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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na finanční analýzu podniku KAMENOLOMY ČR, 

s.r.o., ve vybraných letech 2011 aţ 2015. Ke zhodnocení finančního zdraví vybraného 

podniku je pouţita horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty, 

analýza pomocí poměrových ukazatelů, Du Pontův pyramidální rozklad a bankrotní a 

bonitní modely. Diplomová práce je rozdělena na čtyři důleţité části. První z nich 

charakterizuje podnik, druhá se soustředí na teoretická východiska, ve třetí části se provádí 

finanční analýza a zhodnocení vypočítaných výsledků a poslední čtvrtá část obsahuje 

návrhy a doporučení.  

Klíčová slova: KAMENOLOMY ČR, finanční analýza, poměrové ukazatele, Du 

Pont rozklad, hodnocení podniku, zisk, analýza 

 

 

Summary 

Diploma thesis is focused on financial analysis of the company 

KAMENOLOMY ČR, s.r.o., in period from 2011 to 2015. In the financial analysis are 

used these calculations - vertical and horizontal analysis of balance sheet and profit and 

loss account, analysis of financial ratios, Du Pont and bankruptcy indicators. This diploma 

thesis is divided into four parts. The first part deals with characteristics of the company, the 

second part is focused on theoretical basis, the third part contains financial analysis, 

calculations and results and in the last part are suggestions and recommendations for the 

company. 

Keywords: KAMENOLOMY ČR, financial analysis, financial ratios, Du Pont, 

business evaluation, profit, analysis 
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1 ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je provedení finanční analýzy podniku 

KAMENOLOMY ČR, s. r. o. v letech 2011 – 2015.  

Finanční analýzou lze zhodnotit finanční situaci daného podniku, zda má vhodnou 

kapitálovou strukturu, efektivní vyuţití svých aktiv nebo zda je schopen včas splácet své 

závazky atd.  

Finanční analýza vychází z údajů uvedených v účetních výkazech podniku – 

rozvaze, výkazu zisku a ztráty a výkazu o peněţních tocích (cash-flow), popřípadě výroční 

zprávě a příloze k účetní závěrce.  

V první části diplomové práce je uvedena charakteristika vybraného podniku, 

kterým jsou KAMENOLOMY ČR. Jsou zde uvedeny základní údaje podniku, jako je 

například datum vzniku společnosti, právní forma podnikání, velikost základního kapitálu, 

vývoj společnosti od data zaloţení aţ po současnost, členění podniku a jejich zájem 

o ochranu ţivotního prostředí. 

Druhá část této diplomové práce je zaměřena na teoretická východiska finanční 

analýzy. Jsou zde vysvětleny klíčové pojmy vyuţívané finanční analýzou a popsány 

jednotlivé metody, které se vyuţívají k finančnímu hodnocení podniku. Jde především 

o analýzu stavových ukazatelů, do kterých patří horizontální a vertikální analýza rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty. Další metodou je analýza rozdílových ukazatelů, do které patří 

analýza čistého pracovního kapitálu. Finanční analýza také vyuţívá analýzu poměrových 

ukazatelů, která obsahuje ukazatele aktivity, rentability, likvidity a zadluţenosti. Poslední 

metodou, která je vyuţívána ve finanční analýze je analýza soustav ukazatelů, která se dělí 

na Du Pontův pyramidální rozklad a bankrotní a bonitní modely. Mezi vybrané bankrotní 

modely patří Altmanův model (Z-skóre) a Tafflerův bankrotní model. Z bonitních modelů 

je popsán Kralickův rychlý test a index bonity. 

Třetí část práce je označena jako finanční analýza vybraného podniku. Jsou zde 

vypočítány jednotlivé ukazatele, soustavy a modely finanční analýzy po dobu pěti let, 

konkrétně od roku 2011 do roku 2015. Všechny výpočty za jednotlivé roky jsou uvedeny 

v přehledných tabulkách, pro lepší přehlednost a vypovídací schopnost jsou vypočtené 

hodnoty navíc zobrazeny graficky. Dosaţené výsledky jsou řádně okomentovány pod 
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tabulkami jednotlivých ukazatelů a porovnány s doporučovanými hodnotami, které jsou 

uvedeny v druhé části této diplomové práce nazvané teoretická východiska. 

Předposlední kapitolou jsou návrhy a doporučení pro vybraný podnik. Tato kapitola 

vychází z praktické části diplomové práce. Jsou zde uvedeny konkrétní kroky, které by 

mohl podnik provést pro zlepšení budoucí finanční situace. Tato doporučení se týkají 

především ukazatelů, které během sledovaného období nedosáhly doporučované hodnoty.  

Poslední části této diplomové práce je kapitola nazvaná závěr, která shrnuje veškeré 

dosaţené výsledky finanční analýzy. Kaţdá pouţitá metoda, rozklad a model má zde 

popsány dosaţené výsledky během sledovaného období. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Vznik společnosti se datuje k 1. listopadu roku 1993, kdy je vedená u Krajského 

soudu v Brně pod názvem GOS - Granit Ořechov s.r.o. se sídlem v Ořechově. Aţ 5. ledna 

roku 2002 se společnost přejmenovává na KAMENOLOMY ČR s.r.o. se sídlem v Ostravě-

Svinově, se zápisem u Krajského soudu v Ostravě.[7]  

 

Obrázek 1: Logo společnosti 

Zdroj:[8] 

V roce 2005 zavádí firma Kamenolomy ČR s.r.o. a KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. 

