické části této práce. 

Tabulka 4: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Položka 

OBDOBÍ [%] 

2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby za prodej zboží 0,01 0,04 0,09 0,14 0,13 

Tržby za prodej vl. 

výrobků a služeb  
99,89 99,81 99,83 99,77 100,00 

Spotřeba materiálu a 

energie 
19,41 22,92 26,54 21,18 21,19 

Tržby z prodeje DM 

a materiálu 
0,34 0,53 1,48 0,3 3,75 

Provozní výsledek 

hospodaření 
2,14 -23,65 -32,46 -14,02 -12,34 

Finanční výsledek 

hospodaření 
-0,53 -0,57 -0,30 -0,77 -0,53 

Výsledek 

hospodaření za účetní 

za jednotku 

0,97 -20,41 -27,03 -15,39 -14,59 

Výsledek 

hospodaření před 

zdaněním 

1,89 -24,23 -32,76 -14,79 -12,87 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z tabulky č. 4 můžeme vyčíst, že tržby za prodej zboží tvoří největší procentuální 

podíl v roce 2014, který činí 0,14%. Nejmenší podíl vykazuje rok 2011 a to 0,01%. U tržeb 

za prodej vlastních výrobků a služeb dosahuje 100% pouze rok 2015. Zbývající hodnoty 

v sledovaných letech se pohybují lehce pod 100%. Spotřeba materiálu a energie vykazuje 

největší podíl v roce 2013 a to 26,54%. Ostatní období vykazují téměř vyrovnané hodnoty. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu vykazují největší hodnotu v roce 2013 

a to 1,48%, nejmenší podíl pak byl v roce 2014 a to 0,3%. Provozní výsledek hospodaření 

se pohybuje v kladných hodnotách pouze v roce 2011 a to podíl 2,14%. Období 2012 až 

2015 vykazuje záporné hodnoty od -14,02% do -32,46%. Finanční výsledek hospodaření 

zůstává ve všech sledovaných letech v záporných číslech v rozmezí od -0,30% do -0,77%. 

Výsledek hospodaření za účetní jednotku činí v roce 2011 hodnotu 0,97%, ve všech 

zbylých letech jsou záporné hodnoty. Nejvyšší zápornou hodnotu vykazuje rok 2013 a sice 

27,03%. Výsledek hospodaření před zdaněním má stejnou tendenci jako výsledek 

hospodaření za účetní jednotku. Tato tabulka je pouze zjednodušenou verzí vertikální 

analýzy výkazu zisku a ztráty. Vychází z kompletní analýzy ze souboru excel spolu 

s ostatními výpočty. 

Tabulka 5: Náklady v letech 2011-2015 

Náklady [tis. Kč] 2011 2012 2013 2014 2015 

Zboží 2 42 45 179 115 

Materiál a energie 31781 33267 36560 31303 31142 

Služby 42511 30607 48276 38033 36340 

Osobní náklady 84786 81489 82948 82115 83182 

Odpisy 48535 50950 61723 68022 66262 

Ostatní náklady 11816 20424 -1456 7680 12046 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 5 můžeme sledovat jednotlivé hodnoty nákladů ve sledovaném období. 

Hodnoty jsou vyjádřeny v tisících Korun českých. 

Tabulka 6: Náklady vyjádřeny procenty v letech 2011-2015 

Náklady [%] 2011 2012 2013 2014 2015 

Zboží 0,00 0,02 0,02 0,08 0,05 

Materiál a energie 14,48 15,35 16,03 13,77 13,59 

Služby 19,37 14,12 21,16 16,73 15,86 

Osobní náklady 38,64 37,59 36,37 36,12 36,31 

Odpisy 22,12 23,50 27,06 29,92 28,92 

Ostatní náklady 5,38 9,42 -0,64 3,38 5,26 
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Zdroj: Vlastní zpracování  

Z tabulky č. 6 můžeme vyčíst, jaký procentuální podíl tvořily jednotlivé položky 

nákladů v určitém sledovaném roce. Největší podíl nákladů tvořily osobní náklady a to 

nejvíce v roce 2011, kde dosáhly 38,64%. Zbylé roky vykazují hodnoty mezi 36% a 38%. 

Další důležitý podíl nákladů tvořily odpisy, které dosáhly největšího podílu v roce 2014 a 

to 29,95%. Nejméně pak v roce 2011 a to 22,12%. V procentuálních podílech následují 

náklady služeb, materiálu a energie a ostatní náklady. Nejmenší podíl pak zaznamenalo 

zboží s podílem do 1%. 

Obrázek 6: Vývoj nákladů v letech 2011-2015 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Na obrázku č. 6 můžeme sledovat vývoj jednotlivých nákladů ve sledovaném období 

let 2011 až 2015. Jednotlivé položky nákladů jsou vyjádřeny v procentech. Největší podíl 

zde tvoří osobní náklady, následují odpisy, služby, materiál a energie a ostatní náklady. 

Nejmenší podíl pak tvoří položka zboží. 

Tabulka 7: Výnosy v letech 2011-2015 

Výnosy [tis. Kč] 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby za prodej zboží 13 61 123 214 187 

Výkony 163753 145137 137739 147765 146940 

Tržby z prodeje DHM a materiálu 549 774 2039 437 5503 

Ostatní provozní výnosy 56282 40816 50303 55757 55153 

Výnosové úroky 229 302 81 7 6 

Ostatní finanční výnosy 200 65 585 408 220 

Mimořádné výnosy 0 -5 0 0 0 

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

2011 2012 2013 2014 2015

H
o

d
n
o

ty
 v

 %

Období

Vývoj nákladů

Materiál a energie

Služby

Osobní náklady

Odpisy

Ostatní náklady

Zboží



Kamil Ston: Ekonomická analýza Letiště Ostrava, a.s. 

