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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na zpracování a vyhodnocení finanční analýzy 

společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Celá práce je rozdělena  

na teoretickou a praktickou část. V první části je uvedena charakteristika zmíněné 

společnosti a teoretická východiska potřebná ke zpracování finanční analýzy zahrnující 

zdroje informací i metody finanční analýzy. Druhá část obsahuje výsledky a hodnocení 

finanční analýzy, která byla provedena prostřednictvím účetních výkazů na základě 

teoretických poznatků z první části. Závěr praktické části tvoří návrhy a doporučení, které 

by mohly vést ke zlepšení finančního zdraví podniku.  

Klíčová slova: finanční analýza, Continental Automotive Czech Republic s.r.o., účetní 

výkazy, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrové ukazatele, Du Pont pyramidální 

rozklad, bonitní modely, bankrotní modely. 

Summary 

The diploma thesis is focused on the processing and evaluation of the financial 

analysis of Continental Automotive Czech Republic Ltd. The thesis is divided into 

theoretical and practical part. In the first part is introduced characteristic of the company 

and the theoretical background needed for processing financial analysis including 

information sources and methods of financial analysis. The second part contains the results 

and evaluating financial analysis, which was conducted through financial statements based 

on theoretical knowledge from the first part. Conclusion of the practical part contains 

suggestions and recommendations that could lead to an improvement in the financial health 

of the company. 

Keywords: financial analysis, Continental Automotive Czech Republic s.r.o., financial 

statements, horizontal analysis, vertical analysis, Du Pont pyramidal decomposition, bonit 

models, bankruptcy models.   
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1 ÚVOD 

Dnešní doba je typická především stále se měnícím ekonomickým prostředím.  

Na podniky je vyvíjen tlak v podobě rostoucí konkurence i nepředvídatelného vývoje 

tržního odvětví, s čímž souvisí strach podniků ze ztráty poptávky po jejich výrobcích  

a službách a následné finanční potíže. Úspěch společností tedy spočívá v neustálém 

přizpůsobovaní se požadavkům trhu, což se neobejde bez získávání kvalitních informací 

pro správné ekonomické rozhodování.  

Finanční analýza je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro získávání informací  

o finančně-ekonomické situaci podniku, které následně slouží jako východisko při 

rozhodování managementu. Existuje velmi úzká spojitost mezi účetnictvím  

a rozhodováním o chodu podniku, jelikož finanční analýza je prováděna především  

na základě účetních výkazů. Hlavním cílem finanční analýzy je tedy komplexně vyhodnotit 

současnou finanční situaci podniku, přinést přehled o budoucím vývoji ekonomické situace 

a navrhnout určitá opatření pro zvýšení prosperity společnosti.   

Cílem diplomové práce je vyhodnotit finančně-ekonomickou situaci společnosti 

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. pomocí finanční analýzy. Jako vstupní data 

pro finanční analýzu jsou použity veřejně dostupné účetní výkazy za období od roku  

2011 do roku 2015. Analytická část práce je realizována pomocí analýzy absolutních 

ukazatelů, analýzy poměrových ukazatelů a analýzy soustav ukazatelů. Po interpretaci 

výsledků analýzy následují návrhy a určitá opatření pro zlepšení zjištěných nedostatků 

společnosti. 

První kapitola teoretické části diplomové práce je zaměřena na charakteristiku 

vybrané firmy. Je zde popsána historie společnosti, základní informace o společnosti, 

problematika výroby, zaměstnanost a personální rozvoj a také kvalita produktů. 

Navazující kapitola obsahuje teoretická východiska potřebná ke zpracování finanční 

analýzy. Je zde zahrnut popis výchozích zdrojů informací finanční analýzy, kde  

je objasněna problematika základních účetních výkazů a jejich využití. Další oblastí jsou 

metody finanční analýzy, kde je podrobně vysvětlena analýza absolutních ukazatelů, 

analýza poměrových ukazatelů a analýza soustav ukazatelů. 



Bc. Lucie Šrámková: Finanční analýza vybraného průmyslového podniku 

2017  2 

Praktická část diplomové práce obsahuje vyhodnocení finanční analýzy společnosti 

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Jedná se o nejrozsáhlejší část celé 

diplomové práce, jež zahrnuje výsledky a hodnocení: horizontální a vertikální analýzy; 

ukazatelů rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti; Du Pontova pyramidálního 

rozkladu; bonitních a bankrotních modelů.  

Poslední, a neméně důležitou, kapitolou praktické části jsou návrhy a doporučení 

vycházející z výsledků finanční analýzy. Návrhy by měly přispět ke zlepšení 

analyzovaných nedostatků ve finanční oblasti a podpořit dynamický vývoj společnosti 

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. v budoucnosti. 
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2 CHARAKTERISTIKA FIRMY 

Obsah kapitoly je věnován charakteristice společnosti Continental Automotive 

Czech Republic s.r.o., která patří k největším výrobcům automobilového příslušenství  

na českém trhu. Je součástí německého koncernu Continental AG, který byl založen roku 

1871 a jeho sídlo je v Hannoveru v Dolním Sasku. Continental AG zaměstnává více než  

200 000 pracovníků v 53 zemích světa a patří mezi pět největších dodavatelů 

automobilového průmyslu na celém světě [6]. 

2.1 Historie společnosti 

Jak již bylo zmíněno, Continental Automotive Czech Republic s.r.o. je součástí 

významného koncernu Continental AG, který je na trhu více než 145 let. Prvopočátek 

samotné společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. se ale datuje ke dni  

2. srpna 1994, kdy v České republice vznikla společnost ITT AUTOMOTIVE CZECH 

REPUBLIC S.R.O. Následně o čtyři roky později, tedy dne 23. prosince 1998, došlo  

ke změně názvu firmy na Continental Teves Czech Republic, s.r.o.  

Velmi významný byl rok 2010, kdy v důsledku fúze sloučením přešlo veškeré jmění 

zanikající společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. s identifikačním 

číslem 496 20 614 na společnost Continental Teves Czech Republic, s.r.o.  

Dne 1. března 2011 došlo opět ke změně názvu společnosti a z Continental Teves 

Czech Republic, s.r.o. se opět stal Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Rok  

2012 byl také velmi významný, jelikož na společnost přešlo jmění zanikajícího podniku 

Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. s identifikačním číslem  

258 49 115 [7]. 

2.2 Základní informace o společnosti 

V následujícím přehledu jsou zmíněny základní informace o společnosti. 

Název: Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 

Sídlo: Hradecká 1092, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 

Spisová značka: C 6665 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

IČO: 620 24 922 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
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Datum založení: 2. srpna 1994 

Základní kapitál: 918 000 000 Kč 

Předmět podnikání: vývoj a projekce, montáž, výroba a prodej součástí pro 

původní vybavení a náhradní díly automobilů, zejména 

brzdové systémy, brzdové regulační soustavy, brzdová 

kapalina, elektrovýbava, stěrače, ostřikovače a příslušné 

soustavy, reflektory, součásti karoserií, z kovu a umělých 

hmot, kapalinová potrubí a tlumiče (kromě činností uvedených 

v přílohách č. +1 až 3 zákona č.455/91 Sb., které by svou 

povahou mohly splňovat charakter této kategorie živnosti); 

zprostředkování zaměstnání; kovářství, podkovářství; 

zámečnictví, nástrojářství; obráběčství; klempířství a oprava 

karoserií; opravy silničních vozidel; výroba, instalace, opravy 

elektrických strojů a přístrojů, elektronických  

a telekomunikačních zařízení; výroba, obchod  

a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského  

zákona [8]. 

2.3 Výroba 

Koncern Continental AG je v České republice zastoupen šesti výrobními závody  

a jedním vývojovým centrem, které jsou zobrazeny na obrázku 1. Jelikož se ale koncern 

rozděluje na skupinu Automotive a skupinu Rubber, následně budou zmíněny pouze 

závody a vývojové centrum spadající výhradně pod společnost Continental Automotive 

Czech Republic s.r.o. [7]. 

Také je nutné zmínit, že koncern Continental AG se dělí do pěti divizí: 

• Chassis & Safety – zaměřuje se na moderní technologie aktivní i pasivní 

bezpečnosti a na dynamiku jízdy. 

• Powertrain – přináší účinná systémová řešení v rámci celého hnacího ústrojí 

jak nových, tak starších typů automobilů. 

• Interior – spojuje veškeré aktivity, které souvisejí se zobrazováním a správou 

informací v celém vozidle. Vozidla jsou pak bezpečnější, šetrnější k životnímu 

prostředí a mnohem pohodlnější. 
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• Reifen – vyrábí pneumatiky pro osobní automobily, autobusy, nákladní 

automobily, jednostopá vozidla, průmyslová a stavební vozidla. Pneumatiky 

Continental ručí za maximální bezpečnost jízdy, také za vynikající přenos hnací 

síly a udržení stopy za všech klimatických podmínek. 

• ContiTech – vyvíjí a vyrábí funkční díly, komponenty a systémy pro výrobu 

automobilů [6]. 

Závod Frenštát pod Radhoštěm  

Závod Frenštát pod Radhoštěm byl založen roku 1995 a v současnosti je v ČR 

největším závodem společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Ročně 

vyrobí 67,3 milionů kusů výrobků a zaměstnává takřka 3000 zaměstnanců. Hlavním 

výrobním programem závodu jsou: elektronické systémy karosérií, elektronické systémy 

pro přístrojové desky a pro řízení motorů, teplotní senzory, rychlostní senzory, polohové 

senzory a pneumatické sedačkové systémy [7, 9]. 

Závod Jičín 

Závod Jičín je výhradním evropským výrobcem posilovačů brzdových systémů 

v rámci skupiny Continental.  Stejně jako předešlý závod byl založen roku 1995, přičemž 

dnes patří k nejmodernějším a nejúspěšnějším výrobním podnikům v ČR a zaměstnává 

okolo 1 300 pracovníků. Tento závod se pyšní celou řadou ocenění, například Nejlepší 

dodavatel dekády 2004-2014 a také mnoho cen za kvalitu [7, 9]. 

Závod Brandýs nad Labem  

Závod Brandýs nad Labem obsadil dva výrobní komplexy a zaměstnává téměř  

2 300 zaměstnanců. Jeho historie sahá až ke státnímu podniku PAL Kbely. V současnosti  

se zde vyrábí multimediální výrobky, autorádia, palubní přístroje, ovládací panely 

klimatizací a palivové jednotky. Od roku 2014 v závodě funguje také lisovna plastů [7, 9]. 

Závod Adršpach 

Závod Adršpach se pyšní výrobní tradicí již od roku 1910 a je zaměřen na výrobu 

hadicových systému, trysek a čerpadel. Zaměstnává zhruba 1 100 pracovníků a výrobky 

dodává zhruba 220 odběratelům na 5 kontinentech [7, 9]. 
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Závod Trutnov 

Závod Trutnov zaujímá dva výrobní komplexy, stejně jako závod Brandýs nad 

Labem. Zaměstnává zhruba 1300 pracovníků a je předním výrobcem vysokotlakých 

čerpadel, ventilů na recirkulaci výfukových plynů, akumulátorů pro obecné použití  

a cylindrů [7, 9]. 

Vývojové centrum Ostrava – Hrabová 

Výzkumné a vývojové centrum bylo založeno již roku 2003 ve Frenštátě  

pod Radhoštěm, ale od dubna 2014 se jeho sídlo přemístilo do Ostravy. V současnosti  

se jedná o jedno z největších vývojových center koncernu Continental AG s globální 

působností. Vývojové centrum zaměstnává necelých 300 pracovníků a probíhá zde vývoj 

teplotních, hladinových a tlakových senzorů. Mezi největší zákazníky patří přední výrobci 

automobilů, jako například GM, Audi, Scania, MAN a jiní [7, 9]. 

 

 

Obrázek 1: Continental v České republice 

Zdroj: [10] 
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2.4 Zaměstnanost, personální a sociální rozvoj 

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. je jedním z největších zaměstnavatelů 

ve všech regionech České republiky. Důkazem je vysoký počet zaměstnanců, který  

na konci roku 2015 činil 7952 pracovníků.  

Společnost klade důraz především na kvalitní péči o zaměstnance. Všichni 

pracovníci mají možnost se účastnit jak interních, tak externích školení, která jsou založená  

na požadavcích pro dané pozice. Zaměstnanci mají také možnost výběru z mnoha 

regionálních rozvojových programů. Veškeré vzdělávací programy přispívají k osobnímu  

i profesnímu růstu, přičemž noví zaměstnanci získávají přehled o fungování celé 

společnosti i jednotlivých závodů. Kromě školení společnost pořádá i workshopy, které 

jsou vždy specificky zaměřené na aktuální problematiku. Celý systém školení se plně 

přizpůsobuje potřebám provozu a chodu společnosti. 

Podnik umožňuje svým zaměstnancům podílet se na vývoji a úspěchu podniku.  

Za každý úspěšně ukončený obchodní rok dostanou zaměstnanci benefity formou 

finančních odměn. Takto je odměněno jejich vysoké pracovní nasazení a celkový přínos 

společnosti.  

Důkazem nadstandartní péče je týden dovolené navíc a různé typy finančních 

příspěvků (na penzijní připojištění, rehabilitace, dopravu, stravu, brýle, sportovní aktivity, 

relaxaci, jazykové kurzy, dětskou rekreaci atd.) 

Každý rok společnost osloví několik regionálních neziskových organizací, které 

mohou získat finanční prostředky na provoz, vybavení a jiné potřebné činnosti. Příspěvky 

jsou rozděleny do čtyř skupin: vzdělávání, sport, kultura a sociální oblast.  

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. spolupracuje také s mnoha středními  

a vysokými školami. Společnost například podporuje účast na pracovních veletrzích, 

prezentace na školách nebo exkurze v závodech. Nabízí také možnost zpracování 

bakalářských a diplomových prací, odborné praxe, výcviky a studentské soutěže [7].  

2.5 Kvalita 

Kvalita je jednou z nejdůležitějších součástí celého výrobního procesu a patří mezi 

zásadní indikátory společnosti. Systém managementu kvality musí splňovat všechny 

mezinárodní normy a také uspokojit požadavky zákazníků. Kvalita se samozřejmě odvíjí  
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od pracovního nasazení zaměstnanců, přičemž se společnost snaží neustále pracovníky 

motivovat a odměňovat ty, kterým výsledek jejich práce není lhostejný.  

Kvalita výrobků se posuzuje interními i zákaznickými audity. Continental 

Automotive Czech Republic s.r.o. je držitelem mnoha certifikací ISO, ocenění za kvalitu  

a společenskou odpovědnost. Tato skutečnost značí, že kvalita vyráběných produktů  

je opravdu velmi vysoká. 

Všechny závody společnosti jsou od roku 2002 certifikovány podle normy: ISO/TS 

16949 pro problematiku QMS. ISO/TS je technická specifikace sytému managementu 

kvality pro automobilový průmysl a je založena na požadavcích zákazníka, které se pak 

stávají součástí systému managementu kvality. Pro dodavatele v automobilovém průmyslu 

je tato norma nezbytnou nutností [7].  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Finanční analýza patří k velmi důležitým součástem finančního řízení podniku. 

Hlavním cílem finanční analýzy je posoudit současnou finanční situaci společnosti, 

předpovědět její vývoj v budoucnu a následně zpracovat doporučení pro další rozvoj 

společnosti [1]. 

3.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Kvalita a úspěšnost finanční analýzy závisí především na použitých vstupních 

informacích. Informace by měly být nejen kvalitní, ale také komplexní, jelikož je nutné 

zachytit všechna data, která by mohla zkreslit výsledky finančního zdraví podniku.  

Výchozím a základním zdrojem informací jsou účetní výkazy, které můžeme rozdělit 

do dvou základních skupin, a to na účetní výkazy finanční a vnitropodnikové. Finanční 

účetní výkazy jsou výkazy externími, jelikož poskytují informace především externím 

uživatelům. Zahrnují přehled o stavu a struktuře majetku a zdrojích jeho krytí (rozvaha),  

o tvorbě a využití výsledku hospodaření (výkaz zisku a ztrát) a také o pohybu peněžních 

toků (výkaz Cash Flow). Všechny zmíněné informace by měla společnost zveřejňovat 

alespoň jednou ročně. Co se týče vnitropodnikových účetních výkazů, nemají žádnou 

právně závaznou formu jako finanční účetní výkazy a podnik si je vytváří dle svých potřeb. 

Jedná se například o nejrůznější členění nákladů, výkaz o spotřebě nákladů na jednotlivé 

výkony apod.  

Kromě těchto účetních výkazů je využívána celá řada dalších relevantních informací, 

jako jsou: burzovní informace, zprávy o vývoji úrokových měr a měnových relacích, 

nefinanční informace (produkce, odbyt, zaměstnanost, prosperita, normy a interní 

směrnice), zprávy vedoucích pracovníků, komentáře manažerů, nezávislá hodnocení, 

prognózy a mnoho dalších [1, 2]. 

3.1.1 Rozvaha 

Rozvaha je základní účetní výkaz, který zachycuje stav majetku (aktiva) a zdroje 

jeho krytí (pasiva) k určitému datu. Nejčastěji se sestavuje k poslednímu dni v roce  

a zobrazuje se v ,,T-formě“, kdy v levé části jsou uvedena aktiva a v pravé části pasiva. 

Velmi důležité je také správné sestavení rozvahy, kdy aktiva se vždy musí rovnat pasivům. 

Zjednodušená struktura rozvahy je znázorněna v tabulce 1 [2]. 
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Tabulka 1: Struktura rozvahy 

 

Položka 

 

Položka 

 
AKTIVA CELKEM 

 
PASIVA CELKEM 

A. Pohledávky za upsaný kapitál A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Kapitálové fondy 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Fondy ze zisku 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. VH minulých let 

C. Oběžná aktiva A.V. VH běžného účetního období 

C.I. Zásoby B. Cizí zdroje 

C.II. Dlouhodobé pohledávky B.I. Rezervy 

C.III. Krátkodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek B.III. Krátkodobé závazky 

D. Ostatní aktiva B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D.I. Časové rozlišení C. Ostatní pasiva 

  
C.I. Časové rozlišení 

Zdroj: [1] 

Majetek podniku je v rozvaze vyjádřen strukturou aktiv. Jde o sumu ekonomických 

zdrojů, kterými podnik disponuje v určitém časovém okamžiku. Základním hlediskem 

členění aktiv je jejich funkce a s ní spojená doba vázanosti v reprodukčním cyklu podniku. 

V ČR se aktiva seřazují od méně likvidních položek (dlouhodobý majetek) a postupuje  

se k položkám nejlikvidnějším (krátkodobý majetek). Dlouhodobý majetek zahrnuje 

položky majetku, které slouží podniku dlouhodobě a postupně se opotřebovávají. Naopak 

krátkodobý majetek představuje části majetku, které se spotřebovávají najednou či jejich 

přeměna na peníze netrvá déle než jeden rok [1, 2].  

 Za zdroje financování majetku podniku se označují pasiva. Položky pasiv zároveň 

znázorňují finanční strukturu dané společnosti. Pasiva nejsou členěna z hlediska času jako 

aktiva, ale z hlediska vlastnictví zdrojů financování (vlastní a cizí kapitál) [2]. 
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3.1.2 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát je účetním výkazem, který zachycuje přehled o výnosech, 

nákladech a výsledku hospodaření za určitý časový interval. Nezachycuje však pohyb 

příjmů a výdajů.  

Výsledek hospodaření je vyjádřen jako rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými 

náklady, přičemž kladný výsledek znamená zisk a záporný výsledek znamená ztrátu. 

Náklady lze definovat jako peněžní vyjádření spotřeby výrobních faktorů. Vznik nákladů  

je spojen s úbytkem majetku (aktiv) v rozvaze a v praxi se náklady projeví jako spotřeba, 

opotřebení majetku a přírůstek závazků. Naopak výnosy představují finanční částky, které 

podnik získá z veškerých svých činností za určité období.  

Úprava výkazu zisku a ztrát je založena na druhovém třídění nákladů. Náklady  

a výnosy jsou uspořádány do jednotlivých celků tvořících podnikatelské aktivity. Zákonem 

stanovená právní úprava výkazu zisku a ztrát je v ČR vymezena stupňovitou (vertikální) 

podobou výkazu, která obsahuje několik úrovní výsledku hospodaření (viz obrázek 2). 

Jednotlivé stupně se navzájem liší tím, jaké náklady a výnosy do nich vstupují [2].  

 

Obrázek 2: Členění výsledku hospodaření 

Zdroj: [2] 

 

Výsledek hospodařeníVýsledek hospodaření

VH provozní

VH z finančních 
operací

VH za běžnou činnost

VH mimořádný

VH za účetní období

VH před zdaněním
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3.1.3 Výkaz peněžních toků 

Výkaz peněžních toků neboli výkaz Cash Flow srovnává zdroje tvorby peněžních 

prostředků a ekvivalentů (příjmy) s jejich užitím (výdaje) za určité období. Cash Flow tedy 

na rozdíl od zisku vyjadřuje reálnou a nezkreslenou skutečnost. Rozdíl mezi ziskem a CF 

vyplývá z časového nesouladu mezi příjmy a výdaji a mezi náklady a výnosy. 

Výkaz Cash Flow může být sestaven pomocí přímé a nepřímé metody. Přímá metoda 

se provádí jako bilance všech příjmů a výdajů, kdy se CF určí jako rozdíl jednotlivých 

položek. Pomocí nepřímé metody se výkaz Cash Flow určí jako součet čistého zisku  

po zdanění a odpisů za dané období a přírůstků, resp. úbytků daných položek aktiv a pasiv 

vzhledem k počátečnímu stavu. 