(členové koncernu  Strabag SE) nové jednotné logo „MINERAL” (viz. Obrázek 1). Jméno 

společnosti, obchodně právní struktura a obchodní adresy zůstávají nezměněny. Nedošlo 

jen ke změně loga společnosti, ale dochází i k rozrůstání společnosti. [8] 

Společnost se rozrůstá nákupem lomů Mokrá a Číhaná v Karlovarském kraji, kde 

doposud neměla zastoupení. V obou lomech je těţenou horninou čedič. Roku 2006 

společnost odkupuje další lom Zdechovice u Kutné Hory. [8] 

Díky fúzi společnosti KČR Herous s.r.o. dochází k dalšímu rozšíření pro skupinu 

Morava-jih. Další fúze přichází roku 2008 se společností Pikaso s.r.o., kdy společnost 

získala lomy Mrač a Řeporyje, a také pískovny Tišice a Kolín. Tím se společnost rozrůstá 

do Středočeského kraje a vzniká skupina Čechy střed. Rok 2008 přináší ještě další 

rozšíření. Pod správu Kamenolomy ČR s.r.o. spadá společnost Štěrkovny s.r.o. Dolní 

Benešov se 6 provozovnami. Tím se společnost rozšiřuje hlavně na území Severní Moravy, 

Bruntálska a Opavska. [8] 

V roce2011 společnost přebírá pískovnu Hostín u Vojkovic, která spadá pod 

skupinu Čechy střed. [8] 
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Dnes společnost provozuje 30 kamenolomů a 5 pískoven. Hlavní kamenolomy jsou 

Bohučovice, Podhůra, Lhota Rapotina a Mokrá. Společnost se nesoustřední jen na těţbu, 

ale také klade důraz na modernizaci technologického zařízení a rekultivaci vytěţených 

částí kamenolomů. [8] 

2.1 Základní informace 

Základní údaje o podniku KAMENOLOMY ČR z obchodního rejstříku, které jsou 

zpracovány v následující tabulce 1. 

Tabulka 1: Základní informace o podniku 

Název podniku KAMENOLOMY ČR s.r.o. 

Sídlo Polanecká 849, Svinov, 721 00 Ostrava 

IČO 49452011 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál 106 200 000 Kč 

Datum vzniku 1. listopadu 1993 

Jednatelé: Ing. RADMILA ZAPLETALOVÁ 

Ing. IVAN FERENČÁK 

Zdroj: Vlastní zpracování + [7] 

2.2 Členění podniku 

Podnik se člení na 6 skupin – Morava Sever, Morava Střed, Morava Jih, Čechy Jih, 

Čechy Střed a Čechy Západ (viz. obrázek 2). Kaţdá skupina má pod sebou lomy 

a pískovny, které mají svého vedoucího provozovny, ale ti podléhají vedoucím 

a ekonomům dané skupiny. Všechny skupiny nakonec podléhají hlavnímu vedení podniku, 

které má sídlo v Ostravě-Svinově. 
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Obrázek 2: Provozovny podniku 

Zdroj:[8] 

2.3 Ţivotní prostředí 

Podniku klade velký důraz na ochranu ţivotního prostředí, proto tvoří kaţdý rok 

finanční rezervy na rekultivace, které se vedou na odděleném účtu. Rekultivace jsou 

naplánovány předem, aby se mohly zahájit ihned po ukončení těţební činnosti. [8] 

Podnik se snaţí sníţit i dopad na ţivotní prostředí nákupem nových zařízení. 

Příkladem je koupená technologická linka pro kamenolom Bohučovice. Nová linka má 

niţší hlučnost a opláštění horní části finální třídírny sniţuje prašnost a hlučnost v okolí 

kamenolomu. [8] 
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3 TEORETICKÉ VÝCHODISKA 

3. 1 Finanční analýza 

S neustále se měnícím ekonomickým prostředím dochází i ke změnám ve firmách. 

Úspěšné hospodaření firmy se ale neobejde bez rozboru její finanční situace. K tomu se 

vyuţívá nejčastěji rozborová metoda, zpracovávaná v rámci finanční analýzy, která 

vyhodnocuje úspěšnost firemní strategie. [3] 

Podle dostupných pramenů jsou vlastí finanční analýzy Spojené státy americké, kdy 

se jednalo pouze o teoretické práce. Nejvýrazněji se změnila struktura analýz v době, kdy 

se začaly vyuţívat počítače, které změnily matematické principy. V České republice se 

finanční analýza začíná objevovat po druhé světové válce pro rozbor finanční situace 

podniku. Dnes je hojně vyuţívána pro hodnocení reálné situace firmy. Finanční výsledky 

jsou základním kritériem pro strategické řízení firmy, ale i při hodnocení a výběru partnerů 

v obchodní činnosti. [3] 

Vrcholové vedení firmy a finanční manaţeři mají na starost tvorbu finanční 

analýzy, kterou lze získat představu o finančním zdraví podniku. Analýza se provádí 

zejména před investičním či finančním rozhodováním. Finanční analýzou přezkoumáváme 

minulost i současnost, ale také lze určit i další vývoj firmy. [6] 

Hlavním cílem finanční analýzy podniku je: 

 posouzení vlivu vnitřního a vnějšího prostředí podniku, 

 analýza dosavadního vývoje podniku, 

 komparace výsledků analýzy v prostoru, 

 analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidální rozklady), 

 poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 

 analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 

 interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení 

podniku. [4] 

Finanční analytik zpracovává hodnocení firmy, ke kterému potřebuje finanční data. 