 

2017  27 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 7 můžeme sledovat jednotlivé položky výnosu ve sledovaném období. 

Hodnoty jsou vyjádřeny v tisících Korun českých. 

Tabulka 8: Výnosy vyjádřeny procenty v letech 2011-2015 

Výnosy [%] 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby za prodej zboží 0,01 0,03 0,06 0,10 0,09 

Výkony 74,09 77,55 72,16 72,23 70,64 

Tržby z prodeje DHM a materiálu 0,25 0,41 1,07 0,21 2,65 

Ostatní provozní výnosy 25,46 21,81 26,35 27,25 26,51 

Výnosové úroky 0,10 0,16 0,04 0,00 0,00 

Ostatní finanční výnosy 0,09 0,03 0,31 0,20 0,11 

Mimořádné výnosy 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 8 můžeme vyčíst, jaký procentuální podíl tvořily jednotlivé položky 

výnosů v určitém sledovaném roce. Největší podíl nákladů tvořily výkony a to v rozmezí 

70% až 75% ve všech letech. Další důležitou položkou byly ostatní provozní výnosy, kde 

podíl tvořil 21% až 27% ve sledovaných letech. Ostatní položky vykazují procentuální 

podíl v řádu desetin procenta respektive jednotek procenta, jako například u tržeb z prodeje 

dlouhodobého hmotného majetku a materiálu. 

Obrázek 7: Vývoj výnosů v letech 2011-2015 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Na obrázku č. 7 můžeme sledovat vývoj jednotlivých výnosů ve sledovaném období 

let 2011 až 2015. Jednotlivé položky výnosů jsou vyjádřeny v procentech. Největší podíl 
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zde tvoří výkony následované ostatními provozními výnosy. Zbylé položky výnosů 

vykazují nízký procentuální podíl. 

4.2. Analýza poměrovými ukazateli 

Zde se zaměřuji na výpočty vybraných poměrových, kterými jsou ukazatele 

rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. 

4.2.1. Ukazatele rentability 

V následující části bakalářské práce se zabývám rentabilitou společnosti, kde pro 

výpočet používám vzorec pro rentabilitu celkového kapitálu (4), rentabilitu vlastního 

kapitálu (6) a rentabilitu tržeb (7) nacházející se v teoretické části této práce. 

Tabulka 9: Ukazatele rentability v letech 2011-2015 

 

Období 

Ukazatele rentability v % vyjádření 2011 2012 2013 2014 2015 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 0,31 -2,47 -3,06 -1,54 -1,36 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 0,41 -5,98 -7,68 -4,42 -4,35 

Rentabilita tržeb (ROS) 2,43 -23,80 -32,51 -14,34 -12,74 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 9 můžeme vyčíst, že v roce 2011 byla společnost ve všech sledovaných 

ukazatelích lehce zisková. Ve zbylých sledovaných letech 2012 až 2015 byla společnost 

ztrátová. Rentabilita celkového kapitálu za rok 2011 činila 0,31%. V letech 2012 až 2015 

se pohybovala v rozmezí od -1,36% až -3,06%. Rentabilita vlastního kapitálu vykazuje 

kladnou hodnotu pouze v roce 2011 a to 0,41%. V letech 2012 až 2015 se pohybovala 

v rozmezí -4,35% až -7,68%. Rentabilita tržeb také zaznamenala kladnou hodnotu pouze 

v roce 2011 a to 2,43%. V letech 2012 a 2013 zaznamenala větší pokles, a to až na hodnotu 

23,80%, respektive 32,51%. V roce 2014 vykazovala rentabilita tržeb -14,34% a v roce 

2015 hodnotu -12,74%. Celkově nám tyto ukazatele vyjadřují špatný vývoj společnosti. 
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Obrázek 8: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2011-2015 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Na obrázku č. 8 můžeme sledovat vývoj jednotlivých ukazatelů rentability ve 

sledovaném období let 2011 až 2015. Hodnoty jsou vyjádřeny v procentech. 

4.2.2. Ukazatele likvidity 

V následující části bakalářské práce se zabývám likviditou společnosti, kde pro 

výpočet používám vzorec pro okamžitou (8), pohotovou (9) a běžnou likviditu (10) 

nacházející se v teoretické části této práce. 

Tabulka 10: Ukazatelé likvidity v letech 2011-2015 

 

Období 

Likvidita 2011 2012 2013 2014 2015 

Okamžitá 1,71 2,20 1,42 2,73 3,60 

Pohotová 3,58 2,81 2,50 3,65 4,54 

Běžná 3,61 2,85 2,53 3,69 4,59 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 10 můžeme sledovat, že společnost nemá ve všech sledovaných letech 

2011 až 2015 problémy platit své závazky. Hranice pro okamžitou likviditu je stanovena 

na hodnotu 0,2, pod tuto hranici by se společnost neměla dostat. Hodnoty okamžité 

likvidity se pohybují v rozmezí od 1,42 do 3,60. Hranice pro pohotovou a běžnou likviditu 
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je stanovena v rozmezí od 1,5 do 2,5. Likvidita pod touto hranicí znamená platební 

neschopnost společnosti. Hodnoty pohotové likvidity se pohybují v rozmezí od 2,50 do 

4,54, to znamená, že společnost nemá problémy s platební schopností. Hodnoty běžné 

likvidity se pohybují v rozmezí od 2,53 do 4,59. 