Struktura výkazu peněžních toků se člení podle základních aktivit společnosti do tří 

kategorií, které jsou zřetelné z obrázku 3 [1, 2]. 

 

 

Obrázek 3: Struktura výkazu peněžních toků 

Zdroj: [2] 

 

3.2 Metody finanční analýzy 

Existuje celá řada metod finanční analýzy, které hodnotí finanční zdraví podniku. 

Podle Sedláčka (2011) zahrnuje klasická finanční analýza dvě vzájemně propojené části,  

a to fundamentální (kvalitativní) analýzu a technickou (kvantitativní) analýzu.  

Z časového hlediska je možno finanční analýzu rozdělit na analýzu ex post, která  

je založena na retrospektivních informacích a na analýzu ex ante, která se zaměřuje  

na budoucnost, přičemž jejím cílem je prognóza vývoje podniku a identifikace případných 

finančních ohrožení [3].  

Výkaz peněžních tokůVýkaz peněžních toků

provozní činnostprovozní činnost investiční činnostinvestiční činnost finanční činnostfinanční činnost
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Fundamentální analýza podniku 

Základem fundamentální analýzy jsou rozsáhlé znalosti vzájemných souvislostí mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými procesy, zkušenosti odborníků a jejich subjektivní 

odhady. Zmíněná analýza zpracovává obrovské množství informací a odvozuje zpravidla 

vlastní závěry. Východiskem fundamentální analýzy je identifikace prostředí, kde  

se podnik nachází. Jde tedy především o analýzu vlivu: vnitřního a vnějšího ekonomického 

prostředí podniku, aktuální fáze života podniku a charakteru podnikových cílů. Metodou 

této analýzy je komparativní analýza vycházející z verbálního hodnocení. Patří zde 

například SWOT analýza, metoda kritických faktorů úspěšnosti či metoda analýzy 

portfolia dvou dimenzí [3]. 

Technická analýza podniku 

Jak již plyne z názvu, technická analýza podniku využívá matematických, 

statistických a jiných algoritmizovaných metod ke zpracování získaných dat s následným 

ekonomickým posouzením výsledků.  

Technickou finanční analýzu lze rozdělit na: 

1. Analýza absolutních ukazatelů:  

• horizontální analýza, 

• vertikální analýza. 

2. Analýza rozdílových ukazatelů  

3. Analýza poměrových ukazatelů: 

• rentability, 

• aktivity, 

• zadluženosti, 

• likvidity, 

• kapitálového trhu, 

• Cash Flow. 

4. Analýza soustav ukazatelů: 

• pyramidové rozklady, 

• komparativně analytické metody, 

• matematicko-statistické metody, 
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• kombinace metod [3]. 

3.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Horizontální analýza, často označována vodorovná analýza, se využívá  

ke sledování vývoje jednotlivých položek účetních výkazů v čase. Analýza může být 

zpracovávaná meziročně, kdy se srovnávají dvě po sobě jdoucí období, nebo za více 

účetních období.  

Horizontální analýza se provádí dvěma základními způsoby. Prvním způsobem  

je rozdílová analýza, která vyjadřuje absolutní změnu jednotlivých položek účetních 

výkazů. V tomto případě se zkoumá rozdíl položky v běžném a minulém období a výpočet 

lze provést podle jednoduchého vzorce: 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑏ěž𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í   (1) 

Druhým způsobem je podílová analýza, která vyjadřuje relativní (procentuální) 

změnu položek účetních výkazů. Poměřuje se hodnota v běžném období k hodnotě období 

předešlého a výpočet se provádí podle vzorce: 

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í−𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
×100                            (2) 

 

Rozdílová analýza je vhodnější pro menší podniky, které mají neustálenou 

majetkovou a kapitálovou strukturu, jelikož některé položky mohou v čase kolísat  

o zanedbatelnou finanční částku, ale z hlediska podílové analýzy může znamenat velkou 

část oproti minulému období. Pro velké podniky je tedy vhodnější analýza podílová, 

jelikož rozdílová ztrácí přehlednost z hlediska sledování vývoje [2, 4].  

Vertikální analýza neboli svislá analýza představuje procentuální rozbor účetních 

výkazů. Pojmenování vertikální analýza vzniklo na základě postupu procentuálního 

vyjádření jednotlivých položek ve sledovaných letech po sloupcích (shora dolů). Jako 

základ (100 %) pro procentuální rozbor se v rámci rozvahy volí hodnota celkový aktiv  

a pasiv. Pro účely vertikální analýzy VZZ je vhodné rozdělit jednotlivé položky tohoto 

výkazu na výnosy a náklady [2, 4].  
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3.2.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů patří mezi základní a nejpoužívanější metody 

finanční analýzy. Jsou oblíbené především pro jednoduchost výpočtu, kdy je vzájemný 

vztah dvou položek z účetních výkazů dán jejich podílem. Mezi položkami ovšem musí 

existovat vzájemná souvislost, aby měl výsledek určitou vypovídací schopnost. Při výběru 

vhodných poměrových ukazatelů je třeba mít na paměti cíl, kterého chceme pomocí této 

analýzy dosáhnout [2]. 

Ukazatele rentability 

Rentabilita (výnosnost vloženého kapitálu) je schopnost podniku dosahovat zisk 

pomocí investovaného kapitálu, tj. schopnost podniku vytvářet nové zdroje. Ukazatele 

rentability poměřují zisk k výši zdrojů, které byly použity k tvorbě tohoto zisku. Všechny 

základní ukazatele rentability vychází z položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  

U popisovaných ukazatelů je třeba dbát na to, jaká úroveň zisku bude použita v čitateli 

zlomku. Pro výpočet rentability se nejčastěji využívají tyto úrovně zisku: 

• EAT – čistý zisk, 

• EBT – zisk před zdaněním, 

• EBIT – zisk před zdaněním a úroky, 

• EBDIT – zisk před zdaněním, úroky a odpisy. 

V posledních letech se také mnohem častěji využívá výpočet tzv. cash-flow 

rentability, kdy zisk je nahrazen peněžním tokem. Mnohem lépe totiž vypovídá  

o fungování podniku díky poměrně snadné manipulovatelnosti zisku [5]. 

Rentabilita celkového kapitálu ROA (Return on Assets) je klíčovým ukazatelem 

rentability podniku, jelikož vyjadřuje jeho výdělečnou schopnost a produkční sílu. Hodnotí 

tedy celkovou výnosnost vloženého kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byl 

financován. Rentabilita aktiv může mít podobu několika různých tvarů, ale jako 

nejvhodnější se jeví tvar s EBIT v čitateli zlomku, jelikož jeho vývoj není ovlivněn 

změnami daňových a úrokových sazeb ani změnou struktury finančních zdrojů. Vzorec pro 

výpočet vypadá následovně [2, 4]: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 
       (3) 
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Rentabilita vlastního kapitálu ROE (Return on Equity) vyjadřuje výnosnost 

kapitálu vloženého akcionáři a vlastníky. Sleduje, kolik čistého zisku připadá na jednu 

korunu investovanou vlastníky podniku. ROE lze vypočítat dle vzorce [2, 4]: 

𝑅𝑂𝐸 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
      (4) 

Rentabilita tržeb ROS (Return on Sales) je ukazatelem, který vyjadřuje schopnost 

podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. Jinými slovy ukáže, kolik korun zisku 

podnik vytvoří z jedné koruny tržeb. Tento ukazatel se v praxi též nazývá ziskové rozpětí  

a lze jej využít k vyjádření ziskové marže. Obecně lze ROS vypočítat podle vzorce [2]: 

𝑅𝑂𝑆 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
      (5) 

Nákladovost ROC (Return on Costs) je ukazatel, který je považován za doplněk  

k ukazateli rentability tržeb. Obecně lze říci, že čím je výsledek ukazatele nižší, tím 

dosahuje podnik lepších výsledků hospodaření, jelikož 1 Kč tržeb vytvořil s menšími 

náklady. Vzorec pro výpočet nákladovosti je následující [2]: 

𝑅𝑂𝐶 = 1 −
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
     (6) 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy neboli 

jak je schopen využít jednotlivé části majetku. Pokud má podnik aktiv více, než je potřeba, 

vznikají mu přebytečné náklady a snižuje se zisk. Naopak pokud jich má nedostatek, musí 

se vzdát mnoha podnikatelských příležitostí a přichází tak o případné výnosy. U ukazatelů 

aktivity se setkáváme se dvěma typy ukazatelů: 

• počet obratů (obratovostí), 

• doba obratu. 

Počtem obratů se rozumí počet obrátek za určité časové období, tj. kolikrát převyšují 

roční tržby hodnotu položky, jejíž obratovost počítáme. Čím vyšší je počet obratů, tím 

rychleji se zvyšuje zisk, jelikož je majetek v podniku vázán kratší dobu. Doba obratu  

je reciproká hodnota počtu obrátek a vyjadřuje dobu trvání jedné obrátky [4]. 
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Vázanost aktiv (Total Assets Turnover) udává informace o intenzitě, s níž podnik 

využívá aktiva pro dosažení tržeb. Vyjadřuje tedy celkovou produkční efektivnost podniku, 

čím je hodnota ukazatele nižší, tím lépe. Znamená to, že podnik expanduje bez zvyšování 

finančních zdrojů. Pro výpočet lze použít následující vzorec [3]: 

𝑉á𝑧𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
     (7) 

Obrat aktiv (Total Assets Turnover Ratio) je ukazatelem, který vyjadřuje počet 

obrátek aktiv za určitý časový interval (nejčastěji za rok). Úroveň ukazatele by se měla 

pohybovat minimálně okolo hodnoty 1 a obecný vzorec pro výpočet je [4]:  

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
      (8) 

Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) udává, kolikrát jsou všechny položky 

zásob v průběhu celého roku přeměněny v ostatní formy oběžného majetku až po prodej 

hotových výrobků a opětovný nákup zásob. Obrat zásob lze vypočítat podle vzorce [4]: 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
      (9) 

Doba obratu zásob (Inventory Turnover) je ukazatelem, který vyjadřuje úroveň 

provozního řízení. Výsledkem je průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podniku,   

až dokud nejsou spotřebovány či prodány. Výpočet lze provést dle vzorce [4]: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦×360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
     (10) 

Doba obratu pohledávek (Average Collection Period) přináší přehled o strategii 

řízení pohledávek a vyjadřuje průměrný počet dnů, kdy podnik čeká na splacení všech 

faktur. Ukazatel nesmí dlouhodobě překračovat dobu splatnosti faktur. Pokud tato situace 

nastane, je třeba přezkoumat platební kázeň odběratelů a zvažovat případná opatření 

směřující k včasnému inkasu faktur. Vzorec pro výpočet doby obratu pohledávek  

je následující [3, 4]: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦×360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
    (11) 
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Doba obratu závazků (Creditors Payment Period) charakterizuje platební 

morálku podniku vůči dodavatelům a udává počet dnů, po které společnost využívá 

bezplatný obchodní úvěr od svých dodavatelů. Výpočet se provádí dle vzorce [4]: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦×360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
    (12) 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity popisují schopnost podniku včas splácet své závazky a přeměnit 

tak svá aktiva na peněžní prostředky. Likvidita souvisí s dlouhodobou existencí firmy  

a je důležitá z hlediska její finanční rovnováhy. Příliš vysoká likvidita je negativem pro 

vlastníky společnosti, jelikož finanční prostředky jsou vázány v aktivech s žádným nebo 

velmi malým výnosem. S tímto faktem souvisí i snižování rentability, neboť vázané 

peněžní prostředky nemohou být dále investovány. Nízká likvidita ovšem také není 

příznivá, jelikož může nastat mnoho problémů z nedostatku zásob či finančních 

prostředků. Obecně lze ukazatele likvidity vyjádřit jako podíl toho, čím je možno platit 

k tomu, co je nutno zaplatit [2, 4].  

Běžná likvidita (Current Ratio) vyjadřuje kolikrát je hodnota oběžných aktiv vyšší 

než hodnota krátkodobých dluhů. Jinými slovy lze říci, že vyjadřuje kolikrát je podnik 

schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil všechna oběžná aktiva na peníze. 

Doporučená hodnota ukazatele je v rozmezí 1,8 – 2,5 a výpočet se provádí dle vzorce  

[2, 4]: 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
    (13) 

Pohotová likvidita (Quick Ratio) je v podstatě zpřísněnou formou likvidity běžné. 

Oběžná aktiva se očistí od méně likvidní části – zásob, které jsou nejhůře přeměnitelné  

na peníze. Hodnota pohotové likvidity by měla nabývat hodnot 1 – 1,5 a ukazatel  

se vypočítá podle vzorce [2, 4]: 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
    (14) 

Okamžitá likvidita (Cash Ratio) je nejužším vymezením likvidity, jelikož do ní 

vstupují ty nejlikvidnější položky rozvahy. Pojem pohotové platební prostředky 

představuje sumu peněz na bankovních a jiných účtech či v pokladně, ale také volně 
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obchodovatelné cenné papíry a šeky. Pro okamžitou likviditu v rámci České republiky platí 

doporučená hodnota v rozmezí 0,2 – 0,5 a k výpočtu se používá vzorec [2, 4]: 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 𝑠 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡𝑜𝑢 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡í
    (15) 

Ukazatele zadluženosti 

Existuje celá řada ukazatelů zadluženosti, které slouží k analýze finanční struktury 

podniku. Většinou vychází z porovnávání položek rozvahy, přičemž zjistí rozsah, v jakém 

je majetek podniku financován cizími zdroji. Je třeba si uvědomit, že zadluženost není 

pouze negativním jevem společnosti. Její růst může například přispět ke zvýšení rentability  

a zvýšení tržní hodnoty podniku, ale zvyšuje také riziko finanční nestability [3].    

Celková zadluženost (Debt Ratio) vyjadřuje, kolik Kč cizího kapitálu připadá  

na 1 Kč aktiv. Tento ukazatel se někdy označuje jako ukazatel věřitelského rizika, jelikož 

čím je hodnota ukazatele vyšší, roste i riziko ztráty vloženého cizího kapitálu. Celkovou 

zadluženost lze vypočítat dle vzorce [2]: 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
    (16) 

Kvóta vlastního kapitálu (Equity Ratio) vyjadřuje finanční nezávislost podniku  

a je doplňkovým ukazatelem celkové zadluženosti. Součet obou těchto ukazatelů je roven 

jedné, přičemž kvótu vlastního kapitálu vypočítáme následovně [3]: 

𝐾𝑣ó𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
   (17) 

Míra zadluženosti (Debt to Equity Ratio) plní stejnou funkci jako celková 

zadluženost. Oba ukazatele se zvyšují s růstem dluhů ve finanční struktuře podniku. 

Zatímco ale celková zadluženost roste lineárně až do 100 %, míra zadluženosti roste 

exponenciálně až k ∞. Vzorec pro výpočet míry zadluženosti je [3]: 

𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
    (18) 

Dlouhodobá zadluženost udává, jak velká část aktiv je financovaná z dlouhodobých 

dluhů a pomáhá najít optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých zdrojů. Dlouhodobou 

zadluženost vypočítáme ze vzorce [3]: 
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𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
    (19) 

Krátkodobá zadluženost je obdobou dlouhodobé zadluženosti a udává tedy, jak 

velká část aktiv je financována z krátkodobých dluhů. Vzorec pro výpočet je následující 

[8]: 

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
    (20) 

3.2.3 Analýza soustav ukazatelů 

Analýzu finanční situace podniku lze provést pomocí velkého počtu rozdílových  

a podílových ukazatelů, jak je zřejmé z předchozích kapitol. Zmíněné ukazatele však mají 

zásadní nevýhodu. Všechny se zaměřují pouze na určitou finanční oblast podniku  

a neposuzují tak finanční situaci komplexně. Jelikož existují vazby mezi jednotlivými 

ukazateli, lze sestavit soustavy ukazatelů, které jsou často nazývány jako analytické 

systémy nebo modely finanční analýzy. Je třeba si uvědomit, že velký počet ukazatelů 

umožní detailnější promítnutí finanční situace podniku, ale příliš vysoký počet ukazatelů 

naopak ztěžuje orientaci a výsledné hodnocení podniku [3]. 

Techniky tvorby soustav ukazatelů lze rozdělit na: 

1. Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, u kterých existuje 

matematická provázanost. Typickým příkladem jsou pyramidové soustavy 

ukazatelů, jejichž podstatou je podrobný rozklad vrcholového ukazatele 

pyramidy. Velmi často jsou prezentovány graficky, což je mnohem 

přehlednější a lze sledovat dynamiku změny jednotlivých částí, v případě 

transformace jediné položky pyramidy. 

2. Účelově vybrané skupiny ukazatelů, jejichž cílem je popsat finanční situaci 

podniku a predikovat její další vývoj, na základě jednočíselných charakteristik. 

Podle účelu použití je členíme na: 

a. bonitní modely, které pomocí bodového hodnocení vyhodnotí bonitu 

zkoumaného podniku; 

b. bankrotní modely, které zjišťují, zda společnost do dané doby 

zbankrotuje [3]. 
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Pyramidové soustavy ukazatelů 

Pyramidové soustavy ukazatelů rozkládají multiplikativní metodou vrcholový 

ukazatel. Jejich cílem je popsat vzájemné vztahy jednotlivých ukazatelů a analyzovat 

složitost vnitřních vazeb v rámci pyramidy. 

Pyramidový rozklad poprvé použili v chemické společnosti Du Pont de Nomeurs  

a dodnes je nejpoužívanějším pyramidovým rozkladem. Pomocí Du Pont rozkladu  

se rozkládá rentabilita vlastního kapitálu a vymezí se položky vstupující do tohoto 

ukazatele.  

Na levé straně Du Pont rozkladu se odvozuje zisková marže. Postupně zespodu  

se sčítají nákladové položky a při jejich odečtení od výnosů vzniká čistý zisk (EAT). 

Zisková marže se vypočítá jako podíl čistého zisku a tržeb. Na straně pravé se pracuje 

s rozvahovými položkami, přičemž výsledkem je obrat celkových aktiv. Schéma Du Pont 

rozkladu je znázorněno na obrázku 4 [2]. 

Základní Du Pont rovnice: 

𝑅𝑂𝐴 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
×

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
=

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
   (21) 

Rozšířená Du Pont rovnice: 

𝑅𝑂𝐸 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
×

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
×

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
=

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
  (22) 

 



Bc. Lucie Šrámková: Finanční analýza vybraného průmyslového podniku 

2017  22 

 

Obrázek 4: Schéma Du Pont pyramidálního rozkladu 

Zdroj: [5] 
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ukazatele, zastupující rentabilitu, stabilitu, likviditu a výsledek hospodaření. Kralickův 

rychlý test pracuje s následujícími rovnicemi [2]:  

𝑅1 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
      (23) 

𝑅2 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙−𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
     (24) 

𝑅3 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
      (25) 

𝑅4 =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦
     (26) 

kde: 

R1= kvóta vlastního kapitálu 

R2= doba splácení dluhu z CF 

R3= rentabilita celkového kapitálu 

R4= cash flow v % tržeb 

K výsledným hodnotám je nutné přiřadit bodovou hodnotu podle tabulky 2. 

Tabulka 2: Bodování výsledků Kralickova Quicktestu 

  0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

𝑹𝟏  < 0 0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 > 0,3 

𝑹𝟐  < 3 3-5 5-12 12-30 > 30 

𝑹𝟑  < 0 0-0,08 0,08-0,12 0,12-0,15 > 0,15 

𝑹𝟒 < 0 0-0,05 0,05-0,08 0,08-0,1 > 0,1 

Zdroj: [2] 

Následné hodnocení podniku se provede ve třech jednoduchých krocích. V prvním 

kroku se hodnotí finanční stabilita podniku, která je rovna součtu bodových položek  

𝑅1 a 𝑅2 dělený 2. Následně se vyhodnotí výnosová situace, která je rovna součtu bodových 

položek 𝑅3 a 𝑅4 dělený opět 2. Posledním krokem je hodnocení celkové situace, což  

je suma bodové hodnoty finanční stability a bodové hodnoty výnosové situace dělená 2. 

Interpretace výsledného bodového ohodnocení je následující: 

• výsledky nad úrovní 3 – bonitní firma, 

• výsledky v rozmezí 1-3 – šedá zóna, 

• výsledky nižší než 1 – finanční potíže [2]. 



Bc. Lucie Šrámková: Finanční analýza vybraného průmyslového podniku 

2017  24 

Index bonity 

Index bonity, který se také označuje jako indikátor bonity, se využívá převážně 

v německy mluvících zemích a pracuje s následujícími 6 ukazateli: 

xi1= cash flow cizí zdroje⁄  

xi2= celková aktiva cizí zdroje⁄  

xi3=  zisk před zdaněním celková aktiva⁄  

xi4=  zisk před zdaněním celkové výkony⁄  

xi5=  zásoby celkové výkony⁄  

xi6=  celkové výkony celková aktiva⁄  

Vzorec pro výpočet indexu bonity je následující: 

𝐵𝑖 = 1,5𝑥𝑖1 + 0,08𝑥𝑖2 + 10𝑥𝑖3 + 5𝑥𝑖4 + 0,3𝑥𝑖5 + 0,1𝑥𝑖6    (27) 

Čím je hodnota indexu bonity vyšší, tím je finanční situace podniku lepší. Přesnější 

vyjádření výsledků indexu bonity je znázorněno v tabulce 3 [3]. 