O hospodaření podniku nalezneme informace v účetnictví, které poskytuje údaje 
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o majetku, dluzích, kapitálu, výnosech, nákladech, peněţních tocích a výsledku 

hospodaření. [4] 

3.2 Zdroje finanční analýzy 

K finanční analýze musí být k dispozici dostatečné mnoţství dat z různých 

informačních zdrojů, za ty lze povaţovat zejména účetní výkazy finančního účetnictví, 

informace finančních analytiků a výroční zprávy. [2] 

 3.2.1 Rozvaha 

Rozvaha zachycuje stav majetku a zdrojů krytí k určitému dni v peněţním 

vyjádření. [2] 

Majetek, se kterým podnik hospodaří, se nazývá aktiva. Zdroji kapitálu, jímţ se 

pořizují jednotlivé poloţky majetku, se říká pasiva. Aktiva se vţdy musí rovnat pasivům. 

[6] 

Na straně aktiv jsou tří základní skupiny rozdělení majetku – dlouhodobý majetek, 

krátkodobý oběţný majetek a časové rozlišení. 

U dlouhodobého majetku je charakteristickým znakem doba pouţitelnosti delší neţ 

jeden rok. Dlouhodobý majetek se dělí na dvě skupiny. Tou první je dlouhodobý hmotný 

majetek s pořizovací cenou vyšší neţ 40 tis. Kč a dobou pouţitelnosti delší neţ jeden rok 

a patří sem zejména nemovitosti, pozemky, dopravní prostředky, umělecká díla, 

samostatné movité věci. Do dlouhodobého nehmotného majetku se zařazují věci, které mají 

pouţitelnost delší neţ jeden rok a pořizovací cenu vyšší neţ 60 tis. Kč. Za nehmotné věci 

povaţujeme například patenty, licence, software. [2] 

Oběžná aktiva mají dobu vyuţitelnosti do jednoho roku. Rozdělují se na zásoby, 

které mohou být nakoupené (materiál, zboţí) nebo vyrobené (výrobky, nedokončená 

výroba). Dále na pohledávky (krátkodobé, dlouhodobé) a krátkodobý finanční majetek 

(peníze, cenné papíry). [6] 

Poslední poloţkou aktiv je časové rozlišení, kde jsou uváděny náklady a příjmy 

příštích období. [6] 

Na druhé straně rozvahy stojí pasiva, která se také skládají ze tří základních skupin. 

Vlastní kapitál, cizí kapitál a časové rozlišení. 
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Za hlavní část pasiv je povaţován vlastní kapitál, kde je důleţitou poloţkou 

základní kapitál. Dále se zde vyskytují kapitálové fondy, rezervní fondy, výsledek 

hospodaření z minulých let a výsledek hospodaření běžného období. [6] 

Druhou skupinou jsou cizí zdroje, které znázorňují zdroje, které jsme si vypůjčili od 

jiných osob (PO, FO) na určitou dobu. Sloţkou cizích zdrojů jsou rezervy (zákonné, 

účetní), dlouhodobé a krátkodobé závazky (z obchodního styku, ke společníkům, vůči 

zaměstnancům, vůči státu a jiné), bankovní úvěry a výpomoci. [6] 

Časové rozlišení je poslední základní skupina, kde jsou uváděny výdaje a výnosy 

příštích období.[6] 

 3.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Ve výkazu zisku a ztráty je přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření 

za určité období. Je zde vidět pohyb výnosů a nákladů, nikoli pohyb příjmů a výdajů. 

Z analýzy výkazu zisku a ztráty jde sledovat, jak jednotlivé poloţky ovlivňují výsledek 

hospodaření.  Ve výkazu je několik stupňů výsledků hospodaření. Jedná se o výsledek 

hospodaření – provozní, finanční, za běţnou činnost, mimořádný, za účetní období a před 

zdaněním. [3] 

V analýze se objevují různé zisky. V tabulce 2 je uvedený přehled. 

Tabulka 2: Přehled zisků 

Zkratka Název 

EAT Čistý zisk (výsledek hospodaření za účetní období) 

EBT 
Zisk před zdaněním (provozní zisk sníţený nebo zvýšený o 

finanční a mimořádný výsledek hospodaření) 

EBIT Zisk před zdaněním a úroky (provozní výsledek hospodaření) 

Zdroj: [3] 
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3.2.3 Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow je výkazem o peněţních tocích v podniku. Jde o přehled příjmů 

a výdajů za určité období v daném podniku. Cash flow je doplňkem k rozvaze a výkazu 

zisku a ztráty. [6] 

Členění cash flow je na tři části – provozní, investiční a finanční. Provozní část je 

nejdůleţitější, umoţňuje zjistit, jak výsledek hospodaření odpovídá skutečně vydělaným 

penězům.  Investiční část ukazuje výdaje na pořízení majetku, ale také i příjmy z prodeje 

majetku. Zde je i provázanost s horizontální analýzou, pokud dochází k významným 

změnám dlouhodobého hmotného majetku. Ve finanční části se hodnotí vnější 

financování, konkrétně pohyb dlouhodobého kapitálu (splácení a přijímaní dalších úvěrů, 

pohyb vlastního jmění). [3] 

Cash flow poskytuje informace o získaných finančních zdrojích a jejich struktuře, 

dále o finančně-hospodářské politice podniku a v poslední řadě informace o vztahu 

finančních zdrojů z vlastní podnikové činnosti k ostatním finančním zdrojům. [3] 

3.3Postup finanční analýzy 

Při finanční analýze se pouţívá následující postup: 

1. Výběr a příprava dat, 

2. výběr a metoda FA, 

3. výpočty na základě zvolených metod, 

4. posouzení výpočtů 

5. hlubší analýza příčin jevů, 

6. návrhy na opatření, zhodnocení rizik a předností. 