 

Obrázek 9: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2011-2015 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Na obrázku č. 9 můžeme sledovat vývoj jednotlivých ukazatelů likvidity ve 

sledovaném období let 2011 až 2015. Hodnoty jsou uvedeny v číslech. 

4.2.3. Ukazatele zadluženosti 

V následující části bakalářské práce se zabývám zadlužeností společnosti, kde pro 

výpočet používám vzorec pro celkovou zadluženost (11), koeficient samofinancování (12) 

a úrokové krytí (13) nacházející se v teoretické části této práce. 

Tabulka 11: Ukazatele zadluženosti v letech 2011-2015 

 

Období 

Ukazatele zadluženosti v % 2011 2012 2013 2014 2015 

Celková zadluženost 69,06  63,99  66,62  62,06  63,76  

Koeficient samofinancování 30,44  35,56  33,13  37,46  35,90  

Úrokové krytí 457,49  -5 048,32  -10 643,81  -2 923,10  -9 597,95  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z tabulky č. 11 můžeme sledovat hodnoty celkové zadluženosti, které jsou ve všech 

sledovaných obdobích 2011 až 2015 víceméně vyrovnané v rozmezí od 62,06% do 

69,06%. Nejnižší hodnota celkové zadluženosti společnosti byla v roce 2014 a to 62,06%. 

Nejvyšší hodnota celkové zadluženosti společnosti pak byla v roce 2011 a to 69,06%. 

Z těchto hodnot můžeme vyčíst, že se celková zadluženost v sledovaném období 

pohybovala nad 50% z celku. Koeficient samofinancování se pak ve sledovaném období 

let 2011 až 2015 pohybuje v rozmezí 30% až 40%. Nejnižší hodnota pak byla v roce 2011 

a to 30,44%, nejvyšší pak v roce 2015 a to 35,90%. Hodnota úrokového krytí byla 

v kladných číslech pouze v roce 2011 a to 457,49%. V roce 2013 pak hodnota úrokového 

krytí zaznamenala nejnižší hodnotu a to -10 643,81%. Z toho vyplývá, že společnost má 

problémy splácet své úvěry. 

 

Obrázek 10: Ukazatel zadluženosti v letech 2011-2015 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Na obrázku č. 10 můžeme sledovat pokles a růst celkové zadluženosti v jednotlivých 

letech. Hodnoty jsou uvedeny v procentech. 
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Obrázek 11: Ukazatel koeficientu samofinancování v letech 2011-2015 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Na obrázku č. 11 můžeme sledovat vyrovnaný koeficient samofinancování ve všech 

sledovaných letech 2011 až 2015. Hodnoty jsou uvedeny v procentech. 

 

Obrázek 12: Ukazatel úrokového krytí v letech 2011-2015 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Na obrázku č. 12 můžeme sledovat vývoj úrokového krytí v jednotlivých 

sledovaných letech 2011 až 2015. Uvedené hodnoty jsou v procentech. 

 

0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

30,00 

35,00 

40,00 

2011 2012 2013 2014 2015

H
o

d
n
o

ty
 v

 %

Období

Koeficient samofinancování

-12 000,00 

-10 000,00 

-8 000,00 

-6 000,00 

-4 000,00 

-2 000,00 

0,00 

2 000,00 

2011 2012 2013 2014 2015

H
o

d
o

n
ty

 v
 %

Období

Úrokové krytí



Kamil Ston: Ekonomická analýza Letiště Ostrava, a.s. 

 

2017  33 

 

4.2.4. Ukazatele aktivity 

V následující části bakalářské práce se zabývám aktivitou společnosti, kde používám 

vzorec pro výpočet obratu celkových aktiv (14), obrat zásob (15), dobu obratu zásob (16), 

obrat pohledávek (17), dobu obratu pohledávek (18), obrat závazků (19) a dobu obratu 

závazků (20) nacházející se v teoretické části této práce. 

Tabulka 12. Ukazatele aktivity v letech 2011-2015 

 

Období 

Ukazatele aktivity 2011 2012 2013 2014 2015 

Obrat celkových aktiv 0,13  0,10  0,09  0,11  0,11  

Obrat zásob 103,07  78,64  75,72  102,24  100,16  

Obrat pohledávek 3,77  5,29  21,42  12,15  11,90  

Obrat závazků 7,39  3,74  2,79  6,35  7,05  

Doba obratu zásob 3 5 5 4 4 

Doba obratu pohledávek 95 68 17 30 30 

Doba obratu závazků 49 96 129 57 51 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 12 můžeme sledovat, že nejnižší hodnotu obratu celkových aktiv 

zaznamenal rok 2013 a to 0,09. Naopak nejvyšší hodnotu zaznamenal rok 2011 a to 0,13. 

Ve zbylých letech se hodnoty pohybovaly mezi 0,10 s 0,11. Výsledné hodnoty obratu aktiv 

jsou příliš nízké. Zde by společnost měla zlepšit efektivnost využívání celkových aktiv. 

Obrat zásob zaznamenal nejvyšší hodnotu v roce 2011 a to 103,07. Pak následoval pokles 

až na hodnotu 75,72 v roce 2013. Poté došlo opět k růstu v roce 2014 na hodnotu 102,24. 

Následující rok 2015 zaznamenal lehký pokles na hodnotu 100,16. Z výsledků tohoto 

ukazatele vyplývá, že nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly nadbytečné 

investice. Obrat pohledávek dosáhl nejnižší hodnotu ve sledovaném období v roce 2011 a 

to 3,77. Poté následoval růst až na hodnotu 21,42 v roce 2013. V následujících letech 2014 

a 2015 klesl na hodnotu 12,15, respektive 11,90. Je důležité, že tyto hodnoty jsou relativně 

nízké, to přispívá k tomu, že společnost potřebuje méně zdrojů k financování pohledávek. 