Tabulka 3: Interpretace výsledků indexu bonity 

-3 < 𝑩𝒊 < -2 extrémně špatná 

-2 < 𝑩𝒊 < -1 velmi špatná 

-1 < 𝑩𝒊 < 0 špatná 

0 < 𝑩𝒊 < 1 určité problémy 

1 < 𝑩𝒊< 2 dobrá 

2 < 𝑩𝒊 < 3 velmi dobrá 

3 < 𝑩𝒊 extrémně dobrá 

Zdroj: [3] 

Bankrotní modely 

Bankrotní modely mají za úkol informovat spotřebitele o tom, zda je podnik v blízké 

budoucnosti ohrožen bankrotem. Vychází z předpokladu, že každá společnost před 

bankrotem vykazuje určité signály, které jsou pro bankrot typické. Jde například  

o problémy s běžnou likviditou, s rentabilitou celkového kapitálu či s velikostí čistého 

pracovního kapitálu [2]. 
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Altmanův model 

Altmanův model neboli Z-skóre je velice oblíbený pro jednoduchost výpočtu.  

Je stanoven jako součet pěti poměrových ukazatelů, kterým je přidělena různá váha. 

Největší váhu má v tomto případě ukazatel rentability celkového kapitálu [2]. 

Altmanův model pro akciové společnosti, jejichž akcie jsou obchodovatelné   

na kapitálovém trhu má tvar: 

𝑍 = 1,2𝑋1 + 1,4𝑋2 + 3,3𝑋3 + 0,6𝑋4 + 1,0𝑋5    (28) 

kde: 

X1=  čistý provozní kapitál celková aktiva⁄  

X2=  nerozdělený zisk celková aktiva⁄  

X3=  zisk před zdaněním a úroky celková aktiva⁄  

X4=  tržní hodnota vlastního kapitálu účetní hodnota celkových dluhů⁄  

X5=  celkový obrat celková aktiva⁄  

 

Interpretace výsledků Altmanova modelu pro akciové společnosti je následující: 

• hodnoty nižší než 1,81 - pásmo bankrotu, 

• hodnoty od 1,81 do 2,98 - pásmo šedé zóny, 

• hodnoty nad 2,99 - pásmo prosperity. 

Pro ostatní společnosti je model obdobný jako u společností akciových, liší se pouze 

nepatrně. Odlišnost spočívá především v hodnotách vah jednotlivých ukazatelů, což  

je patrné z následujícího vzorce: 

𝑍 = 0,717𝑋1 + 0,847𝑋2 + 3,107𝑋3 + 0,42𝑋4 + 0,998𝑋5   (29) 

kde hodnoty 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3 a 𝑋5 mají stejný význam jako v předchozím případě a hodnota  

X4=  vlastní kapitál celkový dluh⁄ . 

Interpretace výsledků Altmanova modelu pro ostatní společnosti je následující: 

• hodnoty nižší než 1,2 - pásmo bankrotu, 

• hodnoty od 1,2 do 2,9 - pásmo šedé zóny, 
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• hodnoty nad 2,9 - pásmo prosperity [5, 8]. 

Tafflerův model 

Tafflerův model byl poprvé publikován již v roce 1977 a zahrnuje pouze 4 poměrové 

ukazatele, přičemž rovnice pro výpočet vypadá následovně: 

𝑇 = 0,53𝑅1 + 0,13𝑅2 + 0,18𝑅3 + 0,16𝑅4     (30) 

kde: 

R1=  zisk před zdaněním krátkodobé závazky⁄  

R2=  oběžná aktiva cizí kapitál⁄  

R3= krátkodobé závazky celková aktiva⁄  

R4=  tržby celkem celková aktiva⁄  

 

Pokud je výsledné T větší než 0,3, jde o podnik s malou pravděpodobností bankrotu. 

Podnik, u kterého je hodnota T menší než 0,2, je s vyšší pravděpodobností ohrožen 

bankrotem [3]. 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na zpracování finanční analýzy 

společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a její následné vyhodnocení. 

Celá finanční analýza je zhotovena za časové období uplynulých 5 let, resp. za roky  

2011-2015. Základní vstupní data, tj. rozvaha a výkaz zisku a ztrát, jsou uvedeny  

v přílohách 1, 2 a 3. 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

První oblastí finanční analýzy je analýza absolutních ukazatelů. Je zastoupena 

horizontální a vertikální analýzou, které jsou sestaveny pro vybrané položky aktiv, pasiv  

a výkazu zisku a ztrát. 

4.1.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza slouží k hodnocení vývoje jednotlivých položek rozvahy  

a výkazu zisku a ztrát v určitém časovém horizontu.  

Horizontální analýza aktiv 

První částí horizontální analýzy je analýza jednotlivých položek aktiv. V tabulce 4 je 

zobrazen procentuální vývoj vybraných položek aktiv v letech 2011-2015. Kompletní 

výsledky horizontální analýzy aktiv jsou uvedeny v příloze 4.  

Tabulka 4: Horizontální analýza vybraných položek aktiv v letech 2011-2015 

Položka 
Horizontální analýza v % 

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

AKTIVA CELKEM 21,80 1,41 4,31 8,69 

Dlouhodobý majetek 43,90 -4,32 4,53 8,62 

Dlouhodobý nehmotný majetek 50,73 -4,32 32,37 43,99 

Dlouhodobý hmotný majetek 94,38 -4,32 -1,60 -1,86 

Dlouhodobý finanční majetek -100,00 X X X 

Oběžná aktiva -23,32 23,51 3,97 8,82 

Zásoby 18,32 11,07 10,00 26,56 

Dlouhodobé pohledávky X X X X 

Krátkodobé pohledávky -33,20 29,52 1,99 2,19 

Krátkodobý finanční majetek 334,82 -68,50 -8,03 92,20 

Časové rozlišení 86,56 -29,91 -60,55 61,09 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na první pohled je zřejmé, že nejvyšší procentuální změny aktiv podnik dosáhl mezi 

lety 2011 a 2012. Nárůst aktiv byl podmíněn především navýšením objemu dlouhodobého 

majetku o 43,90 %. Významný podíl na tomto výsledku měl nepochybně růst hodnoty 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Dlouhodobý hmotný majetek stoupl  

o 94,38 %, kdy tento výsledek ovlivnil nákup nové výrobní a montážní linky pro závod 

v Jičíně v hodnotě 54 596 tis. Kč a nákup nových nástrojů pro tentýž závod v pořizovací 

ceně 89 317 tis. Kč.  Dlouhodobý nehmotný majetek vzrostl o 50,73 %, přičemž 

významnou roli sehrály především nehmotné výsledky výzkumu a vývoje v hodnotě 

5 031 649 tis. Kč. Je také nutné podotknout, že rok 2011 byl jediným sledovaným rokem, 

kdy společnost vlastnila podíly v ovládaných a řízených osobách, což se projevilo  

u položky dlouhodobý finanční majetek jako pokles o 100 %. Oběžná aktiva v těchto 

letech vykazovaly 23,32% pokles, jelikož se snížila hodnota krátkodobých pohledávek  

o 33,20 %. Nejvýraznější změna nastala u krátkodobého finančního majetku, který  

se zvýšil o 334,82 % díky vysokým finančním částkám na účtech v bankách  

(87 198 tis. Kč).  

Při pohledu na výsledky horizontální analýzy aktiv lze podotknout, že období mezi 

roky 2012 a 2013, kdy aktiva stoupla pouze o 1,41 %, bylo pro společnost nejslabším. 

Dlouhodobý majetek poklesl o 4,32 %, což představovalo snížení této položky  

o 1 637 195 tis. Kč. Snížení dlouhodobého nehmotného majetku o 4,32 % zapříčinil pokles 

hodnoty nehmotných výsledků výzkumu a vývoje o 35,60 %. Stejný procentuální pokles 

zaznamenala také hodnota dlouhodobého hmotného majetku. Naopak oběžná aktiva 

vzrostla o 23,51 %. Hodnota zásob se zvýšila o 11,07 %, kdy nejvyšší kladná procentuální 

změna se projevila u hodnoty zboží (25,47 %). Krátkodobé pohledávky stouply o 29,52 %, 

přičemž nejrazantnější změny se projevily u jiných pohledávek (406,26 %) a u pohledávek 

k ovládající a řídící osobě (272,64 %). Krátkodobý finanční majetek poklesl o 68,50 %, 

což představovalo snížení peněžních prostředků o 61 031 tis. Kč.  

Rok 2014 zaznamenal 4,31% nárůst hodnoty aktiv oproti roku 2013. Tuto skutečnost 

zapříčinilo především zvýšení dlouhodobého nehmotného majetku o 32,37 %, což v prvé 

řadě ovlivnily nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořízené od skupiny Continental 

v hodnotě 3 959 028 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek poklesl jen nepatrně o 1,60 %. 

Položka oběžných aktiv vzrostla pouze o 3,97 %. Tuto skutečnost ovlivnil 10% nárůst 

objemu zásob, kde nejvýrazněji vzrostla hodnota zboží a nedokončené výroby  
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a polotovarů. Krátkodobé pohledávky se zvýšily pouze o 1,99 % a krátkodobý finanční 

majetek opět klesl o 8,03 %. 

Poslední sledované období vykazuje opět růst. Hodnota celkových aktiv se zvýšila 

 o 8,69 %, kdy jedním z hlavních důvodů byl nárůst dlouhodobého nehmotného majetku  

o 43,99 %. Příčina zůstala stejná jako v předešlých obdobích, tedy 56,55% přírůstek 

projektové a vývojové činnosti od skupiny Continental v hodnotě 6 197 919 tis. Kč. 

Dlouhodobý hmotný majetek naopak nepatrně poklesl o 1,86 %. U oběžných aktiv  

se projevil růst o 8,82 %, přičemž nejvýraznější změnou byl nárůst krátkodobého 

finančního majetku o 92,20 %, kdy se zvýšil finanční obnos na účtech v bankách  

o 23 466 tis. Kč. Zásoby stouply o 26,56 %, což nejvýrazněji ovlivnil růst hodnoty 

výrobků (39,06 %). Krátkodobé pohledávky vzrostly nepatrně o 2,19 %. 

Graf na obrázku 5 znázorňuje vývoj procentuální změny aktiv za období mezi lety 

2011 a 2015. Na první pohled  je zřejmý především proměnlivý vývoj hodnoty časového 

rozlišení, kdy nejvyšší růst byl zaznamenán v období 2011/2012 a naopak nejvyšší pokles 

v období 2013/2014. V prvním sledovaném období bylo dosaženo nejvyššího 

procentuálního růstu dlouhodobého majetku a největšího poklesu oběžných aktiv. Naopak 

ve druhém sledovaném období se jednalo o největší pokles hodnoty dlouhodobého majetku 

a nejvyšší růst oběžných aktiv. 

 

Obrázek 5: Horizontální analýza aktiv v letech 2011-2015 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Horizontální analýza pasiv 

Další část horizontální analýzy je zaměřena na vybrané položky pasiv v letech  

2011-2015. Procentuální vývoj vybraných položek pasiv je znázorněn v tabulce 5. 

Kompletní výsledky horizontální analýzy pasiv jsou uvedeny v příloze 5. 

Tabulka 5: Horizontální analýza vybraných položek pasiv v letech 2011-2015 

Položka 
Horizontální analýza v % 

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

PASIVA CELKEM 21,80 1,41 4,31 8,69 

Vlastní kapitál 39,15 -12,70 19,41 7,34 

Základní kapitál 0,11 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové fondy X X X 0,00 

Rezervní fondy X X X 0,00 

Výsledek hospodaření z minulých let 43,14 23,07 -14,67 22,06 

VH běžného účetního období (+/-) 56,46 -175,32 233,34 -54,84 

Cizí zdroje 17,87 5,27 0,99 9,01 

Rezervy -27,90 -22,70 23,27 12,27 

Dlouhodobé závazky 152,80 -11,39 -5,79 -4,50 

Krátkodobé závazky 12,29 9,02 1,08 10,39 

Bankovní úvěry a výpomoci  X X X X 

Časové rozlišení 22,09 -19,13 -7,32 23,65 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejvyšší procentuální nárůst pasiv se projevil mezi lety 2011 a 2012, stejně jako 

tomu bylo u horizontální analýzy aktiv. Zvýšení hodnoty pasiv o 21,80 % zapříčinil 

především nárůst vlastního kapitálu o 39,15 %. Navýšení vlastního kapitálu bylo 

podmíněno především tím, že v roce 2012 došlo k převodu veškerého jmění zanikající 

společnosti Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. na společnost 

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Při této příležitosti došlo v roce 2012 taktéž 

ke zvýšení základního kapitálu o 1 000 tis. Kč. Výsledek hospodaření z minulých let 

v podobě nerozděleného zisku z minulých let vzrostl o 43,14 %. Růst se projevil rovněž 

u výsledku hospodaření běžného účetního období ve výši 56,46 %. V tomto časovém 

období došlo také k růstu cizích zdrojů o 17,87 %. Zvýšily se především dlouhodobé 

závazky v podobě odloženého daňového závazku o 2 822 689 tis. Kč (152,80 %), ale také 

závazky krátkodobé o 12,29 %. Rezervy naopak zaznamenaly pokles o 27,90 %. 
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Rok 2013 byl pro společnost v rámci sledovaného časového intervalu nejkritičtější, 

což se projevilo i v procentuálním nárůstu pasiv. Hodnota pasiv se mezi roky  

2012 a 2013 zvýšila pouze o 1,41 %. Významný podíl na tomto výsledku mělo snížení 

vlastního kapitálu o 12,70 % a také záporný výsledek hospodaření běžného účetního 

období, který se snížil o 175,32 %, což představovalo propad o 2 983 862 tis. Kč. Tento 

negativní jev zapříčinila jednorázová investice na vývoj v závodě Brandýs a také skokové 

navýšení směnného kurzu EUR/CZK, který se v posledním čtvrtletí roku 2013 zvýšil  

o zhruba 2 Kč. Cizí zdroje meziročně vzrostly o 5,27 %, přičemž rezervy zaznamenaly 

pokles o 22,70 % a dlouhodobé závazky se snížily o 11,39 %. Je také zapotřebí zmínit,  

že se zvýšila hodnota krátkodobých závazků o 2 847 228 tis. Kč (9,02%). 

V časovém rozmezí mezi roky 2013 a 2014 došlo k opětovnému růstu vlastního 

kapitálu o 19,41 %, což se výrazně podílelo na navýšení celkových pasiv o 4,31 %. Vlastní 

kapitál společnosti se zvýšil o 1 709 376 tis. Kč. Zároveň vzrostly i kapitálové fondy  

o 50 000 tis. Kč a výsledek hospodaření běžného účetního období o 2 991 303 tis. Kč 

(233,34 %). V roce 2014 stoupla také hodnota rezerv o 23,27 %, jelikož na rozdíl  

od minulého roku byla součástí této položky i rezerva na daň z příjmů v hodnotě  

299 391 tis. Kč. Naopak se snížila hodnota dlouhodobých závazků v podobě odloženého 

daňového závazku o 5,79 %. 

I poslední sledované období si udrželo rostoucí tendenci a celková pasiva vzrostla  

o 8,69 %. Vlastní kapitál vzrostl o 7,34 % a cizí zdroje o 9,01 %. Na zvýšení hodnoty 

vlastního kapitálu měl největší podíl výsledek hospodaření z minulých let, který se zvýšil  

o 1 709 376 tis. Kč, což představovalo 22,06 %. Co se týče procentuálního vzrůstu cizích 

zdrojů, ten podmínil především 12,27% růst rezerv a 10,39% růst krátkodobých závazků. 

Na závěr je nutné zmínit, že krátkodobé závazky byly jedinou položkou pasiv, která 

v rámci všech období vykazovala růst. 

Graf na obrázku 6 znázorňuje vývoj procentuální změny pasiv za období mezi roky 

2011 a 2015. V prvním sledovaném období je zřetelný nejvyšší procentuální růst u všech 

sledovaných položek pasiv. Ve všech následujících obdobích je znatelný kolísavý vývoj 

jednotlivých složek. 
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Obrázek 6: Horizontální analýza pasiv v letech 2011-2015 

Zdroj: vlastní zpracování 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Poslední částí horizontální analýzy je analýza týkající se vybraných položek výkazu 

zisku a ztráty. Přehled procentuálního vývoje úzkého výběru položek VZZ je znázorněn 

v tabulce 6, přičemž úplná horizontální analýza VZZ je uvedena v příloze 6.  

Tabulka 6: Horizontální analýza vybraných položek VZZ v letech 2011-2015 

Položka 
Horizontální analýza v % 

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

Tržby z prodeje zboží 36,49 -8,97 56,20 1,07 

Náklady vynaložené na prodej zboží 56,19 -10,63 45,00 24,09 

Obchodní marže -42,42 8,97 156,02 -115,06 

Výkony 29,90 -3,18 10,58 3,87 

Výkonná spotřeba 24,44 -2,08 7,65 7,09 

Přidaná hodnota 56,07 -7,43 23,24 -8,72 

Osobní náklady 42,36 1,85 7,97 9,78 

Odpisy DHM a DNM 82,16 7,98 3,28 11,82 

Provozní výsledek hospodaření 101,86 -112,88 1 032,34 -57,15 

Finanční výsledek hospodaření -349,53 -500,13 43,84 67,30 

VH za běžnou činnost 56,46 -175,32 233,34 -54,84 

VH za účetní jednotku 56,46 -175,32 233,34 -54,84 

VH před zdaněním 91,24 -174,69 231,54 -53,64 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V časovém období mezi lety 2011 a 2012 jsou patrné nejvýraznější změny v oblasti 

finančního výsledku hospodaření, který klesl o 349,53 %. Největší podíl na tomto výsledku 

mělo výrazné snížení úrokových výnosů a také fakt, že rok 2011 byl posledním rokem, 

v němž společnost vlastnila dlouhodobý finanční majetek. Naopak nejvýraznější kladnou 

změnou byl 101,86% nárůst provozního výsledku hospodaření, který podmínil především 

značný růst přidané hodnoty (56,07 %). Také je nutné podotknout, že se výrazně zvýšily 

odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku o 82,16 %. Příčinou růstu byla již 

zmiňovaná fúze společností Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o.  

a Continental Automotive Czech Republic s.r.o., která způsobila navýšení dlouhodobého 

hmotného majetku o 94,38 % a dlouhodobého nehmotného majetku o 50,73 %. 

V následujícím sledovaném období mezi lety 2012 a 2013 se nejrazantnější změna 

projevila u položky finanční výsledek hospodaření, kdy došlo k poklesu o 500,13 %. 

Důvodem poklesu byla příliš vysoká částka ostatních finančních nákladů v hodnotě  

27 311 645 tis. Kč. Na první pohled je také zřejmé, že změny u všech ostatních výsledků 

hospodaření jsou rovněž záporné, což zapříčinila především vysoká finanční investice  

do závodu Brandýs. U zbylých položek nedošlo k výraznější meziroční změně. 

Mezi roky 2013 a 2014 nastal růst u všech sledovaných položek. Radikální zvýšení 

se projevilo u provozního výsledku hospodaření, a to o 1 032,34 %. Na tomto výsledku  

se nejvýrazněji podílel nárůst obchodní marže o 156,02 %. Nebylo by od věci podotknout, 

že obchodní marže byla v roce 2014 nejvyšší v průběhu celého sledovaného období  

a dosahovala hodnoty 88 397 tis. Kč. Tuto skutečnost výrazně ovlivnil růst tržeb z prodeje 

zboží o 56,20 %.  Nárůst ostatních hospodářských výsledků o více než 200 % zapříčilo 

především překonání peněžní ztráty z roku 2013.  

Při pohledu na poslední sledované období je patrné, že opět převládají spíše záporné 

procentuální změny. Nejvýraznějšího poklesu dosáhla obchodní marže, kdy se její hodnota 

snížila o 115,06 %. Pokles byl způsoben příliš vysokou hodnotou nákladů vynaložených  

na prodej zboží (559 699 tis. Kč.), jelikož po odečtení této hodnoty od tržeb za prodej 

zboží vznikla záporná hodnota ziskové marže ve výši -13 460 tis. Kč. Naopak nejvyšší růst 

se projevil u finančního výsledku hospodaření, který se zvýšil o 67,30 %. I přes poměrně 

výrazný procentuální růst této položky je nutné zmínit, že hodnota finančního výsledku 

hospodaření byla ve všech letech záporná. 
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4.1.2 Vertikální analýza 

Cílem vertikální analýzy je určit podíl jednotlivých majetkových složek  

na celkových aktivech, podíl jednotlivých zdrojů financování na pasivech a podíl 

jednotlivých položek VZZ na celkových výnosech a celkových nákladech. 

Vertikální analýza aktiv 

První částí vertikální analýzy je analýza aktiv. V tabulce 7 jsou zobrazeny 

procentuální podíly vybraných položek rozvahy na celkové hodnotě aktiv v letech  

2011-2015. Kompletní vertikální analýza aktiv je součástí přílohy 7. 

Tabulka 7: Vertikální analýza vybraných položek aktiv v letech 2011-2015 

Položka 
Období 

2011 2012 2013 2014 2015 

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

Dlouhodobý majetek 66,94 79,08 74,62 74,77 74,72 

Dlouhodobý nehmotný majetek 11,53 14,27 13,46 17,09 22,63 

Dlouhodobý hmotný majetek 40,61 64,81 61,15 57,69 52,09 

Dlouhodobý finanční majetek 14,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oběžná aktiva 32,95 20,74 25,26 25,18 25,21 

Zásoby 5,94 5,77 6,32 6,67 7,76 

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

Krátkodobé pohledávky 26,95 14,78 18,88 18,46 17,36 

Krátkodobý finanční majetek 0,05 0,19 0,06 0,05 0,09 

Časové rozlišení 0,12 0,18 0,12 0,05 0,07 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky 7 je na první pohled zřejmé, že procentuální podíl jednotlivých položek  

na celkových aktivech je v průběhu celého sledovaného období poměrně vyvážený a příliš 

se nemění. Největší procentuální podíl na aktivech měl ve všech letech beze sporu 

dlouhodobý majetek. Průměrná výše dlouhodobého majetku se pohybovala okolo 74 %, 

přičemž nejvyšší podíl na tomto výsledku měl dlouhodobý hmotný majetek, jehož 

průměrná hodnota činila 55 %. Nejvyšších hodnot nabýval celkový dlouhodobý majetek  

i dlouhodobý hmotný majetek v roce 2012, kdy tyto hodnoty činily 37 909 942 tis. Kč  

a 31 069 290 tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek v podobě podílů v ovládaných  

a řízených osobách společnost vlastnila pouze v roce 2011 a jeho výše představovala  

14,79 % z celkových aktiv.  
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Co se týče oběžných aktiv, jejich průměrná výše se pohybovala okolo 26 %.  