3.4Metody finanční analýzy 

Ve finanční analýze se pracuje s poloţkami účetních výkazů, kdy důleţitou roli 

hraje časové hledisko. Proto se musí rozlišovat stavové a tokové veličiny. Stavová veličina 

se vztahuje k určitému časovému okamţiku a toková veličina se vztahuje k určitému 

časovému intervalu. Jako základ metod finanční analýzy se pouţívá finanční ukazatel, 

který znázorňuje číselnou charakteristiku ekonomické činnosti podniku. Můţe být vyjádřen 

v peněţních jednotkách, ale lze získat výsledek i v jiných jednotkách, např. v časových 



Bc. Bikárová Aneta: Finanční analýza vybraného podniku 

2017  9 

 

a v procentech. Existuje celá řada různých ukazatelů, volí se podle účelu a cílů finanční 

analýzy. [3] 

Pro tuto diplomovou práci se bude pouţívat elementární analýza, která je 

znázorněna v následujícím obrázku 3. 

 

 

Obrázek 3: Schéma elementární metody analýzy 

Zdroj: [3]+ vl. zpracování 

3.4.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza hledá odpovědi na otázky: „O kolik se změnily jednotlivé 

poloţky finančních výkazů v čase, anebo o kolik % se změnily jednotlivé poloţky v čase.“  

[3] 

Data, která se pro tuto analýzu vyuţívají, jsou v účetních výkazech (rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty) a sledují se změny absolutních hodnot vykazovaných dat nebo se 

zjišťují i relativní (procentní) změny. Všechny změny se sledují po řádcích, proto se této 

metodě říká horizontální analýza. [4] 

Při absolutním vyjádření se postupuje podle vzorce: 
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𝑨𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒏í 𝒛𝒎ě𝒏𝒂 = ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑏ěž𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í (1) 

 Procentuální vyjádření se pouţívá jako přehlednější a to se zjistí podle vzorce: 

𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖á𝒍𝒏í 𝒛𝒎ě𝒏𝒂 =  
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎  𝑣 𝑏ěž𝑛é𝑚  𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏 í−ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎  𝑣 𝑝ř𝑒𝑑𝑐 ℎ𝑜𝑧í𝑚  𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏 í

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎  𝑣 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏 í
∗ 100 (2) 

Hlavním cílem analýzy je změření intenzity změn jednotlivých sledovaných 

poloţek. Při poměřování výkazu zisku a ztráty se soustředí na to, jak jednotlivé poloţky 

ovlivňovaly výsledek hospodaření. Tím se odpovídá na otázku, kolik peněţních prostředků 

podnik vytvořil a na jaké účely se pouţily. [3] 

3.4.2 Vertikální analýza 

Podstata vertikální analýzy je v tom, ţe údaje v absolutních hodnotách uvedené 

v účetních výkazech se převedou na relativní procentní vyjádření. Toto vyjádření má vyšší 

vypovídací schopnost, lze porovnávat podniky stejného oboru bez ohledu na jejich 

velikost, a také umoţní srovnání v časové řadě. Jednotlivé poloţky se vztahují vţdy 

k základu. [1] 

U rozvahy tvoří základ (100 %) celková aktiva, u výkazu zisku a ztráty objem 

celkových výnosů nebo také čistých trţeb. Označení vertikální analýza plyne z toho, ţe při 

této analýze se pracuje s údaji od shora dolů, tedy po sloupcích – vertikálně. [1] 

Vertikální analýza umoţňuje určit: 

 podíl jednotlivých majetkových sloţek na celkových aktivech,  

 podíl jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech, 

 podíl jednotlivých poloţek výsledovky na trţbách. [5] 

3.4.3 Analýza fondů 

Při analýze finanční situace podniku můţeme vyuţít rozdílové ukazatele, které jsou 

chápany jako fondy finančních prostředků. Fond je chápan jako shrnutí určitých stavových 

ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva, popř. rozdíl mezi souhrnem určitých poloţek 

krátkodobých aktiv a určitých poloţek krátkodobých pasiv. Toto lze označit jako tzv. čistý 

fond.[4] 
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Čistý pracovní kapitál 

Je nejčastěji vyuţívaným ukazatelem k analýze finanční situace podniku. Vypočítá 

se jako rozdíl mezi celkovými oběţnými aktivy podniku a jeho celkovými krátkodobými 

dluhy. Dluhy mohou být vymezeny na dobu 1 roku aţ po splatnost 3 měsíců. Toto 

umoţňuje výstiţnější oddělení finančních prostředků v oběţných aktivech, které jsou 

určeny na okamţitou úhradu krátkodobých závazků, od té části finančních prostředků, 

která je k dispozici pro podnik jako určitý finanční fond. [4] 

Čistý pracovní kapitál lze chápat jako součást oběţného majetku financovanou 

dlouhodobým kapitálem. Je vyuţíván k zajištění hladkého průběhu hospodářské 

činnosti.[4]  

Čistý pracovní kapitál představuje určitou finanční jistotu, která podniku umoţní 

pokračovat ve svých aktivitách i v případě, ţe by ho potkala nějaká nepříznivá událost, 

která by vyţadovala nečekaně vysoký výdej peněţních prostředků. Velikost finanční 

jistoty závisí na obratovosti krátkodobých aktiv tohoto podniku a dále na vnějších 

okolnostech, jako např. konkurenceschopnost, daňová legislativa a celní předpisy. [4] 

 

Čistý pracovní kapitál lze vyjádřit následujícím vztahem: 

Č𝑷𝑲 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (3) 

Čistý pracovní kapitál můţeme porovnávat i v čase a vypočítávat tak jeho změnu za 

určité období. Změnu čistého pracovního kapitálu lze vypočítat jako rozdíl hodnoty čistého 

pracovního kapitálu na konci sledovaného období a hodnoty čistého pracovního kapitálu 

na počátku sledovaného období. 