Obrat závazků dosáhl nejvyšší hodnoty v roce 2011 a to 7,39. Poté klesal až na hodnotu 

2,79 v roce 2013. V následujících dvou letech opět rostl až na hodnotu 7,05 v roce 2015. 

Co se týče vyjádření doby obratu zásob, tak zde se počet dní ve sledovaném období 

pohybuje od 3 do 5 dnů. Doba obratu pohledávek vykazuje dynamické změny. V roce 

2011 hodnota činila 95 dnů, zatímco v roce 2013 to bylo pouhých 17 dní. V letech 2014 a 
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2015 tato doba stoupla na hodnotu 30 dní. Tyto hodnoty poukazují na to, za jakou dobu 

uhradí zákazník pohledávku. Doba obratu závazků zaznamenala růst od roku 2011 až do 

roku 2013 a to ze 49 dní až na 129 dní. Poté tato hodnota v roce 2014 a 2015 klesla na 

hodnotu 57 dní, respektive 51 dní. Z těchto výsledků obratu závazků vyplývá zdravá 

platební morálka vůči dodavatelům. 

 

Obrázek 13: Ukazatel obratu celkových aktiv v letech 2011-2015 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Na obrázku č. 13 můžeme sledovat stabilní vývoj obratu celkových aktiv ve 

sledovaném období let 2011 až 2015. Hodnoty jsou uvedeny v číslech. 
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Obrázek 14: Ukazatel obratu zásob v letech 2011-2015 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Na obrázku č. 14 můžeme sledovat vývoj obratu zásob ve sledovaném období let 

2011 až 2015. Hodnoty jsou uvedeny v číslech. 

 

Obrázek 15: Ukazatel doby obratu zásob v letech 2011-2015 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Na obrázku č. 15 můžeme sledovat vývoj doby obratu zásob ve sledovaném období 

let 2011 až 2015 v závislosti na čase. Hodnoty jsou uvedeny v počtu dní. 
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Obrázek 16: Ukazatel obratu pohledávek v letech 2011-2015 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Na obrázku č. 16 můžeme sledovat vývoj obratu pohledávek ve sledovaném období 

let 2011 až 2015. Z obrázku je zřejmý největší podíl na obratu pohledávek v roce 2013. 

Hodnoty jsou uvedeny v číslech. 

 

Obrázek 17: Ukazatel doby obratu pohledávek v letech 2011-2015 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Na obrázku č. 17 můžeme sledovat vývoj doby obratu pohledávek ve sledovaném 

období let 2011 až 2015 v závislosti na čase. Hodnoty jsou uvedeny v počtu dní. 
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Obrázek 18: Ukazatel obratu závazků v letech 2011-2015 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Na obrázku č. 18 můžeme sledovat vývoj obratu závazků ve sledovaném období let 

2011 až 2015. Hodnoty jsou uvedeny v číslech. 

 

Obrázek 19: Ukazatel doby obratu závazků v letech 2011-2015 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Na obrázku č. 19 můžeme sledovat vývoj doby obratu závazků ve sledovaném 

období let 2011 až 2015 v závislosti na čase. Hodnoty jsou uvedeny v počtu dní. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést ekonomickou analýzu společnosti Letiště 

Ostrava, a.s., sídlící v Mošnově. Ke zhodnocení finančního stavu společnosti jsem využil 

účetních výkazů, jejímiž byla rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích 

z období let 2011 až 2015. Tyto účetní výkazu jsou uvedeny na internetových stránkách 

společnosti Letiště Ostrava, a.s. Po shrnutí výsledku analýzy lze konstatovat, že se 

společnost nachází v nepříliš dobré finanční situaci. 

Výsledky hodnot horizontální analýzy poukazují na to, že největší podíl zaznamenala 

aktiva i pasiva v období let 2011 až 2012. V následujících obdobích let 2012 až 2014 došlo 

k poklesu, mírný růst pak vykazuje období let 2014 až 2015. 

Výsledky hodnot vertikální analýzy rozvahy poukazují na to, že největší podíl na 

aktivech tvoří dlouhodobý majetek ve všech sledovaných období let 2011 až 2015. 

Největšího procentuálního podílu pak dosáhl v roce 2015 a to 89,80%. Oběžná aktiva 

dosáhla největšího podílu v roce 2011 a to 12,28%. V následujících letech tato hodnota 

klesala až na hodnotu 8,42% v roce 2014, poté následoval mírný růst. Ostatní aktiva 

zastávají ve všech sledovaných letech hodnoty do 1%. V oblasti pasiv tvoří ve všech 

sledovaných letech největší podíl cizí zdroje s největší hodnotou 69,06% v roce 2011. 

Zbylé roky vykazují mírně nižší podíl cizích zdrojů. Důležitou položku tvoří vlastní 

kapitál, který tvořil největší podíl v roce 2014 a to 37,46%. V ostatních letech byl podíl 

mírně nižší. Ostatní pasiva tvoří nejmenší podíl ve všech sledovaných letech a to do 0,5%. 