Nejvyšší procentuální podíl zaujímala oběžná aktiva v roce 2011, kdy jejich hodnota 

(12 967 476 tis. Kč) představovala 32,95 % z celkové sumy aktiv. Oběžná aktiva byla 

z převážné většiny tvořena krátkodobými pohledávkami, které se v průměru pohybovaly 

okolo 20 %. V roce 2011 byla hodnota této položky nejvyšší (26,95 %), přičemž její 

peněžní hodnota byla rovna částce 10 608 163 tis. Kč. Zásoby tvořily v průměru pouze 

6,5% podíl na celkových aktivech a krátkodobý finanční majetek v tomto případě 

představoval velmi malou část aktiv nepřesahující ani 1 %. 

Graf na obrázku 7 znázorňuje podíl dlouhodobého majetku, oběžných aktiv  

a časového rozlišení na celkových aktivech v letech 2011-2015. Je zcela evidentní,  

že dlouhodobý majetek tvořil významný podíl na aktivech a jeho hodnoty se pohybovaly  

v rozmezí od 66,94 % do 79,08 %. Časové rozlišení je v grafu nezřetelné, jelikož jeho 

procentuální hodnoty se blížily k nule. 

 

Obrázek 7: Vertikální analýza aktiv v letech 2011-2015 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vertikální analýza pasiv 

V této části je zahrnuta vertikální analýza pasiv. Tabulka 8 podává jasný přehled 

procentuálního složení celkových pasiv v letech 2011-2015. Celá vertikální analýza pasiv 

je uvedena v příloze 8.  
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Tabulka 8: Vertikální analýza vybraných položek pasiv v letech 2011-2015 

Položka 
Období 

2011 2012 2013 2014 2015 

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

Vlastní kapitál 18,42 21,05 18,12 20,74 20,48 

Základní kapitál 2,33 1,91 1,89 1,81 1,67 

Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,10 0,09 

Rezervní fondy 0,23 0,19 0,19 0,18 0,17 

VH z minulých let 13,10 15,39 18,68 15,28 17,16 

VH běžného účetního období (+/-) 2,76 3,55 -2,64 3,37 1,40 

Cizí zdroje 81,27 78,64 81,63 79,04 79,27 

Rezervy 5,13 3,04 2,31 2,73 2,82 

Dlouhodobé závazky 4,69 9,74 8,51 7,69 6,75 

Krátkodobé závazky 71,44 65,86 70,81 68,62 69,69 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlišení 0,31 0,31 0,25 0,22 0,25 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě tabulky 8 lze konstatovat, že procentuální podíl jednotlivých položek  

na celkových pasivech je obdobně jako v předešlém případě u položek aktiv velmi stabilní. 

Nejvyšší procentuální podíl na pasivech měly ve sledovaném období bezpochyby cizí 

zdroje. Jejich průměrná výše činila zhruba 80 % a nejvyšší procentuální podíl na tomto 

výsledku měly krátkodobé závazky. Průměrná hodnota krátkodobých závazků byla 69 %, 

přičemž nejvyšší procentuální podíl krátkodobých závazků na celkových aktivech  

se projevil v roce 2011 (28 118 570 tis. Kč).  Tato skutečnost poukazuje především na to, 

že společnost financuje svá aktiva výhradně z cizích zdrojů. Je však nutné podotknout,  

že jde o cizí zdroje v podobě závazků k ovládající a řídící osobě, tedy především  

k mateřské společnosti Continental AG. Dlouhodobé závazky v podobě odloženého 

daňového závazku tvořily v průměru 7,5 % a rezervy pouze 3,2 %.  

Vlastní kapitál v tomto případě tvořil v průměru pouze 20% podíl na celkových 

pasivech. Výše vlastního kapitálu byla ovlivněna především výsledkem hospodaření 

z minulých let (nerozdělený zisk z minulých let), který v průběhu sledovaného období 

představoval v průměru 16 % z celkových pasiv. Nejvyššího procentuálního podílu nabyl 

vlastní kapitál v roce 2012, kdy jeho hodnota činila 10 090 378 tis. Kč, a nejvyšší 

procentuální podíl výsledku hospodaření z minulých let na pasivech nastal v roce 2013, 

kdy vykazoval 18,68 %. V tabulce 8 také nelze přehlédnout jedinou zápornou hodnotu  
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u položky výsledek hospodaření běžného účetního období v roce 2013, kdy jeho peněžní 

hodnota byla rovna -1 281 927 tis. Kč. Tato ztráta byla způsobena především již 

zmiňovanou tvorbou opravné položky na vývoj v závodě Brandýs a prudkou změnou 

směnného kurzu EUR/CZK. 

Graf na obrázku 8 zobrazuje procentuální podíl vlastního kapitálu a cizích zdrojů  

na pasivech v letech 2011-2015. Je zřetelná naprostá převaha cizích zdrojů nad vlastním 

kapitálem ve všech letech. Časové rozlišení je opět stěží viditelné, jelikož jeho hodnoty 

představovaly jen nepatný podíl na celkových pasivech.  

 

Obrázek 8: Vertikální analýza pasiv v letech 2011-2015 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty  

Poslední částí vertikální analýzy je analýza vybraných položek VZZ. Pro účely této 

analýzy bylo zapotřebí rozdělit jednotlivé položky VZZ na položky výnosové a nákladové. 

Tabulka 9 udává přehled o procentuálním složení výnosových položek a tabulka 10 

zobrazuje naopak procentuální podíly položek nákladových. Obě analýzy jsou zpracovány 

za období mezi roky 2011 a 2015.  
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Tabulka 9: Vertikální analýza výnosů v letech 2011-2015 

Položka 
Období 

2011 2012 2013 2014 2015 

VÝNOSY 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Provozní výnosy 94,23 95,45 98,25 99,01 98,63 

Tržby za prodej zboží 0,70 0,74 0,45 0,68 0,70 

Výkony 92,86 93,84 60,97 65,04 68,06 

Tržby z prodeje DM 0,34 0,31 0,23 0,24 0,18 

Ostatní provozní výnosy 0,34 0,56 36,59 33,05 29,70 

Finanční výnosy 5,77 4,55 1,75 0,99 1,37 

Tržby z prodeje CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z DFM 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosové úroky 0,27 0,09 0,10 0,09 0,06 

Ostatní finanční výnosy 3,57 4,46 1,65 0,90 1,31 

Mimořádné výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky 9 je na první pohled zřejmé, že celkové výnosy byly z převážné většiny 

tvořeny provozními výnosy, jejichž procentuální zastoupení se v průměru pohybovalo 

kolem 97 %. Tento vysoký procentuální podíl byl podmíněn především hodnotou výkonů, 

jejichž procentuální hodnota dosahovala v prvních dvou letech v průměru 93 %  

a v následujících třech letech okolo 64,7 %. Hodnotu výkonů ovlivnily především tržby  

za prodej vlastních výrobků a služeb. Další významnou položkou podílející  

se na vysoké hodnotě provozních výnosů byly ostatní provozní výnosy, kdy v prvních 

dvou letech sice nedosahovaly ani jednoho procenta ze zmíněného celku, ale v letech 2013, 

2014 a 2015 tvořil v průměru 33 % provozních výnosů. Zvýšení této položky bylo 

podmíněno postoupením pohledávek, které se začalo uplatňovat v rámci celé skupiny 

Continental od 30. ledna 2013. Finanční výnosy tvořily průměrně pouze necelé 3 %, 

přičemž si lze povšimnout klesajícího charakteru této položky. Poslední řádek tabulky 

zaujímají mimořádné výnosy, jimiž společnost v rámci sledovaného období nedisponovala. 
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Tabulka 10: Vertikální analýza nákladů v letech 2011-2015 

Položka 
Období 

2011 2012 2013 2014 2015 

NÁKLADY 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Provozní náklady 93,95 94,86 96,60 98,04 98,31 

Náklady na prod. zboží 0,58 0,70 0,40 0,58 0,72 

Výkonová spotřeba 79,41 77,34 48,32 52,15 55,60 

Osobní náklady 6,17 6,88 4,47 4,84 5,29 

Daně a poplatky 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 

Odpisy DM 6,51 9,28 6,39 6,62 7,37 

Zůstatková cena prod. DM 0,32 0,27 0,18 0,17 0,17 

Změna stavu rezerv 0,33 -1,25 2,00 -0,01 -0,25 

Ostatní provozní náklady 0,55 0,72 35,24 33,17 29,15 

DP za běžnou činnost 0,09 0,90 -0,41 0,52 0,26 

Finanční náklady 6,05 5,14 3,40 1,96 1,69 

Prodané cenné papíry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Změna stavu fin. rezerv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nákladové úroky 1,80 1,30 0,63 0,51 0,41 

Ostatní finanční náklady 4,25 3,84 2,77 1,44 1,29 

Mimořádné náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

V rámci nákladových položek měly opět největší procentuální zastoupení provozní 

náklady, jejichž hodnota se pohybovala v průměru okolo 96,4 %. Největší podíl na tomto 

výsledku měla výkonová spotřeba v podobě spotřeby materiálu a energie, jejíž hodnota  

se pohybovala od 48,32 % do 79,41 %. Dalšími důležitými položkami ovlivňující velikost 

nákladů byly osobní náklady, které v průměru představovaly 5,5 % a odpisy dlouhodobého 

majetku, které průměrně činily 7,2 %.  Stejně jako v případě výnosových položek i zde  

se hodnota ostatních provozních nákladů od roku 2013 se pohybovala okolo 32,5 %, 

přičemž důvodem bylo opět postoupení pohledávek. Finanční náklady tvořily průměrně 

3,6% podíl na celkových nákladech a společně s ostatními finančními náklady projevily 

klesající charakter. Co se týče mimořádných nákladů, je situace obdobná jako u předešlé 

tabulky, jejich hodnoty jsou tedy nulové. 
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4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů patří mezi nejběžnější techniky finanční analýzy, 

přičemž na jejich základě lze porovnávat jednotlivé podniky mezi sebou. Následující část 

diplomové práce je soustředěna na ukazatele rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti.  

4.2.1 Ukazatele rentability 

Ukazatelé rentability patří k nejvyužívanějším poměrovým ukazatelům, jelikož 

přináší jasný přehled o efektivitě podnikatelské činnosti. Obecně poměřují zisk 

s vloženými zdroji a platí, že hodnota ukazatelů by měla být co nejvyšší.  

V tabulce 11 jsou zobrazeny výsledky jednotlivých poměrových ukazatelů  

za sledované období. Všechny výsledky jsou vyjádřeny v procentech a pro výpočet byly 

použity vzorce (3), (4), (5) a (6) z třetí kapitoly.  

Tabulka 11: Ukazatele rentability v letech 2011-2015 

Ukazatele rentability [%] 2011 2012 2013 2014 2015 

Rentabilita celkového kapitálu  4,63 5,82 -2,29 4,94 2,34 

Rentabilita vlastního kapitálu 15,00 16,87 -14,55 16,25 6,84 

Rentabilita tržeb 2,93 3,51 -2,73 3,30 1,44 

Nákladovost -1,93 -2,51 3,73 -2,30 -0,44 

Zdroj: vlastní zpracování 

Prvním sledovaným ukazatelem je rentabilita celkového kapitálu neboli aktiv.  

Z tabulky 11 je patrné, že hodnoty ukazatele jsou poměrně stabilní. Výjimku tvoří rok 

2013, kdy byl ukazatel záporný. Tato skutečnost byla způsobena zápornou hodnotou EBIT, 

která činila -1 115 295 tis. Kč. Hodnoty ukazatele v ostatních letech se pohybují od 2,34  

do 5,82 %, přičemž vyjadřují, že v průměru jedna koruna kapitálu přinesla pouze 4 haléře 

zisku. V zájmu společnosti by mělo být zvyšování hodnoty tohoto ukazatele alespoň  

na doporučovanou hodnotu okolo 8 %, která zohledňuje vlivy inflace, rizika i požadovaný 

výnos. 

Dalším ukazatelem je rentabilita vlastního kapitálu. Zde je situace obdobná jako 

v předchozím případě, kdy v roce 2013 musela společnost vynaložit vysoké peněžní částky 

na vývoj v jednom ze závodů, a podnik vykazoval ztrátu v hodnotě 1 281 927 tis. Kč. Tato 

skutečnost zapříčinila záporný výsledek tohoto ukazatele. Pokles ukazatele nastal také 

v roce 2015 (6,84 %), kdy byla hodnota vlastního kapitálu (11 289 835 tis. Kč) sice 
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nejvyšší za celé sledované období, ale hodnota čistého zisku prudce klesla oproti minulým 

obdobím na hodnotu 772 008 tis. Kč. V letech 2011, 2012 a 2014 se hodnoty ukazatele 

pohybovaly v rozmezí od 15 do 16,87 %, což je pro společnost výsledek poměrně příznivý. 

Třetím ukazatelem je rentabilita tržeb. Jde o velmi významný ukazatel pro 

porovnávání s konkurencí a je závislý na daném odvětví podnikání. Není divu, že rok 2013 

opět vykazuje záporný výsledek (-2,74 %), jelikož byl pro výpočet opět použit záporný 

výsledek hospodaření. V ostatních letech nabýval ukazatel hodnot 1,44 – 3,51 %, přičemž 

doporučená hodnota tohoto ukazatele je alespoň 10 %. Je ovšem také nutné podotknout,  

že tržby si udržovaly v rámci celého sledovaného období rostoucí charakter a při porovnání 

hodnot v roce 2011 a 2015 došlo takřka k 45% zvýšení celkové hodnoty tržeb. 

Posledním doplňkovým ukazatelem je nákladovost tržeb, která je úzce spjata 

s rentabilitou tržeb. Nákladovost tržeb obecně vyjadřuje, jaká část z 1 Kč tržeb připadá  

na celkové náklady. Hodnoty v rámci sledovaného období nabývají většinou záporných 

hodnot, což je naprosto v pořádku, jelikož podnik dosahuje zisku. Pouze v roce 2013  

je výsledek kladný a hodnota ukazatele je rovna 3,73 %. Kladný výsledek je způsobený 

zápornou hodnotou rentability tržeb v roce 2013, která byla rovna -2,74 %. Při zanedbání 

hodnoty ukazatele v roce 2013 lze říci, že z jedné koruny tržeb byly v průměru necelé dva 

haléře použity na celkové náklady.  

Graf na obrázku 9 znázorňuje vývoj jednotlivých ukazatelů rentability v letech  

2011-2015. Již při prvním pohledu je patrné, že rok 2013 byl pro společnost nejslabším. 

Důvodem byl mnohokrát zmiňovaný záporný výsledek hospodaření, kdy společnost měla 

vysoké finanční výdaje. Ve všech ostatních letech nabývali ukazatelé kladných hodnot, což 

značí, že společnost dokáže v určité míře zhodnotit vložený kapitál. 
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Obrázek 9: Ukazatele rentability v letech 2011-2015 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity obecně vyjadřují, jak efektivně podnik hospodaří se svým 

majetkem. U těchto ukazatelů se sleduje rychlost obratu a doba obratu vybraných položek. 

V tabulce 12 je znázorněn vývoj jednotlivých ukazatelů v letech 2011-2015 a k výpočtu 

byly použity vzorce (7), (8), (9), (10), (11) a (12) z předešlé kapitoly. 

Tabulka 12: Ukazatele aktivity v letech 2011-2015 

Ukazatele aktivity 2011 2012 2013 2014 2015 

Vázanost celkových aktiv 1,06 0,99 1,04 0,98 1,03 

Obrat celkových aktiv 0,94 1,01 0,96 1,02 0,97 

Obrat zásob 15,89 17,52 15,26 15,34 12,54 

Doba obratu zásob [dny] 22,66 20,55 23,59 23,47 28,70 

Doba obratu pohledávek [dny] 49,42 43,55 39,45 39,47 42,97 

Doba obratu závazků [dny] 49,49 51,78 71,98 74,68 76,94 

Zdroj: vlastní zpracování 

Prvním sledovaným ukazatelem, který měří celkovou produkční sílu podniku,  

je vázanost celkových aktiv. Ve všech letech byl vývoj ukazatele velmi stabilní a jeho 

hodnota se pohybuje okolo 1, což je podmíněno tím, že aktiva a tržby nabývaly 

srovnatelných částek. Jako příklad lze uvést nejpříznivější situaci v roce 2014, kdy celková 

aktiva byla rovna částce 50 708 313 tis. Kč a hodnota tržeb se rovnala 51 861 288 tis. Kč. 
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Výsledky v rámci analyzovaného období jsou poměrně příznivé, jelikož ukazatel má být  

co nejnižší. Znamená to, že podnik expanduje, aniž by musel zvyšovat své finanční zdroje. 

Obrat celkových aktiv udává počet obratů aktiv za rok, přičemž hodnota tohoto 

ukazatele by měla být co nejvyšší. V rámci celého sledovaného období se výsledek 

ukazatele buďto přiblížil hodnotě 1, nebo ji překročil. Nejpříznivějšího výsledku 

společnost dosáhla v roce 2014, kdy se aktiva obrátila 1,02krát za rok. Lze tedy říci,  

že společnost svou majetkovou strukturu využívá v dostatečné míře. 

Obrat zásob vyjadřuje, kolikrát se každá složka zásob za rok prodá a znovu uskladní. 

Vývoj ukazatele je opět velmi stabilní, přičemž nejlepšího výsledku bylo dosaženo v roce 

2012, kdy se zásoby obrátily 17,52krát za rok. Tato skutečnost byla podmíněna výrazným 

nárůstem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb o 11 183 720 tis. Kč. Naopak nejhorší 

výsledek byl zaznamenán v roce 2015, kdy se zásoby obrátily 12,54krát. Pokles ukazatele 

způsobilo především navýšení zásob o 897 998 tis. Kč.  

 Doba obratu zásob naopak znamená, za jak dlouho se zásoby přemění na peněžní 

prostředky. Čím je doba obratu kratší, tím je situace pro podnik lepší. Doba obratu zásob  

byla nejkratší v roce 2012, kdy činila necelých 21 dnů, a naopak nejdelší byla v roce 2015 

s délkou takřka 29 dnů. Tyto výsledky jsou pro společnost pozitivní, jelikož zbytečně 

neváže zásoby a s nimi spojené peněžní prostředky.  

Doba obratu pohledávek udává, za jak dlouho dojde ke splacení faktur odběrateli 

neboli jak dlouho jsou v obchodních pohledávkách vázány finance společnosti. Ideální  

je lhůta do 30 dnů. V průběhu sledovaného období se projevil kolísavý charakter tohoto 

ukazatele. Délka doby obratu pohledávek se pohybovala od 39,45 do 49,42 dnů. Nejkratší 

dobu obratu společnost vykazovala v roce 2013, kdy pohledávky z obchodních vztahů 

činily 5 139 415 tis. Kč. Naopak nejdelší dobu obratu pohledávek společnost vykazovala 

v roce 2011, což zapříčinila nízká hodnota tržeb vzhledem k pohledávkám z obchodních 

vztahů. 

Doba obratu závazků naopak vyjadřuje platební morálku analyzovaného podniku.  

Na první pohled je zřejmé, že platební morálka v tomto případě není nejlepší a společnost 

by měla zapracovat na snížení doby obratu závazků. Délka doby obratu závazků 

vykazovala v průběhu sledovaného období rostoucí charakter, přičemž se pohybovala  
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od 49,49 do 76,94 dnů. Příčinou byly vysoké hodnoty závazků, které není společnost 

schopna pokrýt ze svých tržeb.  

Graf na obrázku 10 zobrazuje vývoj doby obratu zásob, pohledávek a závazků 

v letech 2011-2015.  Na první pohled je patrný rostoucí trend doby obratu závazků a mírně 

kolísavý vývoj doby obratu zásob a pohledávek. Obecně platí, že doba obratu závazků  

by měla být vyšší než doba obratu pohledávek, což tato společnost splňuje ve všech letech. 

 

Obrázek 10: Ukazatele aktivity v letech 2011-2015 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.3 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity prezentují schopnost podniku splácet včas své splatné závazky. 

Rozlišujeme 3 základní ukazatele likvidity, jimiž jsou okamžitá, pohotová a běžná 

likvidita. Vývoj těchto ukazatelů je popsán v tabulce 13 a pro výpočet byly použity vzorce 

(13), (14) a (15) z minulé kapitoly. 