∆Č𝑷𝑲 = Č𝑃𝐾(𝑘) − Č𝑃𝐾(𝑃) (4) 

Abychom zjistili příčinu změnu čistého pracovního kapitálu, musíme vycházet 

z výkazu cash flow. 

3.4.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatel aktivity vyjadřuje, jak podnik efektivně hospodaří se svými aktivy. Měří 

se celková rychlost jejich obratu nebo rychlost obratu jednotlivých sloţek a tím se hodnotí 

vázanost kapitálu v určitých aktivech.  
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Členění ukazatelů aktivity: 

 počet obrátek, 

 doba obratu. [1] 

U počtu obrátek se doporučuje vyšší počet, z důvodu niţší vázanosti majetku 

a s tím souvisejícím zvyšováním zisku. U doby obratu se posuzuje průměrná doba trvání 

jedné obrátky. Důleţité je co nejvíce tuto dobu zkrátit a tak zvýšit počet obrátek. [5] 

Pokud má podnik více aktiv neţ je účelné, ztrácí zisk a zároveň vznikají zbytečné 

náklady.  

1. Obrat aktiv 

Ukazatel informuje, kolikrát se celková aktiva obrátí za jeden rok, je také měřítkem 

celkového vyuţití aktiv. Obrat aktiv by měl dosahovat co nejvyšších hodnot, přičemţ se 

minimální hodnota doporučuje kolem 1. [5] 

𝑶𝒃𝒓𝒂𝒕 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (5) 

 

2. Obrat zásob 

Udává přehled o tom, kolikrát se kaţdá poloţka zásob prodá a znovu naskladní. 

Pokud je hodnota ukazatele vyšší neţ oborové průměry, znamená to, ţe podnik nemá 

přebytečné mnoţství nelikvidních zásob, které by vyţadovaly financování. Pokud, ale 

podnik disponuje přebytečnými zásobami, které na sebe váţou nadbytečné finanční 

prostředky, zvyšuje se vázanost kapitálu a podnik nedosahuje výnosu. [6] 

𝑶𝒃𝒓𝒂𝒕 𝒛á𝒔𝒐𝒃 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 (6) 

 

3. Doba obratu zásob 

Tento ukazatel udává průměrný počet dní, kdy jsou zásoby v podniku vázány aţ do 

fáze jejich spotřeby nebo do jejich prodeje. 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒛á𝒔𝒐𝒃 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝑡𝑟 ž𝑏𝑦

360

 (7) 
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4. Doba obratu pohledávek  

Doba obratu se měří ve dnech, které udávají, jak dlouho musí podnik čekat, neţ 

dostane peníze za své prodané výrobky a sluţby. Odběratelům se poskytuje obchodní úvěr  

od předání výrobku do samotné úhrady.[5] 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒑𝒐𝒉𝒍𝒆𝒅á𝒗𝒆𝒌 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟 ž𝑏𝑦

360

 (8) 

 

5. Doba obratu závazků 

Udává počet dnů, které uplynou od nákupu zásob po jejich úhradu. Po tuto dobu 

vyuţíváme od dodavatelů bezplatný obchodní úvěr. Doporučuje se srovnávat s dobou 

obratu pohledávek, přičemţ doba obratu závazku by měla být delší neţ doba obratu 

pohledávek. V tomto případě by měl podnik dostatečné mnoţství finančních prostředků na 

úhradu svých dluhů.[5] 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌ů =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟 ž𝑏𝑦

360

 (9) 

 

3.4.5 Ukazatele likvidity 

Likvidita je brána jako schopnost jednotlivých aktiv se přeměnit na peníze. Získané 

peníze pak zajišťují solventnost podniku (schopnost úhrady dluhů v okamţiku splatnosti). 

Aby mohl být podnik solventní, je důleţité mít část svých aktiv ve formě peněz nebo ve 

formě pohotově přeměnitelných aktiv na peníze, tedy pro solventnost podniku je důleţitá 

likvidita, coţ je okamţitá platební schopnost. Jednotlivé sloţky aktiv mají různou dobu 

likvidnosti, coţ je přeměnitelnost na peníze. Nejlikvidnější formou aktiv jsou peníze 

v hotovosti nebo na bankovních účtech, nejméně likvidní jsou stálá aktiva, proto se 

v ukazatelích nevyuţívají. Ukazatele likvidity se začleňují do soustavy podílových 

ukazatelů. Likvidita porovnává majetkové sloţkys tím, co je nutno zaplatit. Vyuţívají se tři 

stupně likvidity. [1] 
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1. Okamţitá likvidita 

Jedná se o likviditu 1. stupně, zároveň je nejpřesnějším ukazatelem, jelikoţ hodnotí 

schopnost podniku uhradit závazky v daný okamţik. V čitateli je uveden finanční majetek, 

do kterého řadíme peníze v hotovosti, peníze na bankovním účtu, krátkodobé cenné papíry, 

šeky atd. U okamţité likvidity je doporučovaná hodnota okolo 0,2. [6] 

𝑶𝒌𝒂𝒎ž𝒊𝒕á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =  
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛 č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (10) 

 

2. Pohotová likvidita 

V čitateli vzorce pro výpočet pohotové likvidity se nacházejí oběţná aktiva sníţená 

o poloţku zásob. Jedná se o nejpřesnější vyjádření způsobu, jak podnik můţe zaplatit 

krátkodobé závazky. Samotná oběţná aktiva by měla být ještě sníţena o nedobytné 

pohledávky. Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat od 0,7 do 1,0. 