Z výsledků hodnot horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty je zřejmé, že od roku 

2011 došlo k růstu tržeb za prodej zboží a to až do roku 2014, ovšem poté došlo 

k rapidnímu poklesu této hodnoty. Provozní výsledek hospodaření zaznamenal v období let 

2011 až 2013 pokles, nicméně v období let 2014 až 2015 se tento trend podařilo zvrátit. U 

vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty bylo zjištěno, že měly největší podíl na výnosech 

tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb a to přes 99%. Jednalo se o prodej služeb 

z převažujícího předmětu činnosti společnosti. Z celkových výsledků nákladů společnosti 

je zřejmé, že největší podíl nákladových položek tvoří osobní náklady a to v průměru 

okolo 36%. Důležitou položku tvořily také odpisy, služby a materiál a energie. U všech 

těchto položek můžeme sledovat stabilní vývoj hodnot. Z celkových výnosů společnosti 

tvořily největší podíl výkony, a to přes 70%. Druhou důležitou položkou zastávají ostatní 
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provozní výnosy s podílem okolo 25%. O zbylých položkách výnosů můžeme říci, že jsou 

vůči zmiňovaným zanedbatelné.  

Ukazatele rentability poukazují na to, že společnost byla zisková ve sledovaném 

období pouze v roce 2011, ve všech zbylých letech vykazovaly hodnoty záporné hodnoty. 

Z Ukazatelů likvidity vyplývá, že společnost nemá problém s úhradou svých závazků 

a ani s platební neschopností a to ve všech sledovaných letech. Jednotlivé ukazatele tak 

zaznamenaly uspokojivé hodnoty. 

Z výsledků hodnot ukazatelů celkové zadluženosti lze konstatovat, že míra 

procentuální celkové zadluženosti je vysoká. Ve všech sledovaných letech totiž tato míra 

neklesla pod 60%. Hodnoty ukazatele koeficientu samofinancování se ve sledovaném 

období pohybují v rozmezí 30% až 40%. Tyto hodnoty vypovídají o tom, že společnost je 

schopna pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. 

Ukazatelé aktivity poukazují na to, že obrat celkových aktiv má stabilní hodnoty, což 

je pro společnost důležité, nicméně zvýšení by mělo pozitivní dopad. Obrat zásob se ve 

sledovaném období pohyboval od 75,72 do 103,07 obratů za rok. Doba obratu zásob se 

pohybovala v rozmezí 3 až 5 dnů. Obrat pohledávek zaznamenal růst od roku 2011 do roku 

2013, poté následoval lehký pokles do konce roku 2015. Docházelo tedy v přeměně 

pohledávek v tržby. Doba obratu pohledávek vykazovala nejvyšší hodnotu v roce 2011 a to 

95 dnů, poté následoval pokles až na 17 dnů v roce 2013. V následujícím období nastal 

lehký růst na hodnoty okolo 30 dnů. Znamená to tedy, že společnost potřebuje 

k financování pohledávek méně zdrojů. 

Na základě provedené ekonomické analýzy lze konstatovat, že se společnost nachází 

ve stabilizovaném finančním stavu a je schopna reagovat na vývoj trhu. V průběhu 

sledovaného období společnost dosáhla nejlepších výsledků v roce 2011. V následujícím 

období došlo k poklesu, nicméně ve zbylých obdobích došlo mírnému nárůstu. Zlepšení 

souviselo zejména s vývojem výnosů z leteckých činností v kontextu celosvětového vývoje 

v letectví. 

Doporučil bych společnosti do dalších let navýšit celkové výnosy, zejména tržby 

vycházející z předmětu podnikání společnosti. Zlepšení finanční situace by pomohlo 

oslovit potencionální zákazníky či investory a využít dotací z evropských fondů. 
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Příloha 1. Rozvaha společnosti Letiště Ostrava, a.s. v letech 2011-2015 

  
Položka [tis. Kč] 