Tabulka 13: Ukazatele likvidity v letech 2011-2015 

Ukazatele likvidity 2011 2012 2013 2014 2015 

Okamžitá likvidita 0,0007 0,0028 0,0008 0,0007 0,0013 

Pohotová likvidita 0,3780 0,2273 0,2675 0,2698 0,2503 

Běžná likvidita 0,4612 0,3149 0,3568 0,3670 0,3617 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Okamžitá likvidita vyjadřuje schopnost společnosti okamžitě zaplatit své krátkodobé 

závazky z dostupných finančních zdrojů a měla by nabývat hodnot 0,2 – 0,5. Již při první 

pohledu na tabulku 13 je zřejmé, že výsledky okamžité likvidity se k doporučeným 

hodnotám ani nepřiblížily. Tento ukazatel se pohyboval v rozmezí hodnot 0,0007 a 0,0028, 

z čehož lze usoudit, že společnost měla v průběhu sledovaného období příliš mnoho 

závazků, které nebyla schopna včas splácet. Za účelem zvýšení hodnoty okamžité likvidity 

by bylo příhodné především snížit hodnotu závazků a současně navýšit krátkodobý 

finanční majetek společnosti.  

Pohotová likvidita je očištěna o nejméně likvidní položku, kterou představují zásoby. 

Doporučené hodnoty se nachází v intervalu 1 – 1,5. V tomto případě ukazatel nabýval 

hodnot od 0,2273 do 0,3780. Jde opět o ne příliš příznivou situaci, kdy měl podnik velmi 

nízká oběžná aktiva, aby pokryla všechny krátkodobé závazky. Řešením by opět mohlo být 

radikální snížení krátkodobých závazků, či zvýšení hodnoty majetku. 

Posledním ukazatelem je běžná likvidita, která říká kolika korunami oběžných aktiv 

je pokryta koruna krátkodobých závazků. Hodnoty by se měly pohybovat v intervalu  

1,8 – 2,5. Není již třeba zmiňovat, že výsledky jsou opět nedostačující. Ukazatel tentokrát 

nabýval hodnot od 0,3149 do 0,4612. Tuto nepříznivou situaci by mohlo vyřešit obdobné 

doporučení jako v obou předešlých případech.  

Jak již bylo mnohokrát zmíněno, krátkodobé závazky společnosti jsou tvořeny 

z převážné většiny závazky k ovládající a řídící osobě, což do značné míry ovlivňuje 

výsledky těchto ukazatelů. Je ovšem nutné zmínit, že i po úmyslné redukci této položky, 

jsou hodnoty ukazatelů nedostačující.  

Graf na obrázku 11 popisuje vývoj ukazatelů likvidity v letech 2011-2015. Je zřejmé, 

že pohotová a běžná likvidita nabývaly nejvyšších hodnot v roce 2011 a následně v roce 

2012 došlo k citelnému propadu obou těchto ukazatelů. Naopak likvidita okamžitá 

nabývala v roce 2011 a také v roce 2014 nejnižších hodnot a v roce 2012 vykazovala svou 

nejvyšší hodnotu. Je ovšem nutno říci, že výsledky všech sledovaných ukazatelů jsou ve 

srovnání s doporučenými hodnotami velmi nízké. 
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Obrázek 11: Ukazatele likvidity v letech 2011-2015 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti přináší přehled o tom, do jaké míry společnost financuje svůj 

majetek z cizích zdrojů. V tabulce 14 je popsán vývoj jednotlivých ukazatelů v letech  

2011-2015, přičemž k výpočtu byly použity vzorce (16), (17), (18), (19) a (20) z předešlé 

kapitoly. 

Tabulka 14: Ukazatele zadluženosti 2011-2015 

Ukazatele zadluženosti [%] 2011 2012 2013 2014 2015 

Celková zadluženost 81,27 78,64 81,63 79,04 79,27 

Finanční nezávislost 18,42 21,05 18,12 20,74 20,48 

Míra zadluženosti 441,08 373,62 450,53 381,06 386,99 

Dlouhodobá zadluženost 4,69 9,74 8,51 7,69 6,75 

Krátkodobá zadluženost 71,44 65,86 70,81 68,62 69,69 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celková zadluženost obecně charakterizuje finanční úroveň podniku. Hodnoty 

ukazatele se ve všech sledovaných letech pohybují okolo 80 %. Tato skutečnost není příliš 

příznivá, jelikož hodnota závazků je příliš vysoká vzhledem k výši celkových aktiv.  

Je ovšem nutné zmínit, že nejpodstatnější položkou jsou závazky k ovládající a řídící 
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výsledky tohoto ukazatele, jelikož se jedná o závazky v rámci skupiny Continental.  

Při zanedbání těchto závazků by se celková zadluženost pohybovala pouze okolo 32 %, 

což je naprosto v pořádku.  

Finanční nezávislost je doplňkovým ukazatelem k celkové zadluženosti, přičemž 

jejich součet je roven jedné a vyjadřuje, do jaké míry jsou celková aktiva kryta vlastním 

kapitálem. Z tabulky 14 je patrné, že se součty těchto dvou ukazatelů nerovnají hodnotě 1, 

což je způsobeno zaokrouhlováním jednotlivých výsledků. Finanční nezávislost 

dosahovala ve všech letech hodnotu okolo 20 %. Tento fakt pouze potvrzuje, že majetek 

společnosti je z velké části financován kapitálem cizím. 

Míra zadluženosti poměřuje cizí a vlastní kapitál. Zmíněného ukazatele většinou 

využívají banky, aby zjistily, zda je klient vysoce rizikový či nikoliv. Výsledky nad 200 % 

značí vysoce rizikového klienta. Na první pohled je zřejmé, že výsledky míry zadluženosti 

tuto hodnotu podstatně překračují. Hodnoty se zde pohybovaly v rozmezí 373,62 %  

až 441,08 %. Je opět nutné podotknou, že výsledek ovlivňují závazky ke skupině 

Continental. Po pomyslné redukci těchto položek by míra zadluženosti představovala 

pouze necelých 50 %. 

Dlouhodobá zadluženost vyjadřuje velikost aktiv, která jsou financována 

z dlouhodobého cizího kapitálu. Z tabulky 14 je zřejmé, že výše dlouhodobé zadluženosti 

se v průměru pohybovala okolo 7 %, přičemž společnost vlastnila dlouhodobé závazky 

pouze v podobě odloženého daňového závazku. Opačným případem je zadluženost 

krátkodobá, která vyjadřuje velikost aktiv financovaných krátkodobým cizím kapitálem. 

V rámci sledovaného období se hodnota ukazatele pohybovala okolo 70 %. Jak již bylo 

zmíněno u předchozích ukazatelů, krátkodobé závazky byly tvořeny především závazky 

k ovládající a řídící osobě a při redukci těchto hodnot dojde ke snížení ukazatele  

na hodnoty okolo 21 %.  

Graf na obrázku 12 porovnává jednotlivé hodnoty ukazatelů zadluženosti v letech 

2011-2015. V prvé řadě si lze povšimnout velmi vysokých hodnot míry zadluženosti  

ve všech letech, která je způsobena příliš vysokými hodnotami krátkodobých závazků 

především k mateřské společnosti Continental AG.  
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Obrázek 12: Ukazatele zadluženosti v letech 2011-2015 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3 Du Pont pyramidální rozklad 

Du Pont pyramidální rozklad je základní pyramidovou strukturou poměrových 

ukazatelů, která slouží k rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE). 

K sestavení Du Pont pyramidálního rozkladu u součinových vztahů byla použita 

funkcionální metoda, jelikož hospodářský výsledek v roce 2013 nabýval záporných 

hodnot, a tudíž logaritmickou metodu nebylo možné použít. Co se týče vztahů součtových, 

byl vliv změny analytických ukazatelů na změnu syntetického ukazatele vypočítán jako 

podíl absolutní změny vybraného analytického ukazatele k hodnotě vrcholového ukazatele 

ROE v daném období. Vzorce potřebné k výpočtům funkcionální metody Du Pont 

pyramidálního rozkladu jsou uvedeny v příloze 9. V tabulce 15 jsou znázorněny vstupní 

hodnoty potřebné k výpočtům.  

Tabulka 15: Vstupní hodnoty Du Pont pyramidálního rozkladu 

Vstupní hodnoty [tis. Kč] 2011 2012 2013 2014 2015 

Zisk 1 087 793 1 701 935 -1 281 927 1 709 376 772 008 

Vlastní kapitál 7 251 360 10 090 378 8 808 451 10 517 827 11 289 835 

Tržby 37 163 612 48 473 169 46 902 886 51 861 288 53 663 966 

Celkové náklady 38 707 604 49 452 573 77 502 255 77 310 051 77 659 680 

Náklady vynaložené na PZ 222 844 348 067 311 078 451 049 559 699 

Výkonová spotřeba 30 737 641 38 248 690 37 451 342 40 317 888 43 176 855 
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Osobní náklady 2 389 384 3 401 597 3 464 505 3 740 507 4 106 412 

Daně a poplatky 21 4 706 5 088 3 768 3 838 

Odpisy DNM a DHM 2 518 445 4 587 599 4 953 717 5 116 030 5 720 612 

ZC prodaného DHM 123 214 135 895 139 736 132 489 131 586 

Rezervy a opravné položky 126 706 -616 137 1 552 785 -4 470 -194 024 

Ostatní provozní náklady 211 879 354 405 27 311 654 25 640 304 22 635 078 

Prodané CP a podíly 0 0 0 0 0 

Nákladové úroky 698 257 641 933 487 907 395 936 314 637 

Ostatní finanční náklady 1 644 603 1 901 258 2 145 718 1 117 115 999 314 

DP za běžnou činnost 34 610 444 560 -321 275 399 435 205 673 

Celková aktiva 39 357 175 47 938 376 48 613 192 50 708 313 55 117 236 

Fixní aktiva 26 343 889 37 909 942 36 272 747 37 916 778 41 184 607 

Oběžná aktiva 12 967 473 9 942 965 12 280 536 12 767 899 13 894 553 

Ostatní aktiva 45 813 85 469 59 909 23 636 38 076 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 16 je uveden vývoj relativních změn dílčích ukazatelů, které ovlivňují 

hodnoty syntetického ukazatele ROE. Veškeré výpočty potřebné k sestavení tohoto modelu 

jsou uvedeny v příloze 10. 

Tabulka 16: Du Pont pyramidální rozklad v letech 2011-2015 

Relativní změna [%] 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

ROE 12,44 -186,28 211,67 -57,93 

Zisková marže 19,36 -187,70 212,74 -55,44 

Obrat aktiv 7,29 -0,44 0,43 -3,37 

Multiplikátor -14,21 1,86 -1,49 0,89 

Zdroj: vlastní zpracování 

V prvním období se na změně syntetického ukazatele ROE nejvíce podílela hodnota 

ziskové marže, která vykazovala 19,36% nárůst. Příznivý vývoj ziskové marže zapříčinil 

především růst výsledku hospodaření o takřka 615 000 tis. Kč. Obrat aktiv se v tomto 

období projevil také kladným působením ve výši 7,29 %, což zapříčinil jednak růst zisku  

a jednak růst aktiv, především tedy růst dlouhodobého hmotného majetku  

o 15 085 235 tis. Kč. Relativní změna multiplikátoru byla v tomto období záporná  

(-14,21 %). Tento propad byl způsoben příliš vysokým růstem aktiv, vzhledem k mnohem 

nižšímu růstu vlastního kapitálu. Aktiva se zvýšila o necelých 8 600 000 tis. Kč, oproti 
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tomu vlastní kapitál pouze o 2 900 000 tis. Kč, což následně způsobilo pokles samotného 

multiplikátoru. 

Období mezi lety 2012 a 2013 bylo nejhorším ve sledované dekádě. Hodnota 

ukazatele ROE zaznamenala propad o 186,28 %, přičemž zisková marže se na negativním 

výsledku podepsala nejvíce. Zisková marže klesla o 187,70 %, což bylo způsobeno 

především záporným výsledkem hospodaření v roce 2013. Obrat aktiv se na změně 

syntetického ukazatele ROE podepsal také negativně. Hodnota tohoto ukazatele však 

klesla pouze o 0,44 %, na čemž se podílel především citelný pokles tržeb. Multiplikátor 

vzrostl o necelých 1,86 %, jelikož se zvýšila hodnota aktiv a klesla hodnota vlastního 

kapitálu o 1 281 927 tis. Kč. 

Předposlední období mezi lety 2013 a 2014 zaznamenalo nejvyšší vzrůst hodnoty 

ukazatele ROE, a to o 214,66 %. Největší podíl na tak výrazné změně měl 212,74% nárůst 

ziskové marže. Důvodem vysokého růstu bylo překonání ztráty z roku 2013, kdy v roce 

2014 hodnota čistého zisku dosahovala 1 709 376 tis. Kč. Zvýšila se i hodnota obratu aktiv 

o takřka půl procenta, naopak multiplikátor klesl o 1,49 %.  

Čtvrtým a zároveň posledním sledovaným obdobím bylo období mezi roky 2014  

a 2015. Relativní změna syntetického ukazatele ROE byla opět záporná, přičemž její 

hodnota klesla o 57,93 %. Na poklesu ukazatele ROE se opět nejvíce podílela hodnota 

ziskové marže (-55,44 %). Snížení ziskové marže zapříčil především pokles čistého zisku  

o takřka 1 000 000 tis. Kč. Obrat aktiv taktéž klesl, a to o 3,37 %. Pokles byl způsoben 

razantním růstem aktiv oproti nízkému růstu tržeb. Multiplikátor v tomto období vykazoval 

kladný přírůstek ve výši 0,89 %. 

Tabulka 17 podává přehled o tom, jak se jednotlivé položky nákladů podílely  

na změně celkové nákladovosti. Kompletní výpočty jsou uvedeny v příloze 11. 

Tabulka 17: Rozklad celkové nákladovosti v letech 2011-2015 

Relativní změna [%] 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Celková nákladovost 19,36 -187,70 212,74 -55,44 

vliv prodaného zboží -1,07 0,16 -2,72 2,20 

vliv výkonové spotřeby 34,49 -2,80 27,72 34,57 

vliv osobních nákladů -5,33 -1,10 2,29 5,59 

vliv daní a poplatků -0,09 0,00 0,05 0,00 
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vliv odpisů -24,38 -3,26 9,17 10,12 

vliv zůstatkové ceny 0,46 -0,05 0,56 -0,13 

vliv rezerv a opravných položek 14,62 -13,60 43,67 -4,49 

vliv ostatních provozních nákladů -1,46 -170,72 115,65 -92,41 

vliv prodaných CP a podílů 0,00 0,00 0,00 0,00 

vliv nákladových úroků 5,03 0,84 3,64 -2,25 

vliv ostatních finančních nákladů 4,56 -1,94 31,85 -3,71 

vliv DP za běžnou činnost -7,47 4,76 -19,15 -4,92 

Zdroj: vlastní zpracování 

Již při prvním pohledu na tabulku 17 je zřejmé, že vývoj relativní změny celkové 

nákladovosti neboli ziskové marže je velmi rozmanitý. V prvním sledovaném období 

zaznamenala zisková marže nárůst o 19,36 %. Nejvýrazněji tento výsledek ovlivnila 

hodnota výkonové spotřeby, která vzrostla o 34,49 %. Další položkou, která citelně 

ovlivnila hodnotu celkové nákladovosti, byly rezervy a opravné položky, jejichž relativní 

změna představovala 14,62 %.  Velmi významný podíl na vývoji vrcholového ukazatele 

měla i záporná změna odpisů ve výši -24,38 %.  

V období mezi lety 2012 a 2013 došlo k razantnímu poklesu hodnoty celkové 

nákladovosti, a to o 187,70 %. Nejpodstatnější vliv na tento pokles měly bezesporu ostatní 

provozní náklady, které klesly o 170,72 %. Další podstatnou změnou byl pokles vlivu 

rezerv a opravných položek o 13,60 %. Co se týče kladných relativních změn, nejvyšší 

hodnotu představovala daň z příjmů za běžnou činnost (4,76 %). 

Nejvýraznější nárůst nastal v období mezi lety 2013 a 2014, kdy se relativní změna 

celkové nákladovosti zvýšila o 212,74 %. Tento nárůst nejvíce ovlivnila hodnota ostatních 

provozních nákladů, jejichž vliv se zvýšily o 115,65 %. Dalšími podstatnými kladnými 

přírůstky byly 43,67% nárůst rezerv a opravných položek a 27,72% nárůst výkonové 

spotřeby. Za povšimnutí také stojí fakt, že v tomto období se objevily pouze 2 záporné 

změny nákladových položek, jimiž byly daň z přidané hodnoty za běžnou činnost  

(-19,15 %) a náklady na prodané zboží (-2,72 %).  

V posledním období došlo k poklesu ziskové marže o 55,44 %. Největší podíl  

na tomto výsledku měly opět rezervy a opravné položky, jejichž relativní změna 
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vykazovala pokles o 92,41 %. Nejvýraznější kladné změny se projevily u vlivu výkonové 

spotřeby (34,57 %) a u vlivu odpisů (10,12 %).  

V tabulce 18 je znázorněn vývoj vázanosti jednotlivých aktiv v letech 2011-2015, 

přičemž veškeré výpočty jsou opět součástí přílohy 11. 

Tabulka 18: Rozklad vázanosti celkových aktiv v letech 2011-2015 

Relativní změna [%] 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Vázanost celkových aktiv 7,29 -0,44 0,43 -3,37 

vliv fixních aktiv -7,62 0,08 0,31 -2,49 

vliv oběžných aktiv 14,96 -0,52 0,11 -0,87 

vliv ostatních aktiv -0,06 0,00 0,01 -0,02 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky 18 je zřetelný poměrně vyrovnaný vývoj relativní změny vázanosti 

celkových aktiv neboli obratu aktiv. V prvním období mezi lety 2011 a 2012 došlo 

k nejvýraznější změně vázanosti celkových aktiv, a to k nárůstu o 7,29 %. Nejvíce tuto 

změnu ovlivnil nárůst vlivu oběžných aktiv o 14,96 %. Fixní aktiva se projevila negativně 

poklesem o 7,62 % a ostatní aktiva se na změně obratu aktiv podíleli pouze nepatrně 

poklesem o 0,06 %.  

V druhém sledovaném období se na změně ukazatele, jehož relativní změna poklesla 

pouze o 0,44 %, podílela největší měrou záporná změna hodnoty oběžných aktiv (-0,52 %). 

Ostatní aktiva neměla na změnu vázanosti celkových aktiv žádný vliv a fixní aktiva 

ovlivnila změnu tohoto ukazatele pouze nepatrně o 0,08 %. 

V období mezi lety 2013 a 2014 relativní změna vázanosti celkových aktiv vzrostla 

pouze o 0,43 %. Nejvíce tuto změnu ovlivnil meziroční růst fixních aktiv o 0,31 %. Vliv 

oběžných aktiv se na změně ukazatele podílel nárůstem pouze o 0,11 % a vliv ostatních 

aktiv se projevil 0,01% růstem. 

Poslední sledované období zaznamenalo největší pokles ukazatele vázanosti 

celkových aktiv, a to o 3,37 %. Fixní aktiva se na záporné změně podílela nejvýrazněji, 

přičemž jejich relativní změna činila -2,49 %. Vliv oběžných a ostatních aktiv se na změně 

ukazatele podílel rovněž záporně, a to hodnotami -0,87 % a -0,02 %. 
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4.4 Bonitní modely 

Bonitní modely zkoumají finanční zdraví podniku, k čemuž využívají soustavy 

různých ukazatelů. Výsledky jsou pak vyjádřeny v intervalech, které vyhodnotí úroveň 

bonity. Následující část diplomové práce je zaměřena na analýzu finanční situace 

společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. pomocí Kralickova Quicktestu  

a Indexu bonity v letech 2011-2015.  

4.4.1 Kralickův Quicktest  

Kralickův Quicktest slouží k rychlému, ale účinnému zjištění, zda je podnik bonitní 

či nikoliv. Test se provádí na základě známkového ohodnocení čtyř základních ukazatelů. 

Výsledky těchto ukazatelů i jejich bodové ohodnocení je znázorněno v tabulce 19, přičemž 

k výpočtu byly použity vzorce (23), (24), (25) a (26).  

Tabulka 19: Kralickův Quicktest v letech 2011-2015 

KALICKŮV QUICKTEST 2011 2012 2013 2014 2015 

Kvóta vlastního kapitálu  0,18 0,21 0,18 0,21 0,20 

Doba splácení dluhu z CF 14,62 3,13 13,15 5,79 4,80 

Výnosnost celkového kapitálu 0,05 0,06 -0,02 0,05 0,02 

Cash flow v % tržeb 0,06 0,25 0,06 0,13 0,17 

Známkové ohodnocení firmy 2011 2012 2013 2014 2015 

Kvóta vlastního kapitálu  2 3 2 3 2 

Doba splácení dluhu z CF 3 1 3 2 1 

Výnosnost celkového kapitálu  1 1 0 1 1 

Cash flow v % tržeb 2 4 2 4 4 

Hodnocení finanční stability 2,5 2 2,5 2,5 1,5 

Hodnocení výnosové situace 1,5 2,5 1 2,5 2,5 

Hodnocení celkové situace 2 2,25 1,75 2,5 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

Konečné výsledky Kralickova Quicktestu jsou v letech 2011-2015 mírně kolísavé  

a dosahují hodnot z intervalu <1,75; 2,5>. Finanční situace společnosti se nachází v pásmu 

tzv. šedé zóny, přičemž výsledné hodnoty se přibližují spíše k hranici bonitní firmy. 

Nejhorší výsledné bodové ohodnocení bylo zaznamenáno v roce 2013, což zapříčinil 

především záporný ukazatel výnosnosti celkového kapitálu. Tato skutečnost byla 

způsobená záporným výsledkem hospodaření ve výši -1 115 295 tis. Kč. V ostatních letech 

byl ukazatel ROA sice kladný, ale získal velmi nízké bodové ohodnocení a tím výrazně 
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ovlivnil konečný výsledek Kralickova Quicktestu. Kvóta vlastního kapitálu (finanční 

nezávislost) dosahovala ve všech letech poměrně nízkých hodnot, jelikož společnost 

využívá k financování svého majetku především cizí zdroje. Co se týče doby splácení 

dluhu z CF, ukazatel se pohyboval v rozmezí od 3,13 do 14,62 let. Vyšší hodnoty 

ukazatele v letech 2011 a 2013 byly způsobeny příliš nízkou hodnotou provozního CF. 