Pokud se ukazatel dostává na hodnotu 1, podnik nemusí prodávat své zásoby, aby zaplatil 

své závazky. Pokud je ale hodnota tohoto ukazatele příliš vysoká,znamená to, ţe podnik na 

sebe váţe hodně aktiv ve formě pohotových prostředků, která přinášejí minimální úrok. [6] 

𝑷𝒐𝒉𝒐𝒕𝒐𝒗á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =  
(𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 −𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 )

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (11) 

 

3. Běţná likvidita 

V čitateli vzorce pro výpočet běţné likvidity se objevují všechny poloţky oběţných 

aktiv. Tímto ukazatelem se měří, kolikrát oběţná aktiva pokryjí krátkodobé závazky. To 

znamená, kolikrát by podnik proměnil všechny oběţná aktiva na peníze, aby vyhověl 

věřitelům. Doporučovaná hodnota běţné likvidity by se měla pohybovat v rozmezí 1,6-2,5, 

ale nikdy by neměla klesnout pod hodnotu 1. [6] 

𝑩ěž𝒏á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (12) 
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3.4.6 Ukazatele rentability 

Rentabilita zachycuje schopnost podniku produkovat zisk a tím zhodnotit kapitál, 

který se do podniku vloţil. Proto lze rentabilitu formulovat jako výnosnost kapitálu. 

Informace pouţívané k výpočtu rentability najdeme v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.[1] 

Čím je rentabilita vyšší, tím podnik lépe hospodaří se svým majetkem a kapitálem. 

[5] 

 

1. Rentabilita aktiv – ROA 

Jde o poměření zisku s celkovými aktivy podniku bez ohledu, zda aktiva byla 

financována vlastním či cizím kapitálem. [5] 

𝑹𝑶𝑨 =  
čí𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 (13) 

 

2. Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Ukazatel je součástí pyramidální rozkladu a také informuje o zúročení vlastního 

kapitálu. Hodnotí se výnosnost vloţeného kapitálu, tudíţ je tento ukazatel důleţitý pro 

investory, říká jim, zda je pro ně výhodné vloţit své peníze do podniku. [1] 

Lze zároveň sledovat, kolik čistého zisku připadá na korunu investovaného 

kapitálu. [5] 

𝑹𝑶𝑬 =  
čí𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
∗ 100 (14) 

 

3. Rentabilita trţeb – ROS 

Ukazatel charakterizuje úspěšnost podniku na trhu, udává, kolik korun zisku podnik 

vytvoří z jedné koruny trţeb. Dá se říct, ţe čím je vyšší rentabilita trţeb, tím je i lepší 

produktivita podniku. [5] 

𝑹𝑶𝑺 =  
čí𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 100 (15) 
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3.4.7 Ukazatele zadluţenosti 

Ukazatel zadluţenosti sděluje, zda podnik vyuţívá k financování aktiv i cizí zdroje. 

U velkých podniků je nepravděpodobné vyuţití jen vlastních zdrojů nebo jen cizích zdrojů. 

Základním problémem finančního řízení je správná skladba zdrojů financování, hledá se 

optimální velikost vlastního a cizího kapitálu. Při správném rozloţení vlastního a cizího 

kapitálu můţe podnik dosáhnout i vyšší výnosnosti. Ukazatele zadluţenosti poměřují 

rozvahové poloţky a zjišťuje se, do jaké míry jsou aktiva podniku financována cizími 

zdroji. [3] 

 

1. Celková zadluţenost 

Jde o základní ukazatel celkové zadluţenosti, který udává poměr celkových cizích 

zdrojů k celkovým aktivům. U tohoto ukazatele platí, ţe čím je jeho hodnota vyšší, tím je 

i vyšší riziko ztráty pro věřitele v případě likvidace. Proto věřitelé dávají přednost nízkému 

ukazateli zadluţenosti. Doporučovaná hodnota celkového zadluţení je kolem 35 – 50 %. 

[4] 

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒛𝒂𝒅𝒍𝒖ž𝒆𝒏𝒐𝒔𝒕 =  
𝑐𝑖𝑧 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 (16) 

 

2. Kvóta vlastního kapitálu – finanční nezávislost 

Jde o doplňkový ukazatel k celkovému zadluţení. Ukazatel vyjadřuje finanční 

nezávislost podniku. Jedná se o poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům. Hodnota je 

uváděna v procentech a doporučovanou hodnotnou je víc jak 50 %. Součet celkové 

zadluţenosti a kvóty vlastního kapitálu musí dávat dohromady 100 %. [Sedláček] 

𝑲𝒗ó𝒕𝒂 𝒗𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í𝒉𝒐 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍𝒖 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 (17) 

 

3.4.8 Analýza soustav ukazatelů 

Pomocí rozdílových a poměrových ukazatelů lze analyzovat finančně-ekonomickou 

stránku podniku, ale jednotlivé ukazatele mají omezenou vypovídací schopnost. Proto se 

vytváří k posouzení celkové finanční situace soustavy ukazatelů označované jako 
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analytické systémy. Detailnější zobrazení finančně-ekonomické situace umoţňuje rostoucí 

počet ukazatelů, ale zároveň vyšší počet ukazatelů ztěţuje orientaci a výsledné hodnocení 

podniku. Proto se tvoří modely zaloţené na větším počtu ukazatelů, ale i modely vedoucí 

k jednomu číslu. [4] 

 

Rozlišují se tyto soustavy: 

a) Hierarchicky uspořádané ukazatele – typickým příkladem je pyramidová 

soustava, která identifikuje logické a ekonomické vazby mezi ukazateli jejich rozkladem.  