Období 

  2011 2012 2013 2014 2015 

  Aktiva celkem 1 268 873  1 393 434  1 462 535  1 372 743  1 372 895  

A 

Pohledávky za 

upsaný základní 

kapitál 12 970  0  0  17 258  0  

B Dlouhodobý majetek 1 099 124  1 232 740  1 292 042  1 229 569  1 232 856  

B. I. 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 2 461  7 377  10 498  8 242  6 283  

B. I. 1 Zřizovací výdaje           

B. I. 2 

Nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje           

B. I. 3 Software 2 461  7 377  10 498 8 242  6 283  

B. I. 4 Ocenitelná práva           

B. I. 5 Goodwill           

B. I. 6 

Jiný dlouhodobý 

nehmotný majetek           

B. I. 7 

Nedokončený 

dlouhodobý nehmotný 

majetek           

B. I. 8 

Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý nehmotný 

majetek           

B. II 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 1 096 663  1 225 363  1 281 544  1 221 327  1 226 573  

B. II. 1 Pozemky 202 623  205 776  205 497  206 560  205 323  

B. II. 2 Stavby 682 930  684 161  788 404  756 060  733 032  

B. II. 3 

Samostatné movité 

věci a soubory 

movitých věcí 116 026  145 478  216 187  186 993  216 743  

B. II. 4 

Pěstitelské celky 

trvalých porostů           

B. II. 5 

Základní stádo a tažná 

zvířata           

B. II. 6 

Jiný dlouhodobý 

hmotný majetek           

B. II. 7 

Nedokončený 

dlouhodobý hmotný 

majetek 82 228  185 632  70 951  71 209  70 970  

B. II. 8 

Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný 

majetek 12 856  4 316  505  505  505  

B. II. 9 Oceňovací rozdíl k           
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nabytému majetku 

B. III. 

Dlouhodobý finanční 

majetek 0  0  0  0  0  

B. III. 1 

Podíly v ovládaných a 

řízených osobách           

B. III. 2 

Podíly v účetních 

jednotkách pod 

podstatným vlivem           

B. III. 3 

Ostatní dlouhodobé 

cenné papíry a podíly           

B. III. 4 

Půjčky a úvěry - 

ovládající a řídící 

osoba, podstatný vliv           

B. III. 5 

Jiný dlouhodobý 

finanční majetek           

B. III. 6 

Pořizovaný 

dlouhodobý finanční 

majetek           

B. III. 7 

Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý finanční 

majetek           

C Oběžná aktiva 155 860  156 119  157 261  115 599  132 517  

C. I Zásoby 1 587  1 842  1 816  1 442  1 467  

C. I. 1 Materiál 1 587  1 842  1 816  1 442  1 467  

C. I. 2 

Nedokončená výroba a 

polotovary           

C. I. 3 Výrobky           

C. I. 4 Zvířata           

C. I. 5 Zboží           

C. I. 6 

Poskytnuté zálohy na 

zásoby           

C. II. 

Dlouhodobé 

pohledávky 0  1 954  9 852  8 967  6 436  

C. II. 1 

Pohledávky z 

obchodních vztahů           

C. II. 2 

Pohledávky - 

ovládající a řídící 

osoba           

C. II. 3 

Pohledávky - podstatný 

vliv           

C. II. 4 

Pohledávky za 

společníky, členy 

družstva a za účastníky 

sdružení           

C. II. 5 Dlouhodobé           
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poskytnuté zálohy 

C. II. 6 Dohadné účty aktivní           

C. II. 7 Jiné pohledávky           

C. II. 8 

Odložená daňová 

pohledávka   1 954  9 852  8 967  6 436  

C. III. 

Krátkodobé 

pohledávky 80 429  31 817  57 174  19 754  20 469  

C. III. 1 

Pohledávky z 

obchodních vztahů 43 338  27 396  6 418  12 129  12 353  

C. III. 2 

Pohledávky - 

ovládající a řídící 

osoba           

C. III. 3 

Pohledávky - podstatný 

vliv           

C. III. 4 

Pohledávky za 

společníky, členy 

družstva a za účastníky 

sdružení           

C. III. 5 

Sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění           

C. III. 6 

Stát - daňové 

pohledávky 4 925  3 756  16 603  83  788  

C. III. 7 

Krátkodobé poskytnuté 

zálohy 516  562  561  3 037  2 821  

C. III. 8 Dohadné účty aktivní 89  60  55  27  28  

C. III. 9 Jiné pohledávky 31 561  43  33 537  4 478  4 479  

C. IV. 

Krátkodobý finanční 

majetek 73 844  120 506  88 419  85 436  104 145  

C. IV. 1 Peníze 203  219  264  195  506  

C. IV. 2 Účty v bankách 73 641  120 287  88 155  85 241  103 639  

C. IV. 3 

Krátkodobé cenné 

papíry a podíly           

C. IV. 4 

Pořizovaný krátkodobý 

finanční majetek           

D. I. Časové rozlišení 919  4 575  13 232  10 317  7 522  

D. I. 1 

Náklady příštích 

období 877  4 572  13 229  10 306  7 519  

D. I. 2 

Komplexní náklady 

příštích období           

D. I. 3 Příjmy příštích období 42  3  3  11  3  
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  Období 2010 2011 2012 2013 2014 

  Pasiva celkem 1 268 873  1 393 434  1 462 535  1 372 743  1 372 895  

A Vlastní kapitál 386 303  495 503  484 518  514 291  492 849  

A. I Základní kapitál 398 913  531 142  520 526  535 816  535 816  

A. I 1 Základní kapitál 398 913  531 142  503 268  501 300  518 558  

A. I. 2 

Vlastní akcie a vlastní 

obchodní podíly           

A. I. 3 

Změny základního 

kapitálu     17 258  34 516  17 258  

A. II Kapitálové fondy 148  8 148  148  148  148  

A. II 1 Emisní ážio   8 000        

A. II. 2 

Ostatní kapitálové 

fondy 148  148  148  148  148  

A. II. 3 

Oceňovací rozdíly z 

přecenění majetku a 

závazků           

A. II. 4 

Oceňovací rozdíly z 

přecenění při 

přeměnách           

A. III. 

Rezervní fondy, 

nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 1 397  1 087  1 070  1 070  1 070  

A. III. 1 

Zákonný rezervní 

fond/Nedělitelný fond 627  707  707  707  707  

A. III. 2 

Statutární a ostatní 

fondy 770  380  363  363  363  

A. IV. 

Výsledek hospodaření z 

minulých let -15 750  -15 250  0  -1  -22 743  

A. IV. 1 

Nerozdělený zisk 

minulých let           

A. IV. 2 

Neuhrazená ztráta 

minulých let -15 750  -15 250    -1  -22 743  

A. V. 

Výsledek hospodaření 

běžného účetního 

období (+/-) 1 595  -29 624  -37 226  -22 742  -21 442  

B Cizí zdroje 876 310  891 665  974 352  851 950  875 390  

B. I. Rezervy 0  0  0  0  0  

B. I. 1 

Rezervy podle 

zvláštních právních 

předpisů           

B. I. 2 

Rezerva na důchody a 

podobné závazky           

B. I. 3 

Rezerva na daň z 

příjmů           
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B. I. 4 Ostatní rezervy           