Cash flow v % tržeb se v rámci toho bonitního modelu vyvíjel nejpříznivěji, jelikož jako 

jediný ukazatel dosáhl ve třech sledovaných obdobích nejvyšší bodové ohodnocení. V roce 

2011 a 2013 hodnocení ukazatele kleslo, jelikož hodnota výkonů byla příliš vysoká  

na rozdíl od hodnoty provozního CF. 

Graf na obrázku 13 znázorňuje vývoj Kralickova Quicktestu v letech 2011-2015.  

Pro lepší orientaci je zde vyznačeno pásmo šedé zóny, kdy červená přímka tvoří hranici 

finančních potíží a modrá naopak hranici bonitní firmy. Je zřejmé, že rok 2014 dosáhl 

nejlepších výsledků a nejvíce se tak přiblížil k hranici bonitní firmy. 

 

Obrázek 13: Kralickův Quicktest v letech 2011-2015 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.4.2 Index bonity 

Index bonity opět slouží k zjištění, zda je firma bonitní či nikoliv. Tentokrát  

se k výpočtu využívá šesti základních ukazatelů odlišných vah, které se následně dosazují 

do vzorce (27). Výsledky výpočtů i výsledný Index bonity jsou uvedeny v tabulce 20.  
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Tabulka 20: Index bonity v letech 2011-2015 

INDEX BONITY 2011 2012 2013 2014 2015 

Cash flow / cizí kapitál 0,07 0,32 0,08 0,18 0,21 

Celková aktiva / cizí kapitál 1,23 1,27 1,22 1,27 1,26 

Zisk před zdaněním / celková aktiva 0,03 0,04 -0,03 0,04 0,02 

Zisk před zdaněním / celkové výkony 0,03 0,04 -0,03 0,04 0,02 

Zásoby / celková aktiva 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 

Celkové výkony / celková aktiva 0,94 1,00 0,96 1,01 0,97 

Index bonity 0,75 1,37 -0,17 1,11 0,80 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledky indexu bonity se pohybují v intervalu od -0,17 do 1,37. Záporná hodnota 

v roce 2013 byla způsobena záporným výsledkem hospodaření. Hodnoty v letech 2011  

a 2015 náleží do intervalu <0; 1>, což znamená, že společnost má určité problémy v oblasti 

bonity. Roky 2012 a 2014 vykazují hodnoty spadající do intervalu <1; 2>, který značí 

dobré finanční zdraví podniku. Nejpodstatnější vliv na konečné výsledky tohoto modelu 

mají bezpochyby třetí a čtvrtý ukazatel. 

4.5 Bankrotní modely 

Bankrotní modely mají za úkol včas předpovědět bankrot firmy na základě chování 

zvolených ukazatelů. V následující části diplomové práce jsou k analýze použity Altmanův 

model a Tafflerův model. 

4.5.1 Altmanův model 

Altmanův model předpovídá bankrot společnosti na základě pěti zvolených 

ukazatelů. Hodnoty těchto ukazatelů v letech 2011-2015 jsou znázorněny v tabulce 21,  

přičemž pro výpočet indexu Z byl použit vzorec (29) z předešlé kapitoly. 

Tabulka 21: Altmanův model v letech 2011-2015 

ALTMANŮV MODEL 2011 2012 2013 2014 2015 

Pracovní kapitál / aktiva celkem  -0,38 -0,45 -0,46 -0,43 -0,44 

Rentabilita čistých aktiv 0,13 0,15 0,19 0,15 0,17 

EBIT / aktiva celkem 0,05 0,06 -0,02 0,05 0,02 

Vlastní kapitál / celkový dluh 0,23 0,27 0,22 0,26 0,26 

Tržby / aktiva celkem 0,94 1,01 0,96 1,02 0,97 

Výsledný index Z 1,01 1,11 0,81 1,10 0,98 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Při pohledu na tabulku 21 je zcela evidentní, že vývoj výsledků Altmanova modelu 

je poměrně stabilní. Poslední řádek tabulky obsahuje hodnoty výsledného indexu Z, 

přičemž všechny výsledky jsou nižší než hodnota 1,2, která tvoří hranici pásma bankrotu. 

Tuto skutečnost zapříčinily především záporné hodnoty prvního ukazatele, kdy pracovní 

kapitál je vyjádřen jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků, které jsou příliš 

vysoké.  

Graf na obrázku 14 zobrazuje výsledný index Z, přičemž si lze povšimnout propadu 

hodnoty v roce 2013, kdy byla společnost ve ztrátě. Je důležité si ale uvědomit,  

že ukazatelé zahrnující hodnoty krátkodobých závazků, mohou být ovlivněni hodnotami 

závazků ke skupině Continental. Právě z toho důvodu nelze tvrdit, že společnost  

je dlouhodobě na pokraji bankrotu. 

 

Obrázek 14: Altmanův model v letech 2011-2015 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tafflerův model patří k nejstarším bankrotním modelům a pracuje se čtyřmi 
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uvedeny v tabulce 22. K výpočtu výsledného modelu byl použit vzorec (30) z předešlé 

kapitoly. 
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Tabulka 22: Tafflerův model v letech 2011-2015 

TAFFLERŮV MODEL 2011 2012 2013 2014 2015 

Zisk před zdaněním / krátkodobé závazky 0,04 0,07 -0,05 0,06 0,03 

Oběžná aktiva / cizí kapitál 0,41 0,26 0,31 0,32 0,32 

Krátkodobé závazky / celková aktiva 0,71 0,66 0,71 0,69 0,70 

Tržby celkem / celková aktiva 0,94 1,01 0,96 1,02 0,97 

Výsledný model 0,35 0,35 0,30 0,36 0,34 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledky Tafflerova modelu jsou poněkud příznivější, než tomu bylo u indexu Z. 

Hodnoty výsledného modelu se pohybují od 0,30 do 0,36, což představuje pomyslnou 

hranici malé pravděpodobnosti bankrotu. Nejlepšího výsledku společnost dosáhla v roce 

2014, kdy byla hodnota modelu rovna 0,36. Tyto výsledky jsou ale pouze orientační  

a společnost by se měla snažit snížit své krátkodobé závazky, a naopak zvýšit zisky  

a tržby. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Společnost Continental Automotive Czech Republic s.r.o. patří k největším 

výrobcům automobilového příslušenství v České republice a také k největším  

a nejstabilnějším zaměstnavatelům v jednotlivých regionech. I přes tento fakt byly  

na základě finanční analýzy zjištěny určité problémy, se kterými se společnost potýká. 

Prvním problémem, který odhalila vertikální analýza pasiv, je příliš vysoká hodnota 

cizího kapitálu. Společnost hospodaří s 80 % cizího kapitálu, z čehož plyne, že vlastní 

kapitál tvoří pouze 20 %. Cizí kapitál je z velké části tvořen krátkodobými závazky, 

přesněji závazky z obchodních vztahů a závazky k ovládající a řídící osobě. Společnost  

by se měla snažit snížit především sumy krátkodobých závazků z obchodních vztahů, které 

měly v rámci sledovaného období rostoucí charakter. Závazky k ovládající a řídící osobě 

neboli mateřské společnosti nejsou příliš ovlivnitelné, jelikož jsou podloženy mnoha 

smlouvami o vzájemné spolupráci. Společnost je totiž součástí obrovského koncernu 

Continental AG a pro obchodování na zahraničních trzích potřebuje určitou podporu  

ze strany mateřské společnosti a ostatních společností spadající pod skupinu Continental. 

Společnost by se měla také zaměřit na zvyšování rentability, jelikož v roce 2015 

zaznamenala takřka 50% pokles u všech sledovaných ukazatelů.  Snížení rentability 

zapříčinil především rapidní pokles výsledku hospodaření o 1 131 130 tis. Kč. Můj návrh 

je tedy takový, že by se společnost měla soustředit na opětovné zvýšení hospodářského 

výsledku.  Je mnoho způsobů, jak zvýšení zisku dosáhnout. Společnost může například 

zvýšit prodejní cenu produktů, získat nové odběratele, snažit se prodávat větší objemy 

zboží stávajícím odběratelům, snažit se předcházet ztrátám stávajících odběratelů. Jelikož 

k odběratelům společnosti patří opravdoví giganti v automobilovém průmyslu, jako jsou 

Ford, Fiat, BMW, KIA a mnoho dalších, zaměřila bych se na snahu prodávat více 

produktů. Lákadlem pro odběratele by mohla být například množstevní sleva, sleva  

na dalším nákup či jiný bonus k nákupu. Další možností je snížení celkových nákladů  

a jednotlivých položek, které v případě výpočtů rentability dosazujeme do jmenovatele 

zlomku. Jde tedy především o celková aktiva, která se v průběhu sledovaného období 

zvýšila o 40 %, přičemž zisk společnosti vykazoval spíše kolísavý charakter.  

Analýza poměrových ukazatelů likvidity odhalila velmi špatné výsledky v této 

oblasti. Společnost má příliš mnoho závazků, které není schopna ze svých peněžních 
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prostředků včas splácet. Pro společnost by bylo příhodné snížit výši závazků a zároveň 

zvýšit hodnotu oběžných aktiv, především tedy krátkodobého finančního majetku. Zvýšení 

finančního majetku lze docílit zejména snižováním krátkodobých pohledávek, tudíž  

by nebylo od věci snížit také dobu obratu pohledávek, která v průměru představovala 

zhruba 43 dnů. Společnost může odběratelům nabídnout určitý bonus při rychlejším 

jednání (např. sleva při dalším odběru zboží) nebo naopak pohrozit určitou sankcí při 

pomalém jednání.  

S nízkou likviditou souvisí také to, že společnost má dlouhou dobu obratu závazků, 

která má stále rostoucí charakter a v roce 2015 činila 77 dnů. Tento fakt souvisí opět  

s vysokými krátkodobými závazky, oproti kterým společnost vykazuje nízké tržby. 

Krátkodobými závazky jsou myšleny závazky z obchodních vztahů, které se v horizontu 

pěti posledních let zdvojnásobily. Na jednu stranu je pro společnost příznivé, že doba 

obratu závazků je vyšší než doba obratu pohledávek, ale pokud společnost neudrží dobu 

obratu závazků alespoň na stávající úrovni, může dojít k narušení dobrých obchodních 

vztahů. Může se stát, že společnost přijde o své dosavadní dodavatele, případně  

se dodavatelé mohou rozhodnout navýšit cenu dodávaného zboží a služeb, či jinak 

sankciovat zhoršenou platební morálku. V tomto případě lze doporučit zvýšení tržeb, kdy 

bude odběratelům opět nabídnut určitý benefit při koupi zboží.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo provést finanční analýzu společnosti Continental 

Automotive Czech Republic s.r.o. a následně navrhnout opatření pro zlepšení finanční 

situace společnosti. Finanční analýza byla provedena za období od roku 2011 do roku 

2015.  

V teoretické části diplomové práce byla popsána charakteristika společnosti 

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a také veškerá teoretická východiska 

finanční analýzy. Šlo především o popis zdrojů dat potřebných pro finanční analýzu a také 

o popis základních metodických nástrojů finanční analýzy. Druhým úsekem práce byla část 

praktická, kde byly využity veškeré teoretické podklady ke zpracování finanční analýzy 

zmíněného podniku. Jako výchozí vstupní informace byly použity základní účetní výkazy 

(rozvaha a výkaz zisku a ztrát). 

První částí finanční analýzy byla vertikální a horizontální analýza. Obě analýzy byly 

zpracovány pro aktiva, pasiva a VZZ. Horizontální analýza odhalila, že nejvyššího 

procentuálního růstu dosáhly aktiva, pasiva i vybrané položky z VZZ v období mezi lety 

2011 a 2012. Příznivé výsledky ovlivnil v prvé řadě převod jmění zanikající společnosti 

Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. na společnost Continental 

Automotive Czech Republic s.r.o. v roce 2012. Vertikální analýza poukázala především  

na fakt, že společnost má příliš vysoké cizí zdroje (80 %) v porovnání s vlastním kapitálem  

(20 %). 

Následná analýza poměrových ukazatelů odhalila kritické hodnoty ukazatelů 

likvidity, které byly mnohonásobně nižší, než jsou jejich doporučené hodnoty. S nízkou 

likviditou společnosti bezpochyby souvisí i stále rostoucí doba obratu závazků, která  

se v průběhu sledovaného období zvýšila z 50 dnů na 77 dnů. Jak již bylo zmíněno 

nespočetněkrát, na vině jsou vysoké krátkodobé závazky a nízká hodnota finančního 

majetku společnosti.  

Další částí finanční analýzy byl Du Pont pyramidální rozklad, který poukázal  

na proměnlivý vývoj absolutní změny rentability vlastního kapitálu (ROE). 

Nejvýznamnější vliv na celkové výsledky ukazatele ROE měly bezpochyby proměnlivé 

výsledky ziskové marže, která poukázala především na kolísavou tendenci výsledku 
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hospodaření společnosti. Při podrobnějších výpočtech relativních změn celkové 

nákladovosti, resp. ziskové marže bylo zjištěno, že se na výrazně kolísavých výsledcích 

tohoto syntetického ukazatele nejvíce podepsaly hodnoty výkonové spotřeby, rezerv  

a opravných položek, a především hodnoty ostatních provozních nákladů. Co se týče 

relativních změn vázanosti celkových aktiv neboli obratu aktiv, zde se projevil poměrně 

stabilní vývoj, kdy nejrazantnější změna nastala v období mezi lety 2011 a 2012 (7,29 %). 

Bonitní a bankrotní modely dopadly pro společnost spíše neutrálně, jelikož výsledky 

modelů většinou spadaly do pásma tzv. šedé zóny. Výjimkou byl Altmanův model, který 

předpověděl společnosti bankrot. Tento výsledek by však měl být hodnocen s nadhledem, 

jelikož společnost má vysoké závazky k ovládající a řídící osobě, což výsledky do značné 

míry ovlivňuje. 

Poslední částí práce byly návrhy a doporučení pro zlepšení finančně-ekonomické 

situace podniku. V této kapitole byly vytknuty nejpodstatnější prohřešky společnosti  

a jejich případné řešení. Mezi nejzávažnější nedostatky byly zařazeny: nízká hodnota 

vlastního kapitálu, nízká rentabilita, kritické hodnoty likvidity a také dlouhá doba obratu 

závazků.  

Závěrem lze usoudit, že i přes nedostatky vycházející z finanční analýzy,  

se společnost Continental Automotive Czech Republic s.r.o. nepotýká s většími finančními 

problémy. Společnost je totiž součástí koncernu Continental, který patří mezi pět 

nejlepších a nejvýznamnějších dodavatelů automobilových komponentů na celém světě.  

Je pravdou, že společnost je závislá na spolupráci s ostatními podniky koncernu, ale pro 

působení na světovém automobilovém trhu jde o naprostou nezbytnost.  

Na úplný závěr bych také ráda podotkla, že v rámci působnosti koncernu Continental 

patří Česká republika k velmi významným evropským zemím. V ČR je Continental 

zastoupen v rámci všech divizí, čímž předčí většinu ostatních evropských států, jako jsou: 

Polsko, Rusko, Švédsko, Španělsko, Portugalsko, Slovensko, Norsko, Rakousko a mnoho 

dalších. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AG Automotive Group 

CF cash flow 

CP cenný papír 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

DM dlouhodobý majetek 

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 

DP daň z příjmů  

EAT čistý zisk 

EBDIT zisk před odpisy, úroky a zdaněním 

EBIT zisk před zdaněním a úroky 

EBT zisk před zdaněním 

fin. finanční 

IČO identifikační číslo osoby 

ISO International Organization for Standardization 

prod. prodaný 

PZ prodané zboží 

QMS Quality Management Systém 

resp. respektive 

ROA rentabilita celkového kapitálu 

ROC nákladovost 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

ROS rentabilita tržeb 

tis. tisíc 

TS technická specifikace 

VH výsledek hospodaření 

VZZ výkaz zisku a ztrát 

ZC zůstatková cena 
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Příloha 1: Rozvaha – aktiva 

 

  

  Položka [tis. Kč] 

Období 

2011 2012 2013 2014 2015 

  Aktiva celkem 39 357 175 47 938 376 48 613 192 50 708 313 55 117 236 

A Pohledávky za upsaný základní kapitál           

B Dlouhodobý majetek 26 343 889 37 909 942 36 272 747 37 916 778 41 184 607 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 4 538 452 6 840 652 6 545 166 8 663 958 12 475 006 

B.I 1 Zřizovací výdaje           

B.I 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2 762 710 5 031 649 3 240 364 3 959 028 6 197 919 

B.I 3 Software 1 701 5 091 7 863 6 549 7 606 

B.I 4 Ocenitelná práva           

B.I.5 Goodwill           

B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek           

B.I 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 774 041 1 803 912 3 296 939 4 698 381 6 269 481 

B.I 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek           

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 15 984 055 31 069 290 29 727 581 29 252 820 28 709 601 

B.II 1 Pozemky 95 698 104 278 104 278 105 256 105 256 

B.II 2 Stavby 1 569 328 2 210 078 2 082 381 2 027 662 2 051 552 

B.II 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 640 756 3 265 064 3 396 182 3 834 346 5 372 163 

B.II 4 Pěstitelské celky trvalých porostů           

B.II 5 Základní stádo a tažná zvířata           

B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 419 155 347 273 325 682 292 706 381 023 

B.II 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 561 136 1 150 742 1 656 951 2 670 990 2 247 614 

B.II 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 65 673 52 298 48 718 34 640 91 512 

B.II 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 10 632 309 23 939 557 22 113 389 20 287 220 18 460 481 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 5 821 382 0 0 0 0 

B.III 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 5 821 382         

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 12 967 473 9 942 965 12 280 536 12 767 899 13 894 553 

C.I Zásoby 2 338 821 2 767 297 3 073 613 3 380 869 4 278 867 

C.I 1 Materiál 1 252 298 1 375 305 1 497 476 1 464 996 1 903 073 

C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary 250 288 313 817 295 043 362 524 451 973 

C.I 3 Výrobky 349 620 417 261 451 863 532 685 740 758 

C.I 4 Zvířata           



 

 

C.I 5 Zboží 486 469 660 914 829 231 1 020 664 1 183 063 

C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 146         

C.II Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

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 poskytnuté zálohy           

C.II.6 Dohadné účty aktivní           

C.II.7 Jiné pohledávky           

C.II.8 Odložená daňová pohledávka           

C.III Krátkodobé pohledávky 10 608 163 7 086 578 9 178 864 9 361 225 9 566 089 

C.III 1 Pohledávky z obchodních vztahů 5 102 199 5 863 579 5 139 415 5 685 697 6 404 947 

C.III 2 Pohledávky – ovládající a řídící osoba 5 263 970 917 511 3 419 031 3 039 089 2 755 476 

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 150 920 217 034 540 944 556 078 360 980 

C.III 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 46 898 17 884 14 627 37 553 28 717 

C.III.8 Dohadné účty aktivní 23 192 65 650 39 939 21 726 6 626 

C.III.9 Jiné pohledávky 20 984 4 920 24 908 21 082 9 343 

C.IV Krátkodobý finanční majetek 20 489 89 090 28 059 25 805 49 597 

C.IV 1 Peníze 1 233 1 892 1 467 1 245 1 571 

C.IV 2 Účty v bankách 19 256 87 198 26 592 24 560 48 026 

C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly           

C.IV 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek           

D.I Časové rozlišení 45 813 85 469 59 909 23 636 38 076 

D.I 1 Náklady příštích období 45 813 85 176 59 767 23 422 32 188 

D.I 2 Komplexní náklady příštích období           

D.I 3 Příjmy příštích období   293 142 214 5 888 

 

  



 

 

Příloha 2: Rozvaha – pasiva 

  

  Položka [tis. Kč] 

Období 

2011 2012 2013 2014 2015 

  Pasiva celkem 39 357 175 47 938 376 48 613 192 50 708 313 55 117 236 

A Vlastní kapitál 7 251 360 10 090 378 8 808 451 10 517 827 11 289 835 

A.I Základní kapitál 917 000 918 000 918 000 918 000 918 000 

A.I 1 Základní kapitál 917 000 918 000 918 000 918 000 918 000 

A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly           

A.I.3 Změny základního kapitálu           

A.II Kapitálové fondy 0 0 0 50 000 50 000 

A.II 1 Emisní ážio           

A.II 2 Ostatní kapitálové fondy       50 000 50 000 

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 91 700 91 800 91 800 91 800 91 800 

A.III 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 91 700 91 800 91 800 91 800 91 800 

A.III 2 Statutární a ostatní fondy           

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 5 154 867 7 378 643 9 080 578 7 748 651 9 458 027 

A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 5 154 867 7 378 643 9 080 578 7 748 651 9 458 027 

A.IV 2 Neuhrazená ztráta minulých let           

A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 1 087 793 1 701 935 -1 281 927 1 709 376 772 008 