[4] 

b) Účelové výběry ukazatelů – vytváří se s cílem sestavit ukazatele, kteří by 

kvalitně charakterizovali finanční situaci podniku. Podle účelu pouţití se výběry člení na: 

 Bonitní modely – syntetický ukazatel nahrazuje jednotlivé analytické 

ukazatele různých vypovídacích schopností vyjádřit finanční situaci.[4] 

 Bankrotní modely – jsou to systémy včasného varování, jelikoţ podle 

vybraných ukazatelů varují před finančním ohroţením zdraví podniku.[4] 

 

1. Du Pontův pyramidální rozklad 

Du Pont je typickým pyramidálním rozkladem, který byl poprvé vyuţit 

v nadnárodní chemické společnosti Du Pont de Nemours. Velkou výhodou tohoto rozkladu 

je, ţe pouţívá malé mnoţství ukazatelů, kterými lze dosáhnout závěru strategie finančního 

vývoje podniku. Další výhodou je, ţe existuje provázanost mezi ukazateli a moţnost 

vyčíslení, jak změna ukazatele na niţším stupni ovlivní vrcholový ukazatel pyramidálního 

rozkladu. [1] 

Du Pontův pyramidální rozklad je znázorněn na obrázku 4.  
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Obrázek 4: Du Pontův rozklad 

Zdroj: [1] + vl. zpracování 

 

U pyramidálního rozkladu se vychází z cíle maximalizovat výnos na vlastní jmění, 

jelikoţ je tento ukazatel kritériem výhodnosti kapitálu investovaného do podniku. Jelikoţ 

podnik nefinancuje aktiva jen z vlastních zdrojů, ale vyuţívá i cizích zdrojů, musí se 

hodnotit zároveň i efektivnost pouţití celkových aktiv a vlivu cizích zdrojů na objem zisku. 

Pokud cizí kapitál přinese podniku více, neţ sám stojí, zvýší se rentabilita vlastního 

kapitálu. Cizí kapitál v takovém to případě zvedá rentabilitu vlastního kapitálu a hovoříme 

o tzv. finanční páce. Cizí kapitál je pouţíván pro zvýšení výnosnosti vlastního kapitálu 
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a tím vzniká odvození názvu ukazatele – multiplikátoru, který se nachází v první úrovni 

pyramidálního rozkladu. [1] 

V levé části další úrovně dochází k rozkladu ziskovosti včetně spotřeby vstupů ve 

formě nákladovosti příslušných nákladových poloţek. [1] 

V pravé části rozkladu se analyzuje obrat celkových aktiv a jejich vázanost 

v jednotlivých formách. [1] 

Celý tento pyramidální rozklad dává syntetický pohled na finanční situaci podniku. 

Z výpočtu podílových ukazatelů a zhodnocení jednotlivých ukazatelů na niţších úrovních 

lze hledat cesty ke zlepšení finančního stavu podniku. [1] 

 

2. Souhrnné indexy hodnocení 

Na základě  finanční analýzy některé ukazatele vypovídají o podniku pozitivně, jiné 

negativně.Proto byly vyvinuty modely, které pomocí jednoho čísla vyjádří celkovou 

finanční situaci podniku, jeho výkonnost a ekonomickou situaci. Souhrnné indexy 

hodnocení se dělí na:  

 Bankrotní indikátory – jsou rozhodující pro věřitele, kteří se zajímají 

o schopnost podniku včas dostávat svým závazkům. Mezi tyto modely se 

řadí Tafflerův bankrotní model a Altmanův model. [5] 

 Bonitní indikátory – jsou orientovány na investory a vlastníky, kteří chtějí 

znát míru kvality podniku podle jehovýkonnosti. Mezi bonitní modely se 

řadí Kralickův rychlý test a index bonity. [5] 

 

1. Altmanův model (Z skóre) 

Altmanova analýza slouţí k vyhodnocení finančního zdraví podniku. Skládá se 

z pěti ukazatelů, kteří zahrnují rentabilitu, zadluţenost, likviditu a strukturu kapitálu. 

Jednotlivé ukazatele mají přiřazenou různou váhu. Výsledkem Altmanova modelu je jediné 

číslo, které se nazývá Z-skóre. [5] 
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Cílem Altmanovy analýzy je jednoduché odlišení bankrotujícího podniku od 

podniku bonitního. Pomocí této analýzy lze určit s velkou spolehlivostí, zda se podnik blíţí 

k bankrotu minimálně dva roky dopředu. [3] 

Během let vývoje této analýzy se došlo k závěru, ţe nelze stejným měřítkem 

hodnotit velké a malé podniky, proto vznikly dvě varianty Altmanova modelu: 

 Altmanův index pro podniky neobchodované na kapitálovém trhu, 

 Altmanův index pro podniky obchodované na kapitálovém trhu. 

 

Základní vzorce pro výpočet Altmanova indexu pro podniky neobchodované na 

kapitálovém trhu: 

𝑥1 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 −𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (18) 

𝑥2 =
𝑛𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑 ě𝑙𝑒𝑛 ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (19) 

𝑥3 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (20) 

𝑥4 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣𝑒  𝑑𝑙𝑢 ℎ𝑦
 (21) 

𝑥5 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (22) 

 

Altmanův index – Z-skóre: 

𝑍 = 0,717 ∗ 𝑥1 + 0,847 ∗ 𝑥2 + 3,107 ∗ 𝑥3 + 0,42 ∗ 𝑥4 + 0,998 ∗ 𝑥5 (23) 

 

Hodnocení podniku neobchodovaného na kapitálovém trhu je uvedeno v následující 

tabulce 3. 