B. II. Dlouhodobé závazky 776 440  819 598  847 493  810 716  839 510  

B. II. 1 

Závazky z obchodních 

vztahů   86 458  96 974  80 812  64 649  

B. II. 2 

Závazky - ovládající a 

řídící osoba 8 874  873  873  873  0  

B. II. 3 

Závazky - podstatný 

vliv           

B. II. 4 

Závazky ke 

společníkům, členům 

družstva a k 

účastníkům sdružení           

B. II. 5 

Dlouhodobé přijaté 

zálohy 61  61  61  61  61  

B. II. 6 Vydané dluhopisy           

B. II. 7 

Dlouhodobé směnky k 

úhradě           

B. II.  Dohadné účty pasivní           

B. II. 9 Jiné závazky 763 836  732 206  749 585  728 970  774 800  

B. II. 10 

Odložený daňový 

závazek 3 669          

B. III. Krátkodobé závazky 43 122  54 807  62 111  31 292  28 896  

B. III. 1 

Závazky z obchodních 

vztahů 22 130  38 750  49 345  23 205  20 845  

B. III. 2 

Závazky - ovládající a 

řídící osoba 9 649  8 001  0      

B. III. 3 

Závazky - podstatný 

vliv           

B. III. 4 

Závazky ke 

společníkům, členům 

družstva a k 

účastníkům sdružení           

B. III. 5 

Závazky k 

zaměstnancům 4 695  3 494  3 447  3 545  3 739  

B. III. 6 

Závazky ze sociálního 

zabezpečení a 

zdravotního pojištění 2 808  2 092  2 139  2 129  2 264  

B. III. 7 

Stát - daňově závazky 

a dotace 874  786  3 759  666  547  

B. III. 8 

Krátkodobé přijaté 

zálohy 70  0  6  0    

B. III. 9 Vydané dluhopisy           

B. III. 10 Dohadné účty pasivní 2 665  1 407  3 178  1 517  1 286  

B. III. 11 Jiné závazky 231  277  237  230  215  

B. IV. Bankovní úvěry a 56 748  17 260  64 748  9 942  6 984  
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výpomoci 

B. IV. 1 

Bankovní úvěry 

dlouhodobé 15 459  0  9 508  6 973  4 437  

B. IV. 2 

Krátkodobé bankovní 

úvěry 40 564  15 459  54 100  2 535  2 535  

B. IV. 3 

Krátkodobé finanční 

výpomoci 725  1 801  1 140  434  12  

C. I. Časové rozlišení 6 260  6 266  3 665  6 502  4 656  

C. I. 1 Výdaje příštích období 5 952  5 807  152  4 525  3 850  

C. I. 2 Výnosy příštích období 308  459  3 513  1 977  806  
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Příloha 2. Výkaz zisku a ztráty společnosti Letiště Ostrava v letech 2011-2015 

Položka [tis. Kč] 
Období 

2011 2012 2013 2014 2015 

I. Tržby za prodej zboží 13  61  123  214  187  

A Náklady vynaložené na prodej zboží 2  42  45  179  115  

+ Obchodní marže 11  19  78  35  72  

II. Výkony 

163 

753  

145 

137  

137 

739  

147 

765  

146 

940  

II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 

163 

574  

144 

858  

137 

502  

147 

427  

146 

940  

II. 2 Změna stavu vnitro. zásob vl. výroby           

II. 3 Aktivace 179  279  237  338  0  

B Výkonová spotřeba 

74 

292  

63 

874  

84 

836  

69 

336  

67 

482  

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 

31 

781  

33 

267  

36 

560  

31 

303  

31 

142  

B. 2 Služby 

42 

511  

30 

607  

48 

276  

38 

033  

36 

340  

+ Přidaná hodnota 

89 

472  

81 

282  

52 

981  

78 

464  

79 

530  

C Osobní náklady 

84 

786  

81 

489  

82 

948  

82 

115  

83 

182  

C. 1 Mzdové náklady 

60 

126  

58 

038  

59 

113  

58 

503  

59 

631  

C. 2 

Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 290  288  298  298  300  

C. 3 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

20 

903  

19 

780  

20 

063  

19 

832  

20 

180  

C. 4 Sociální náklady 3 467  3 383  3 474  3 482  3 071  

D Daně a poplatky 599  536  430  612  686  

E 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

48 

535  

50 

950  

61 

723  

68 

022  

66 

626  

III 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 549  774  2 039  437  5 503  

III. 

1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0  518  1 875  396  5 487  

III. 

2 Tržby z prodeje materiálu 549  256  164  41  16  

F 

Zůstatková cena prodaného dl. majetku a 

materiálu 297  195  216  103  3 908  

F. 1 Zůstatková cena prodaného dl. majetku 0  17  113  103  3 908  

F. 2 Prodaný materiál 297  178  103      

G 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů 2 006  

21 

278  1 218  869  942  
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příštích období 

IV. Ostatní provozní výnosy 

56 

282  

40 

816  

50 

303  

55 

757  

55 

153  

H Ostatní provozní náklady 6 574  2 751  3 502  3 661  2 977  

V. Převod provozních výnosů           

I. Převod provozních nákladů           

* Provozní výsledek hospodaření 3 506  

-34 

327  

-44 

714  

-20 

724  

-18 

135  

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů           

J. Prodané cenné papíry a vklady           

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0  0  0  0  0  

VII. 

1 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 

osobách a v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem           

VII. 

2 

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 

papírů a podílů           

VII. 