B Cizí zdroje 31 984 467 37 699 845 39 684 933 40 079 452 43 690 111 

B.I Rezervy 2 018 615 1 455 325 1 124 988 1 386 796 1 556 976 

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 100 189 6 053   299 391   

B.I.4 Ostatní rezervy 1 918 426 1 449 272 1 124 988 1 087 405 1 556 976 

B.II Dlouhodobé závazky 1 847 282 4 669 971 4 138 168 3 898 641 3 723 104 

B.II 1 Závazky z obchodních vztahů           

B.II 2 Závazky – ovládající a řídící osoba           

B.II 3 Závazky – podstatný vliv           

B.II 4 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení           

B.II 5 Dlouhodobé přijaté zálohy           

B.II.6 Vydané dluhopisy           

B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě           

B.II.8 Dohadné účty pasivní           

B.II.9 Jiné závazky           

B.II.10 Odložený daňový závazek 1 847 282 4 669 971 4 138 168 3 898 641 3 723 104 



 

 

B.III Krátkodobé závazky 28 118 570 31 574 549 34 421 777 34 794 015 38 410 031 

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 5 108 860 6 972 384 9 377 495 10 757 867 11 468 662 

B.III 2 Závazky – ovládající a řídící osoba 21 806 389 23 654 834 23 228 117 22 448 502 24 895 398 

B.III 3 Závazky – podstatný vliv           

B.III 4 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 3 986 3 986 3 986 3 986 3 988 

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 104 311 142 080 149 562 161 942 185 358 

B.III 6 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 57 587 79 975 86 155 93 434 103 962 

B.III 7 Stát – daňově závazky a dotace 15 429 19 888 22 013 24 928 28 465 

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 25 164 8 785 25 380 26 730 8 243 

B.III.9 Vydané dluhopisy           

B.III.10 Dohadné účty pasivní 993 734 687 491 1 525 945 1 270 791 1 709 867 

B.III.11 Jiné závazky 3 110 5 126 3 124 5 835 6 088 

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 

B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé           

B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry           

B.IV 3 Krátkodobé finanční výpomoci           

C.I Časové rozlišení 121 348 148 153 119 808 111 034 137 290 

C.I 1 Výdaje příštích období   3 746 3 170 4 153 4 386 

C.I 2 Výnosy příštích období 121 348 144 407 116 638 106 881 132 904 

 

  



 

 

Příloha 3: Výkaz zisku a ztrát 

  

  

Položka [tis. Kč] 

Období 

2011 2012 2013 2014 2015 

I Tržby za prodej zboží 278 495 380 110 345 996 540 446 546 239 

A Náklady vynaložené na prodej zboží 222 844 348 067 311 078 451 049 559 699 

+ Obchodní marže 55 651 32 043 34 918 89 397 -13 460 

II Výkony 36 952 280 48 002 644 46 474 882 51 392 116 53 380 702 

II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 36 751 485 47 935 205 46 379 872 51 130 430 52 978 882 

II. 2 Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby 151 516 4 352 21 537 167 100 316 994 

II. 3 Aktivace 49 279 63 087 73 473 94 586 84 826 

B Výkonová spotřeba 30 737 641 38 248 690 37 451 342 40 317 888 43 176 855 

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 25 750 852 32 323 552 30 465 991 33 048 616 35 370 650 

B. 2 Služby 4 986 789 5 925 138 6 985 351 7 269 272 7 806 205 

+ Přidaná hodnota 6 270 290 9 785 997 9 058 458 11 163 625 10 190 387 

C Osobní náklady 2 389 384 3 401 597 3 464 505 3 740 507 4 106 412 

C. 1 Mzdové náklady 1 760 592 2 486 367 2 514 382 2 721 820 2 989 015 

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva           

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 587 814 838 562 862 674 915 188 1 002 160 

C. 4 Sociální náklady 40 978 76 668 87 449 103 499 115 237 

D Daně a poplatky 21 4 706 5 088 3 768 3 838 

E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 518 445 4 587 599 4 953 717 5 116 030 5 720 612 

III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 133 632 157 854 177 018 190 412 138 845 

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 87 897 77 296 46 118 114 910 36 160 

III. 2 Tržby z prodeje materiálu 45 735 80 558 130 900 75 502 102 685 

F 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a 

materiálu 123 214 135 895 139 736 132 489 131 586 

F.1 Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 78 657 43 717 30 788 73 278 56 963 

F.2 Prodaný materiál 44 557 92 178 108 948 59 211 74 623 

G 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období 126 706 -616 137 1 552 785 -4 470 -194 024 

IV. Ostatní provozní výnosy 136 273 287 128 27 887 595 26 112 750 23 290 454 

H Ostatní provozní náklady 211 879 354 405 27 311 654 25 640 304 22 635 078 

V. Převod provozních výnosů           

I. Převod provozních nákladů           

* Provozní výsledek hospodaření 1 170 546 2 362 914 -304 414 2 838 159 1 216 184 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů           

J. Prodané cenné papíry a vklady           

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 769 996 0 0 0 0 

VII. 1 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 

účetních jednotkách pod podstatným vlivem 769 996         

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 105 817 44 090 73 394 70 860 48 000 

N. Nákladové úroky 698 257 641 933 487 907 395 936 314 637 

XI. Ostatní finanční výnosy 1 418 904 2 282 682 1 261 443 712 843 1 027 448 

O Ostatní finanční náklady 1 644 603 1 901 258 2 145 718 1 117 115 999 314 

XII. Převod finančních výnosů           

P. Převod finančních nákladů           

* Finanční výsledek hospodaření -48 143 -216 419 -1 298 788 -729 348 -238 503 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 34 610 444 560 -321 275 399 435 205 673 

Q1. splatná 130 881 506 035 210 528 638 962 381 210 

Q2. odložená -96 271 -61 475 -531 803 -239 527 -175 537 

** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 1 087 793 1 701 935 -1 281 927 1 709 376 772 008 

XIII. Mimořádné výnosy           

R. Mimořádné náklady           

S. Daň z příjmů z mimořádné činnost           

S1. splatná           

S2. odložená           

* Mimořádný výsledek hospodaření           

T Převod podílu na HV společníkům           

*** Výsledek hospodaření za účetní jednotku 1 087 793 1 701 935 -1 281 927 1 709 376 772 008 

  Výsledek hospodaření před zdaněním 1 122 403 2 146 495 -1 603 202 2 108 811 977 681 

 

  



 

 

Příloha 4: Horizontální analýza aktiv 

  

  
  

Položka [tis. Kč] 

Horizontální analýza v Kč Horizontální analýza v % 

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

  Aktiva celkem 8 581 201 674 816 2 095 121 4 408 923 21,80 1,41 4,31 8,69 

A 

Pohledávky za upsaný 

základní kapitál 0 0 0 0 X X X X 

B Dlouhodobý majetek 11 566 053 -1 637 195 1 644 031 3 267 829 43,90 -4,32 4,53 8,62 

B.I 
Dlouhodobý nehmotný 

majetek 2 302 200 -295 486 2 118 792 3 811 048 50,73 -4,32 32,37 43,99 

B.I 1 Zřizovací výdaje 0 0 0 0 X X X X 

B.I 2 

Nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje 2 268 939 -1 791 285 718 664 2 238 891 82,13 -35,60 22,18 56,55 

B.I 3 Software 3 390 2 772 -1 314 1 057 199,29 54,45 -16,71 16,14 

B.I 4 Ocenitelná práva 0 0 0 0 X X X X 

B.I.5 Goodwill 0 0 0 0 X X X X 

B.I 6 Jiný DNM 0 0 0 0 X X X X 

B.I 7 Nedokončený DNM 29 871 1 493 027 1 401 442 1 571 100 1,68 82,77 42,51 33,44 

B.I 8 Poskytnuté zálohy na DNM 0 0 0 0 X X X X 

B.II 
Dlouhodobý hmotný 

majetek 15 085 235 -1 341 709 -474 761 -543 219 94,38 -4,32 -1,60 -1,86 

B.II 1 Pozemky 8 580 0 978 0 8,97 0,00 0,94 0,00 

B.II 2 Stavby 640 750 -127 697 -54 719 23 890 40,83 -5,78 -2,63 1,18 

B.II 3 

Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 624 308 131 118 438 164 1 537 817 23,64 4,02 12,90 40,11 

B.II 4 

Pěstitelské celky trvalých 

porostů 0 0 0 0 X X X X 

B.II 5 

Základní stádo a tažná 

zvířata 0 0 0 0 X X X X 

B.II 6 Jiný DHM -71 882 -21 591 -32 976 88 317 -17,15 -6,22 -10,13 30,17 

B.II 7 Nedokončený DHM 589 606 506 209 1 014 039 -423 376 105,07 43,99 61,20 -15,85 

B.II 8 

Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný majetek -13 375 -3 580 -14 078 56 872 -20,37 -6,85 -28,90 164,18 

B.II 9 

Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku 13 307 248 -1 826 168 -1 826 169 -1 826 739 125,16 -7,63 -8,26 -9,00 

B.III 
Dlouhodobý finanční 

majetek -5 821 382 0 0 0 -100,00 X X X 

B.III 1 

Podíly v ovládaných a 

řízených osobách -5 821 382 0 0 0 -100,00 X X X 

B.III 2 

Podíly v účetních jednotkách 

pod podstatným vlivem 0 0 0 0 X X X X 

B.III 3 

Ostatní dlouhodobé cenné 

papíry a podíly 0 0 0 0 X X X X 

B.III 4 

Půjčky a úvěry – ovládající a 

řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 X X X X 

B.III 5 

Jiný dlouhodobý finanční 

majetek 0 0 0 0 X X X X 

B.III 6 

Pořizovaný dlouhodobý 

finanční majetek 0 0 0 0 X X X X 

B.III 7 Poskytnuté zálohy na DFM  0 0 0 0 X X X X 

C Oběžná aktiva -3 024 508 2 337 571 487 363 1 126 654 -23,32 23,51 3,97 8,82 

C.I Zásoby 428 476 306 316 307 256 897 998 18,32 11,07 10,00 26,56 



 

 

C.I 1 Materiál 123 007 122 171 -32 480 438 077 9,82 8,88 -2,17 29,90 

C.I 2 

Nedokončená výroba a 

polotovary 63 529 -18 774 67 481 89 449 25,38 -5,98 22,87 24,67 

C.I 3 Výrobky 67 641 34 602 80 822 208 073 19,35 8,29 17,89 39,06 

C.I 4 Zvířata 0 0 0 0 X X X X 

C.I 5 Zboží 174 445 168 317 191 433 162 399 35,86 25,47 23,09 15,91 

C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby -146 0 0 0 -100,00 X X X 

C.II Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 X X X X 

C.II 1 

Pohledávky z obchodních 

vztahů 0 0 0 0 X X X X 

C.II 2 

Pohledávky – ovládající a 

řídící osoba 0 0 0 0 X X X X 

C.II 3 Pohledávky – podstatný vliv 0 0 0 0 X X X X 

C.II 4 

Pohledávky za společníky, 

členy družstva a za účastníky 

sdružení 0 0 0 0 X X X X 

C.II 5 

Dlouhodobé poskytnuté 

zálohy 0 0 0 0 X X X X 

C.II.6 Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 X X X X 

C.II.7 Jiné pohledávky 0 0 0 0 X X X X 

C.II.8 

Odložená daňová 

pohledávka 0 0 0 0 X X X X 

C.III Krátkodobé pohledávky -3 521 585 2 092 286 182 361 204 864 -33,20 29,52 1,99 2,19 

C.III 1 

Pohledávky z obchodních 

vztahů 761 380 -724 164 546 282 719 250 14,92 -12,35 10,63 12,65 

C.III 2 

Pohledávky – ovládající a 

řídící osoba -4 346 459 2 501 520 -379 942 -283 613 -82,57 272,64 -11,11 -9,33 

C.III 3 Pohledávky – podstatný vliv 0 0 0 0 X X X X 

C.III 4 

Pohledávky za společníky, 

členy družstva a za účastníky 

sdružení 0 0 0 0 X X X X 

C.III 5 

Sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 0 0 0 0 X X X X 

C.III 6 Stát – daňové pohledávky 66 114 323 910 15 134 -195 098 43,81 149,24 2,80 -35,08 

C.III 7 

Krátkodobé poskytnuté 

zálohy -29 014 -3 257 22 926 -8 836 -61,87 -18,21 156,74 -23,53 

C.III.8 Dohadné účty aktivní 42 458 -25 711 -18 213 -15 100 183,07 -39,16 -45,60 -69,50 

C.III.9 Jiné pohledávky -16 064 19 988 -3 826 -11 739 -76,55 406,26 -15,36 -55,68 

C.IV 
Krátkodobý finanční 

majetek 68 601 -61 031 -2 254 23 792 334,82 -68,50 -8,03 92,20 

C.IV 1 Peníze 659 -425 -222 326 53,45 -22,46 -15,13 26,18 

C.IV 2 Účty v bankách 67 942 -60 606 -2 032 23 466 352,84 -69,50 -7,64 95,55 

C.IV.3 

Krátkodobé cenné papíry a 

podíly 0 0 0 0 X X X X 

C.IV 4 

Pořizovaný krátkodobý 

finanční majetek 0 0 0 0 X X X X 

D.I Časové rozlišení 39 656 -25 560 -36 273 14 440 86,56 -29,91 -60,55 61,09 

D.I 1 Náklady příštích období 39 363 -25 409 -36 345 8 766 85,92 -29,83 -60,81 37,43 

D.I 2 

Komplexní náklady příštích 

období 0 0 0 0 X X X X 

D.I 3 Příjmy příštích období 293 -151 72 5 674 X -51,54 50,70 2 651,40 



 

 

Příloha 5: Horizontální analýza pasiv 

  

  
  

Položka [tis. Kč] 

Horizontální analýza v Kč Horizontální analýza v % 

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

  Pasiva celkem 8 581 201 674 816 2 095 121 4 408 923 21,80 1,41 4,31 8,69 

A Vlastní kapitál 2 839 018 -1 281 927 1 709 376 772 008 39,15 -12,70 19,41 7,34 

A.I Základní kapitál 1 000 0 0 0 0,11 0,00 0,00 0,00 

A.I 1 Základní kapitál 1 000 0 0 0 0,11 0,00 0,00 0,00 

A.I.2 

Vlastní akcie a vlastní 

obchodní podíly 0 0 0 0 X X X X 

A.I.3 Změny základního kapitálu 0 0 0 0 X X X X 

A.II Kapitálové fondy 0 0 50 000 0 X X X 0,00 

A.II 1 Emisní ážio 0 0 0 0 X X X X 

A.II 2 Ostatní kapitálové fondy 0 0 50 000 0 X X X 0,00 

A.II 3 

Oceňovací rozdíly z 

přecenění majetku a závazků 0 0 0 0 X X X X 

A.II 4 

Oceňovací rozdíly z 

přecenění při přeměnách 0 0 0 0 X X X X 

A.III 
Rezervní fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze zisku 100 0 0 0 0,11 0,00 0,00 0,00 

A.III 1 

Zákonný rezervní 

fond/Nedělitelný fond 100 0 0 0 0,11 0,00 0,00 0,00 

A.III 2 Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 X X X X 

A.IV 
Výsledek hospodaření z 

minulých let 2 223 776 1 701 935 -1 331 927 1 709 376 43,14 23,07 -14,67 22,06 

A.IV 1 

Nerozdělený zisk minulých 

let 2 223 776 1 701 935 -1 331 927 1 709 376 43,14 23,07 -14,67 22,06 

A.IV 2 

Neuhrazená ztráta minulých 

let 0 0 0 0 X X X X 

A.V 

Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 

(+/-) 614 142 -2 983 862 2 991 303 -937 368 56,46 -175,32 233,34 -54,84 

B Cizí zdroje 5 715 378 1 985 088 394 519 3 610 659 17,87 5,27 0,99 9,01 

B.I Rezervy -563 290 -330 337 261 808 170 180 -27,90 -22,70 23,27 12,27 

B.I 1 

Rezervy podle zvláštních 

právních předpisů 0 0 0 0 X X X X 

B.I 2 

Rezerva na důchody a 

podobné závazky 0 0 0 0 X X X X 

B.I.3 Rezerva na daň z příjmů -94 136 -6 053 299 391 -299 391 -93,96 -100,00 X -100,00 

B.I.4 Ostatní rezervy -469 154 -324 284 -37 583 469 571 -24,46 -22,38 -3,34 43,18 

B.II Dlouhodobé závazky 2 822 689 -531 803 -239 527 -175 537 152,80 -11,39 -5,79 -4,50 

B.II 1 

Závazky z obchodních 

vztahů 0 0 0 0 X X X X 

B.II 2 

Závazky – ovládající a řídící 

osoba 0 0 0 0 X X X X 

B.II 3 Závazky – podstatný vliv 0 0 0 0 X X X X 

B.II 4 

Závazky ke společníkům, 

členům družstva a k 

účastníkům sdružení 0 0 0 0 X X X X 

B.II 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 X X X X 

B.II.6 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 X X X X 

B.II.7 

Dlouhodobé směnky k 

úhradě 0 0 0 0 X X X X 



 

 

B.II.8 Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 X X X X 

B.II.9 Jiné závazky 0 0 0 0 X X X X 

B.II.10 Odložený daňový závazek 2 822 689 -531 803 -239 527 -175 537 152,80 -11,39 -5,79 -4,50 

B.III Krátkodobé závazky 3 455 979 2 847 228 372 238 3 616 016 12,29 9,02 1,08 10,39 

B.III 1 

Závazky z obchodních 

vztahů 1 863 524 2 405 111 1 380 372 710 795 36,48 34,49 14,72 6,61 

B.III 2 

Závazky – ovládající a řídící 

osoba 1 848 445 -426 717 -779 615 2 446 896 8,48 -1,80 -3,36 10,90 

B.III 3 Závazky – podstatný vliv 0 0 0 0 X X X X 

B.III 4 

Závazky ke společníkům, 

členům družstva a k 

účastníkům sdružení 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,05 

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 37 769 7 482 12 380 23 416 36,21 5,27 8,28 14,46 

B.III 6 

Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního 

pojištění 22 388 6 180 7 279 10 528 38,88 7,73 8,45 11,27 

B.III 7 

Stát – daňově závazky a 

dotace 4 459 2 125 2 915 3 537 28,90 10,68 13,24 14,19 

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy -16 379 16 595 1 350 -18 487 -65,09 188,90 5,32 -69,16 

B.III.9 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 X X X X 

B.III.10 Dohadné účty pasivní -306 243 838 454 -255 154 439 076 -30,82 121,96 -16,72 34,55 

B.III.11 Jiné závazky 2 016 -2 002 2 711 253 64,82 -39,06 86,78 4,34 

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 X X X X 

B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 X X X X 

B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 X X X X 

B.IV 3 

Krátkodobé finanční 

výpomoci 0 0 0 0 X X X X 

C.I Časové rozlišení 26 805 -28 345 -8 774 26 256 22,09 -19,13 -7,32 23,65 

C.I 1 Výdaje příštích období 3 746 -576 983 233 X -15,38 31,01 5,61 

C.I 2 Výnosy příštích období 23 059 -27 769 -9 757 26 023 19,00 -19,23 -8,37 24,35 

 

  



 

 

Příloha 6: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

  

  

Položka [tis. Kč] 

Horizontální analýza v Kč Horizontální analýza v % 

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

I Tržby za prodej zboží 101 615 -34 114 194 450 5 793 36,49 -8,97 56,20 1,07 

A 

Náklady vynaložené na 

prodej zboží 125 223 -36 989 139 971 108 650 56,19 -10,63 45,00 24,09 

+ Obchodní marže -23 608 2 875 54 479 -102 857 -42,42 8,97 156,02 -115,06 

II Výkony 11 050 364 -1 527 762 4 917 234 1 988 586 29,90 -3,18 10,58 3,87 

II. 1 

Tržby za prodej vl. výrobků 

a služeb 11 183 720 -1 555 333 4 750 558 1 848 452 30,43 -3,24 10,24 3,62 

II. 2 

Změna stavu vnitrop. zásob 

vl. výroby -147 164 17 185 145 563 149 894 -97,13 394,88 675,87 89,70 

II. 3 Aktivace 13 808 10 386 21 113 -9 760 28,02 16,46 28,74 -10,32 

B Výkonová spotřeba 7 511 049 -797 348 2 866 546 2 858 967 24,44 -2,08 7,65 7,09 

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 6 572 700 -1 857 561 2 582 625 2 322 034 25,52 -5,75 8,48 7,03 

B. 2 Služby 938 349 1 060 213 283 921 536 933 18,82 17,89 4,06 7,39 

+ Přidaná hodnota 3 515 707 -727 539 2 105 167 -973 238 56,07 -7,43 23,24 -8,72 

C Osobní náklady 1 012 213 62 908 276 002 365 905 42,36 1,85 7,97 9,78 

C. 1 Mzdové náklady 725 775 28 015 207 438 267 195 41,22 1,13 8,25 9,82 

C. 2 

Odměny členům orgánů 

společnosti a družstva 0 0 0 0 X X X X 

C. 3 

Náklady na sociální 

zabezpečení a zdravotní 

pojištění 250 748 24 112 52 514 86 972 42,66 2,88 6,09 9,50 

C. 4 Sociální náklady 35 690 10 781 16 050 11 738 87,10 14,06 18,35 11,34 

D Daně a poplatky 4 685 382 -1 320 70 22 309,52 8,12 -25,94 1,86 

E 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 2 069 154 366 118 162 313 604 582 82,16 7,98 3,28 11,82 

III 

Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a 

materiálu 24 222 19 164 13 394 -51 567 18,13 12,14 7,57 -27,08 

III. 1 

Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku -10 601 -31 178 68 792 -78 750 -12,06 -40,34 149,17 -68,53 

III. 2 Tržby z prodeje materiálu 34 823 50 342 -55 398 27 183 76,14 62,49 -42,32 36,00 

F 

Zůstatková cena 

prodaného dlouh. majetku 

a materiálu 12 681 3 841 -7 247 -903 10,29 2,83 -5,19 -0,68 

F.1 

Zůstatková cena prodaného 

dlouh. majetku -34 940 -12 929 42 490 -16 315 -44,42 -29,57 138,01 -22,26 

F.2 Prodaný materiál 47 621 16 770 -49 737 15 412 106,88 18,19 -45,65 26,03 

G 

Změna stavu rezerv a 

opravných položek v 

provozní oblasti  -742 843 2 168 922 -1 557 255 -189 554 -586,27 352,02 -100,29 -4 240,58 

IV. Ostatní provozní výnosy 150 855 27 600 467 -1 774 845 -2 822 296 110,70 9 612,60 -6,36 -10,81 

H Ostatní provozní náklady 142 526 26 957 249 -1 671 350 -3 005 226 67,27 7 606,34 -6,12 -11,72 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 X X X X 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 X X X X 

* 

Provozní výsledek 

hospodaření 1 192 368 -2 667 328 3 142 573 -1 621 975 101,86 -112,88 1 032,34 -57,15 

VI. Tržby z prodeje cenných 0 0 0 0 X X X X 



 

 

papírů a vkladů 

J. 