3 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku           

VIII

. Výnosy z krátkodobého finančního majetku           

K. Náklady finančního majetku           

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů           

L. Náklady z přecenění CP a derivátů           

M. 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti           

X. Výnosové úroky 229  302  81  7  6  

N. Nákladové úroky 868  683  420  723  195  

XI. Ostatní finanční výnosy 200  65  585  408  220  

O Ostatní finanční náklady 427  515  656  825  807  

XII. Převod finančních výnosů           

P. Převod finančních nákladů           

* Finanční výsledek hospodaření -866  -831  -410  

-1 

133  -776  

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1 508  

-5 

539  

-7 

898  885  2 531  

Q1. splatná 112  84        

Q2. odložená 1 396  

-5 

623  

-7 

898  885  2 531  

** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 1 132  

-29 

619  

-37 

226  

-22 

742  

-21 

442  

XIII

. Mimořádné výnosy   -5        

R. Mimořádné náklady -463          
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S. Daň z příjmů z mimořádné činnost 0  0  0  0  0  

S1. splatná           

S2. odložená           

* Mimořádný výsledek hospodaření 463  -5  0  0  0  

T Převod podílu na HV společníkům           

*** Výsledek hospodaření za účetní jednotku 1 595  

-29 

624  

-37 

226  

-22 

742  

-21 

442  

  Výsledek hospodaření před zdaněním 3 103  

-35 

163  

-45 

124  

-21 

857  

-18 

911  
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Příloha 3. Výkaz cash flow společnosti Letiště Ostrava, a.s. v letech 2011-2015 

Položka [tis. Kč] 
Období 

2011 2012 2013 2014 2015 

P 

Stav peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentů 79 368  73 844  120 506  88 419  85 436  

Z 

Účetní zisk nebo ztráta z běžné 

činnosti před zdaněním 2 640  -35 158  -45 124  -21 857  -18 911  

A. 1 Úpravy o nepeněžní operace 51 180  50 830  60 300  69 314  66 178  

A. 1.1 

Odpisy stálých aktiv (s výjimkou 

zůstatkové ceny prodaných stálých 

aktiv) 48 535  50 950  61 723  68 022  66 626  

A. 1.2 

Změna stavu opravných položek a 

rezerv 2 006      869  942  

A. 1.3 

Zisk nebo ztráta z prodeje stálých 

aktiv    -501  -1 762  -293  -1 579  

A. 1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisk           

A. 1.5 

Vyúčtované nákladové úroky (+) (s 

výjimkou kapitalizovaných) a 

vyúčtované výnosové úroky (-) 639  381  339  716  189  

A. 1.6 

Případné úpravy o ostatní 

nepeněžní operace           

A* 

Čistý peněžní tok z provozní 

činnosti před zdaněním, 

změnami pracovního kapitálu a 

mimořádnými položkami 53 820  15 672  15 176  47 457  47 267  

A. 2 

Změny stavu nepeněžních složek 

pracovního kapitálu,  -73 779  67 408  -17 186  -41 906  -3 556  

A. 2.1 

Změny stavu pohledávek z 

provozní činnosti, aktivních účtů 

časového rozlišení -58 988  55 972  -49 810  40 507  3 683  

A. 2.2 

Změna stavu krátkodobých 

závazků z provozní činnosti, 

pasivních účtů časového rozlišení -13 889  11 691  32 598  -82 787  -7 213  

A. 2.3 Změna stavu zásob -902  -255  26  374  -26  

A. 2.4 

Změna stavu krátkodobého 

finančního majetku nespadajícího 

do peněžních prostředků a 

ekvivalentů           

A** 

Čistý peněžní tok z provozní 

činnosti před zdaněním a 

mimořádnými položkami -19 959  83 080  -2 010  5 551  43 711  

A. 3 

Vyplacené úroky s výjimkou 

kapitalizovaných úroků -868  -683  -420  -723  -195  

A. 4 Přijaté úroky 229  302  81  7  6  

A. 5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou -1 508  5 539      -2 531  
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činnost a za doměrky daně za 

minulá období 

A. 6 

Příjmy a výdaje spojené s 

mimořádnými účetními případy, 

které tvoří mimořádný HV včetně 

uhrazené splatné daně z příjmů z 

mimořádné činnosti 463  -5        

A. 7 Přijaté dividendy a podíly na zisku           

A*** 

Čistý peněžní tok z provozní 

činnosti -21 643  88 233  -2 349  4 835  40 991  

B. 1 

Výdaje spojené s nabytím stálých 

aktiv -19 115  -184 566  -59 302  -5 550  -69 913  

B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 0  501  1 762  293  1 579  

B. 3 

Půjčky a úvěry spřízněným 

osobám)           

B*** 

Čistý peněžní tok vztahující se k 

investiční činnosti -19 115  -184 065  -57 540  -5 257  -68 334  

C. 1 

Dopady změn dlouhodobých 

závazků popř. takových 

krátkodobých závazků, které 

spadají do oblasti finanční činnosti 

na peněžní prostředky a 

ekvivalenty -28 526  3 670  27 802  -36 777  28 794  

C. 2 

Dopady změn vlastního kapitálu na 

peněžní prostředky a ekvivalenty 63 760  138 824    34 216  17 258  

C. 2.1 

Zvýšení peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentů z titulu 

zvýšení základní kapitálu, emisního 

ážia, event. rezervního fondu 62 968  140 229    34 216  17 258  

C. 2.2 

Vyplacení podílu na vlastním 

kapitálu společníkům           

C. 2.3 

Další vklady peněžních prostředků 

společníků a akcionářů           

C. 2.4 Úhrada ztráty společníky           

C. 2.5 Přímé platby na vrub fondů 792  -1 405        

C. 2.6 

Vyplacené dividendy nebo podíly 

na zisku včetně zaplacené srážkové 

daně vztahující se k těmto nárokům 

včetně finančního vypořádání se 

společníky VOS a komplementáři u 

KS           

C*** 

Čistý peněžní tok vztahující se k 

finanční činnosti 35 234  142 494  27 802  -2 561  46 052  

F. 

Čisté zvýšení, resp. snížení 

peněžních prostředků -5 524  46 662  -32 087  -2 983  18 709  

R. 

Stav peněžních prostředků a 

ekvivalentů na konci období 73 844  120 506  88 419  85 436  104 145  
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