Prodané cenné papíry a 

vklady 0 0 0 0 X X X X 

VII. 

Výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku -769 996 0 0 0 -100,00 X X X 

VII. 

1 

Výnosy z podílů v 

ovládaných a řízených 

osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným 

vlivem -769 996 0 0 0 -100,00 X X X 

VII. 

2 

Výnosy z ostatních 

dlouhodobých cenných 

papírů a podílů 0 0 0 0 X X X X 

VII. 

3 

Výnosy z ostatního 

dlouhodobého finančního 

majetku 0 0 0 0 X X X X 

VIII. 

Výnosy z krátkodobého 

finančního majetku 0 0 0 0 X X X X 

K. Náklady finančního majetku 0 0 0 0 X X X X 

IX. 

Výnosy z přecenění CP a 

derivátů 0 0 0 0 X X X X 

L. 

Náklady z přecenění CP a 

derivátů 0 0 0 0 X X X X 

M. 

Změna stavu rezerv a 

opravných položek ve 

finanční oblasti 0 0 0 0 X X X X 

X. Výnosové úroky -61 727 29 304 -2 534 -22 860 -58,33 66,46 -3,45 -32,26 

N. Nákladové úroky -56 324 -154 026 -91 971 -81 299 -8,07 -23,99 -18,85 -20,53 

XI. Ostatní finanční výnosy 863 778 -1 021 239 -548 600 314 605 60,88 -44,74 -43,49 44,13 

O Ostatní finanční náklady 256 655 244 460 -1 028 603 -117 801 15,61 12,86 -47,94 -10,55 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 X X X X 

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 X X X X 

* 

Finanční výsledek 

hospodaření -168 276 -1 082 369 569 440 490 845 -349,53 -500,13 43,84 67,30 

Q. 

Daň z příjmů za běžnou 

činnost 409 950 -765 835 720 710 -193 762 1 184,48 -172,27 224,33 -48,51 

Q1. splatná 375 154 -295 507 428 434 -257 752 286,64 -58,40 203,50 -40,34 

Q2. odložená 34 796 -470 328 292 276 63 990 36,14 -765,07 54,96 26,72 

** 

Výsledek z hospodaření za 

běžnou činnost 614 142 -2 983 862 2 991 303 -937 368 56,46 -175,32 233,34 -54,84 

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 X X X X 

R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 X X X X 

S. 

Daň z příjmů z mimořádné 

činnost 0 0 0 0 X X X X 

S1. splatná 0 0 0 0 X X X X 

S2. odložená 0 0 0 0 X X X X 

* 

Mimořádný výsledek 

hospodaření 0 0 0 0 X X X X 

T 

Převod podílu na HV 

společníkům 0 0 0 0 X X X X 

*** 

Výsledek hospodaření za 

účetní jednotku 614 142 -2 983 862 2 991 303 -937 368 56,46 -175,32 233,34 -54,84 

  

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 1 024 092 -3 749 697 3 712 013 -1 131 130 91,24 -174,69 231,54 -53,64 



 

 

Příloha 7: Vertikální analýza aktiv 

  

  

Položka [tis. Kč] 

Období 

2011 2012 2013 2014 2015 

  Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

A Pohledávky za upsaný základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B Dlouhodobý majetek 66,94 79,08 74,62 74,77 74,72 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 11,53 14,27 13,46 17,09 22,63 

B.I 1 Zřizovací výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.I 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 7,02 10,50 6,67 7,81 11,24 

B.I 3 Software 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 

B.I 4 Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.I.5 Goodwill 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.I 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 4,51 3,76 6,78 9,27 11,37 

B.I 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 40,61 64,81 61,15 57,69 52,09 

B.II 1 Pozemky 0,24 0,22 0,21 0,21 0,19 

B.II 2 Stavby 3,99 4,61 4,28 4,00 3,72 

B.II 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 6,71 6,81 6,99 7,56 9,75 

B.II 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.II 5 Základní stádo a tažná zvířata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 1,07 0,72 0,67 0,58 0,69 

B.II 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1,43 2,40 3,41 5,27 4,08 

B.II 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,17 0,11 0,10 0,07 0,17 

B.II 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 27,01 49,94 45,49 40,01 33,49 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 14,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.III 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 14,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.III 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.III 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.III 4 Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.III 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.III 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.III 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C Oběžná aktiva 32,95 20,74 25,26 25,18 25,21 

C.I Zásoby 5,94 5,77 6,32 6,67 7,76 

C.I 1 Materiál 3,18 2,87 3,08 2,89 3,45 

C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary 0,64 0,65 0,61 0,71 0,82 

C.I 3 Výrobky 0,89 0,87 0,93 1,05 1,34 

C.I 4 Zvířata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.I 5 Zboží 1,24 1,38 1,71 2,01 2,15 



 

 

C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.II Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.II 1 Pohledávky z obchodních vztahů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.II 2 Pohledávky – ovládající a řídící osoba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.II 3 Pohledávky – podstatný vliv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.II 4 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.II 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.II.6 Dohadné účty aktivní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.II.7 Jiné pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.II.8 Odložená daňová pohledávka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.III Krátkodobé pohledávky 26,95 14,78 18,88 18,46 17,36 

C.III 1 Pohledávky z obchodních vztahů 12,96 12,23 10,57 11,21 11,62 

C.III 2 Pohledávky – ovládající a řídící osoba 13,37 1,91 7,03 5,99 5,00 

C.III 3 Pohledávky – podstatný vliv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.III 4 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.III 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.III 6 Stát – daňové pohledávky 0,38 0,45 1,11 1,10 0,65 

C.III 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,12 0,04 0,03 0,07 0,05 

C.III.8 Dohadné účty aktivní 0,06 0,14 0,08 0,04 0,01 

C.III.9 Jiné pohledávky 0,05 0,01 0,05 0,04 0,02 

C.IV Krátkodobý finanční majetek 0,05 0,19 0,06 0,05 0,09 

C.IV 1 Peníze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.IV 2 Účty v bankách 0,05 0,18 0,05 0,05 0,09 

C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.IV 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D.I Časové rozlišení 0,12 0,18 0,12 0,05 0,07 

D.I 1 Náklady příštích období 0,12 0,18 0,12 0,05 0,06 

D.I 2 Komplexní náklady příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D.I 3 Příjmy příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

 

  



 

 

Příloha 8: Vertikální analýza pasiv 

  

  

Položka [tis. Kč] 

Období 

2011 2012 2013 2014 2015 

  Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

A Vlastní kapitál 18,42 21,05 18,12 20,74 20,48 

A.I Základní kapitál 2,33 1,91 1,89 1,81 1,67 

A.I 1 Základní kapitál 2,33 1,91 1,89 1,81 1,67 

A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.I.3 Změny základního kapitálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.II Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,10 0,09 

A.II 1 Emisní ážio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.II 2 Ostatní kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,10 0,09 

A.II 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.II 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.III 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku 0,23 0,19 0,19 0,18 0,17 

A.III 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 0,23 0,19 0,19 0,18 0,17 

A.III 2 Statutární a ostatní fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 13,10 15,39 18,68 15,28 17,16 

A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 13,10 15,39 18,68 15,28 17,16 

A.IV 2 Neuhrazená ztráta minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 2,76 3,55 -2,64 3,37 1,40 

B Cizí zdroje 81,27 78,64 81,63 79,04 79,27 

B.I Rezervy 5,13 3,04 2,31 2,73 2,82 

B.I 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.I 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.I.3 Rezerva na daň z příjmů 0,25 0,01 0,00 0,59 0,00 

B.I.4 Ostatní rezervy 4,87 3,02 2,31 2,14 2,82 

B.II Dlouhodobé závazky 4,69 9,74 8,51 7,69 6,75 

B.II 1 Závazky z obchodních vztahů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.II 2 Závazky – ovládající a řídící osoba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.II 3 Závazky – podstatný vliv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.II 4 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.II 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.II.6 Vydané dluhopisy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.II.8 Dohadné účty pasivní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.II.9 Jiné závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.II.10 Odložený daňový závazek 4,69 9,74 8,51 7,69 6,75 

B.III Krátkodobé závazky 71,44 65,86 70,81 68,62 69,69 

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 12,98 14,54 19,29 21,22 20,81 



 

 

B.III 2 Závazky – ovládající a řídící osoba 55,41 49,34 47,78 44,27 45,17 

B.III 3 Závazky – podstatný vliv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.III 4 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 0,27 0,30 0,31 0,32 0,34 

B.III 6 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 0,15 0,17 0,18 0,18 0,19 

B.III 7 Stát – daňově závazky a dotace 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 0,06 0,02 0,05 0,05 0,01 

B.III.9 Vydané dluhopisy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.III.10 Dohadné účty pasivní 2,52 1,43 3,14 2,51 3,10 

B.III.11 Jiné závazky 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.IV 3 Krátkodobé finanční výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.I Časové rozlišení 0,31 0,31 0,25 0,22 0,25 

C.I 1 Výdaje příštích období 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

C.I 2 Výnosy příštích období 0,31 0,30 0,24 0,21 0,24 

 

  



 

 

Příloha 9: Funkcionální metoda Du Pont pyramidálního rozkladu 

𝑋0 = 𝑎0×𝑏0×𝑐0 

𝑋1 = 𝑎1×𝑏1×𝑐1 = (𝑎0 + ∆𝑎)×(𝑏0 + ∆𝑏)×(𝑐0 + ∆𝑐) 

∆𝑋 = 𝑋1 − 𝑋0 = 𝑎1×𝑏1×𝑐1 − 𝑎0×𝑏0×𝑐0 

∆𝑋 = 𝑎0×𝑏0×𝑐0 [
(𝑎0 + ∆𝑎)×(𝑏0 + ∆𝑏)×(𝑐0 + ∆𝑐)

𝑎0×𝑏0×𝑐0
− 1] 

∆𝑋 = 𝑋0 [
∆𝑎

𝑎0
+

∆𝑏

𝑏0
+

∆𝑐

𝑐0
+

∆𝑎∆𝑏

𝑎0𝑏0
+

∆𝑎∆𝑐

𝑎0𝑐0
+

∆𝑏∆𝑐

𝑏0𝑐0
+

∆𝑎∆𝑏∆𝑐

𝑎0𝑏0𝑐0
] 

∆𝑋 = ∆𝑋𝑎 + ∆𝑋𝑏 + ∆𝑋𝑐 

∆𝑋𝑎 = 𝑋0

∆𝑎

𝑎0
[1 +

∆𝑏

2𝑏0
+

∆𝑐

2𝑐0
+

∆𝑏∆𝑐

3𝑏0𝑐0
] 

∆𝑋𝑏 = 𝑋0

∆𝑏

𝑏0
[1 +

∆𝑎

2𝑎0
+

∆𝑐

2𝑐0
+

∆𝑎∆𝑐

3𝑎0𝑐0
] 

∆𝑋𝑐 = 𝑋0

∆𝑐

𝑐0
[1 +

∆𝑎

2𝑎0
+

∆𝑏

2𝑏0
+

∆𝑎∆𝑏

3𝑎0𝑏0
] 

∆𝑎

𝑎0
= 𝐴; 

∆𝑏

𝑏0
= 𝐵; 

∆𝑐

𝑐0
= 𝐶 

∆𝑋𝑎 = 𝑋0𝐴 [1 +
𝐵 + 𝐶

2
+

𝐵𝐶

3
] 

∆𝑋𝑏 = 𝑋0𝐵 [1 +
𝐴 + 𝐶

2
+

𝐴𝐶

3
] 

∆𝑋𝑐 = 𝑋0𝐶 [1 +
𝐴 + 𝐵

2
+

𝐴𝐵

3
] 

  



 

 

Příloha 10: Du Pont pyramidální rozklad v letech 2011-2015 

Časová řada 2011 2012 2013 2014 2015 

ROE (ČZ/VK) 0,15 0,17 -0,15 0,16 0,07 

Zisková marže (ČZ/T) 0,03 0,04 -0,03 0,03 0,01 

Obrat aktiv (T/A) 0,93 1,00 0,95 1,01 0,96 

Multiplikátor (A/VK) 5,43 4,75 5,52 4,82 4,88 

      

      Absolutní změna ukazatelů 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 ROE 0,02 -0,31 0,31 -0,09 

 Zisková marže 0,01 -0,06 0,06 -0,02 

 Obrat aktiv 0,07 -0,05 0,05 -0,05 

 Multiplikátor -0,68 0,77 -0,70 0,06 

 

      

      Dílčí absolutní změny 

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

 A – Zisková marže 0,20 -1,78 -2,21 -0,56 

 B – Obrat aktiv 0,07 -0,05 0,06 -0,05 

 C – Multiplikátor -0,12 0,16 -0,13 0,01 

 

      

      
Absolutní změna analytických ukazatelů na 

změně syntetického ukazatele ROE 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 Změna ziskové marže ROE A na změně ROE 0,029 -0,317 0,310 -0,090 

 Změna obratu aktiv ROE B na změně ROE 0,011 -0,001 0,001 -0,005 

 Změna multiplikátoru ROE C na změně ROE -0,021 0,003 -0,002 0,001 

  

Absolutní změna 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

ROE  0,02 -0,31 0,31 -0,09 

Zisková marže 0,029 -0,317 0,310 -0,090 

Obrat aktiv 0,011 -0,001 0,001 -0,005 

Multiplikátor -0,021 0,003 -0,002 0,001 

     

     Relativní změna 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

ROE 12,44 -186,28 211,67 -57,93 

Zisková marže 19,36 -187,70 212,74 -55,44 

Obrat aktiv 7,29 -0,44 0,43 -3,37 

Multiplikátor -14,21 1,86 -1,49 0,89 

 



 

 

Příloha 11: Rozklad celkové nákladovosti a vázanosti celkových aktiv 

Ukazatel 2011 (0)  2012 (1) ∆=(1)-(0) 
Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 

1-celkové náklady/tržby 1,0415 1,0202 -0,0213 0,0290 19,3587 

Náklady vynaložené na prodej zboží 0,0060 0,0072 0,0012 -0,0016 -1,0743 

Výkonová spotřeba 0,8271 0,7891 -0,0380 0,0517 34,4892 

Osobní náklady 0,0643 0,0702 0,0059 -0,0080 -5,3350 

Daně a poplatky 0,0000 0,0001 0,0001 -0,0001 -0,0876 

Odpisy DNM a DHM 0,0678 0,0946 0,0269 -0,0366 -24,3795 

Zůstatková cena prodaného DHM 0,0033 0,0028 -0,0005 0,0007 0,4644 

Rezervy a opravné položky 0,0034 -0,0127 -0,0161 0,0219 14,6231 

Ostatní provozní náklady 0,0057 0,0073 0,0016 -0,0022 -1,4606 

Prodané cenné papíry a podíly 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Nákladové úroky 0,0188 0,0132 -0,0055 0,0075 5,0306 

Ostatní finanční náklady 0,0443 0,0392 -0,0050 0,0068 4,5630 

Daň z příjmu za běžnou činnost 0,0009 0,0092 0,0082 -0,0112 -7,4747 

Suma celkem       0,0290 19,3587 

1:aktiva celkem/tržby 1,0590 0,9890 -0,0701 0,0109 7,2894 

Fixní aktiva 0,7089 0,7821 0,0732 -0,0114 -7,6183 

Oběžná aktiva 0,3489 0,2051 -0,1438 0,0224 14,9629 

Ostatní aktiva 0,0012 0,0018 0,0005 -0,0001 -0,0552 

Suma celkem        0,0109 7,2894 

 

Ukazatel 2012 (0)  2013 (1) ∆=(1)-(0) 
Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 

1-celkové náklady/tržby 1,0202 1,6524 0,6322 -0,3166 -187,7037 

Náklady vynaložené na prodej zboží 0,0072 0,0066 -0,0005 0,0003 0,1628 

Výkonová spotřeba 0,7891 0,7985 0,0094 -0,0047 -2,7962 

Osobní náklady 0,0702 0,0739 0,0037 -0,0018 -1,0958 

Daně a poplatky 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 -0,0034 

Odpisy DNM a DHM 0,0946 0,1056 0,0110 -0,0055 -3,2584 

Zůstatková cena prodaného DHM 0,0028 0,0030 0,0002 -0,0001 -0,0522 

Rezervy a opravné položky -0,0127 0,0331 0,0458 -0,0229 -13,6035 

Ostatní provozní náklady 0,0073 0,5823 0,5750 -0,2880 -170,7198 

Prodané cenné papíry a podíly 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Nákladové úroky 0,0132 0,0104 -0,0028 0,0014 0,8434 

Ostatní finanční náklady 0,0392 0,0457 0,0065 -0,0033 -1,9374 

Daň z příjmu za běžnou činnost 0,0092 -0,0068 -0,0160 0,0080 4,7568 

Suma celkem       -0,3166 -187,7037 

1:aktiva celkem/tržby 0,9890 1,0365 0,0475 -0,0007 -0,4393 

Fixní aktiva 0,7821 0,7734 -0,0087 0,000 0,081 

Oběžná aktiva 0,2051 0,2618 0,0567 -0,001 -0,524 



 

 

Ostatní aktiva 0,0018 0,0013 -0,0005 0,000 0,004 

Suma celkem       -0,0007 -0,4393 

 

Ukazatel 2013 (0)  2014 (1) ∆=(1)-(0) 
Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 

1-celkové náklady/tržby 1,6524 1,4907 -0,1617 0,3096 212,7418 

Náklady vynaložené na prodej zboží 0,0066 0,0087 0,0021 -0,0040 -2,7168 

Výkonová spotřeba 0,7985 0,7774 -0,0211 0,0403 27,7215 

Osobní náklady 0,0739 0,0721 -0,0017 0,0033 2,2897 

Daně a poplatky 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 0,0471 

Odpisy DNM a DHM 0,1056 0,0986 -0,0070 0,0133 9,1682 

Zůstatková cena prodaného DHM 0,0030 0,0026 -0,0004 0,0008 0,5586 

Rezervy a opravné položky 0,0331 -0,0001 -0,0332 0,0636 43,6727 

Ostatní provozní náklady 0,5823 0,4944 -0,0879 0,1683 115,6541 

Prodané cenné papíry a podíly 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Nákladové úroky 0,0104 0,0076 -0,0028 0,0053 3,6419 

Ostatní finanční náklady 0,0457 0,0215 -0,0242 0,0464 31,8509 

Daň z příjmu za běžnou činnost -0,0068 0,0077 0,0146 -0,0279 -19,1463 

Suma celkem       0,3096 212,7418 

1:aktiva celkem/tržby 1,0365 0,9778 -0,0587 0,0006 0,4259 

Fixní aktiva 0,7734 0,7311 -0,0422 0,0004 0,3065 

Oběžná aktiva 0,2618 0,2462 -0,0156 0,0002 0,1134 

Ostatní aktiva 0,0013 0,0005 -0,0008 0,0000 0,0060 

Suma celkem       0,0006 0,4259 

 

Ukazatel 2014 (0)  2015 (1) ∆=(1)-(0) 
Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 

1-celkové náklady/tržby 1,4907 1,4471 -0,0436 -0,0901 -55,4394 

Náklady vynaložené na prodej zboží 0,0087 0,0104 0,0017 0,0036 2,2049 

Výkonová spotřeba 0,7774 0,8046 0,0272 0,0562 34,5668 

Osobní náklady 0,0721 0,0765 0,0044 0,0091 5,5943 

Daně a poplatky 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 -0,0014 

Odpisy DNM a DHM 0,0986 0,1066 0,0080 0,0164 10,1208 

Zůstatková cena prodaného DHM 0,0026 0,0025 -0,0001 -0,0002 -0,1306 

Rezervy a opravné položky -0,0001 -0,0036 -0,0035 -0,0073 -4,4918 

Ostatní provozní náklady 0,4944 0,4218 -0,0726 -0,1502 -92,4087 

Prodané cenné papíry a podíly 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Nákladové úroky 0,0076 0,0059 -0,0018 -0,0037 -2,2545 

Ostatní finanční náklady 0,0215 0,0186 -0,0029 -0,0060 -3,7147 

Daň z příjmu za běžnou činnost 0,0077 0,0038 -0,0039 -0,0080 -4,9245 

Suma celkem       -0,0901 -55,4394 

1:aktiva celkem/tržby 0,9778 1,0271 0,0493 -0,0055 -3,3735 



 

 

Fixní aktiva 0,7311 0,7675 0,0363 -0,0040 -2,4856 

Oběžná aktiva 0,2462 0,2589 0,0127 -0,0014 -0,8705 

Ostatní aktiva 0,0005 0,0007 0,0003 0,0000 -0,0174 

Suma celkem       -0,0055 -3,3735 

 