Tabulka 3: Hodnocení Altmanovy analýzy pro podniky neobchodované na kapitálovém trhu 

Výsledek Hodnocení 

<2,89;∞) bonitní podnik 

(1,23;2,89) šedá zóna 

(-∞;1,23> bankrotní podnik 

Zdroj: [5] + vl. zpracování 
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Základní vzorce pro výpočet Altmanova indexu pro podniky obchodované na 

kapitálovém trhu: 

Vzorce 18, 19, 20 a 22jsou stejného významu jako u podniku neobchodovaného na 

kapitálovém trhu. Liší se pouze vzorec 21, který je vyjádřen následujícím vztahem: 

𝑥4 =
𝑡𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎  𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 íℎ𝑜  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙𝑢

úč𝑒𝑡𝑛 í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 ý𝑐ℎ  𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘 ů
 (24) 

 

Altmanův index – Z-skóre: 

𝑍 = 1,2 ∗ 𝑥1 + 1,4 ∗ 𝑥2 + 3,3 ∗ 𝑥3 + 0,6 ∗ 𝑥4 + 1 ∗ 𝑥5 (25) 

 

Hodnocení podniku obchodovaného na kapitálovém trhu je uvedeno v následující 

tabulce 4. 

 

Tabulka 4: Hodnocení Altmanovy analýzy pro podniky obchodované na kapitálovém trhu 

Výsledek Hodnocení 

<2,99;∞) bonitní podnik 

(1,81;2,99) šedá zóna 

(-∞;1,81> bankrotní podnik 

Zdroj: [5] + vl. zpracování 

 

2. Tafflerův bankrotní model 

Poprvé se Tafflerův index objevuje roku 1977, kdy se v indexu vyuţívají čtyři 

poměrové ukazatele, které mají přidělené určité váhy. Výběr čtyř ukazatelů probíhal 

z mnoţiny 90 původních poměrových ukazatelů. Pro výpočet bude pouţita modifikovanou 

variantu Tafflerova modelu. [6] 

 

Základní vzorce pro výpočet: 

𝑥1 =
𝐸𝐵𝑇

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (26) 
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𝑥2 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
 (27) 

𝑥3 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (28) 

𝑥4 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (29) 

 

Tafflerova diskriminační rovnice: 

𝑍𝑇(𝑧) = 0,53 ∗ 𝑥1 + 0,13 ∗ 𝑥2 + 0,18 ∗ 𝑥3 + 0,16 ∗ 𝑥4    (30) 

 

 Podle původní varianty Tafflerova modelu bylo moţné podniky hodnotit pouze 

jako bonitní nebo bankrotní, v modifikované verzi vzniká i hodnocení podniků patřících do 

tzv. „šedé zóny“ – podniků, které nelze spolehlivě ohodnotit. [6] 

V následující tabulce 4 je uvedeno hodnocení podniku, které vychází z Tafflerovy 

diskriminační rovnice. 

 

Tabulka 5: Hodnocení Tafflerova modelu 

Výsledek Hodnocení 

(0,3;∞) bonitní podnik 

<0,2;0,3) šedá zóna 

(-∞;0,2) bankrotní podnik 

Zdroj: [6] + vl. zpracování 

 

3. Kralickův rychlý test 

Rychlý test navrhl p. Kralicek roku 1990. Model slouţí k rychlému analyzování 

podniku s velmi dobrou vypovídací schopností. Jsou pouţívány ukazatele, kteří 

nepodléhají rušivým vlivům a musí zahrnovat informační potenciál rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty, proto se počítá se čtyřmi ukazateli, kteří tyto podmínky splňují. [4] 

První ukazatel informuje o kapitálové síle podniku, říká, zda má podnik dluhy 

a v jaké výši. Tento ukazatel také charakterizuje finanční stabilitu a samostatnost podniku 

hradit své potřeby vlastními zdroji. [4] 
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𝐾𝑣ó𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (31) 

 

Ukazatel doby splácení dluhu z CF udává, jak je podnik schopen hradit své 

závazky. Doba splácení dluhu z CF společně s ukazatelem kvóta vlastního kapitálu 

charakterizují stabilitu sledovaného podniku a také informují o solventnosti daného 

podniku. [4] 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢 𝑧 𝐶𝐹 =
𝑐𝑖𝑧 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙−𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛 č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑐𝑎𝑠ℎ  𝑓𝑙𝑜𝑤
 (32) 

 

Ukazatele cash flow v procentech trţeb a rentability celkových aktiv analyzují 

výnosovou situaci podniku. 

𝐶𝐹 𝑣 % 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =
𝑐𝑎𝑠ℎ  𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (33) 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (34) 

 

Následné hodnocení vypočtených poměrových ukazatelů probíhá tak, ţe se 

jednotlivý ukazatel oznámkuje podle tabulky 6 a pak se výsledná známka určí jako 

aritmetický průměr z jednotlivých ohodnocených ukazatelů. Velkou výhodou rychlého 

testu je jednoduchost a „rychlost“. [4] 

 

Tabulka 6: Hodnocení rychlého testu 

Ukazatel Výborný 

(1) 

Velmi 

dobrý (2) 

Dobrý 

(3) 

Špatný 

(4) 

Ohroţen 

insolvencí (5) 

Kvóta vlastního 

kapitálu 
>30% >20 % > 10 % > 0 % Negativní 

Doba splácení 

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

CF v % trţeb >10 % >8 % > 5 % > 0 % Negativní 

ROA >15 % >12 % > 8 % > 0 % Negativní 

Zdroj: [4] + vl. zpracování 
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Celkové hodnocení Kralickova testu spočívá v tom, ţe je-li průměrná známka mezi 

jedničkou a dvojkou, bude se jednat o bonitní podnik. Rozmezí známek mezi dvojkou 

a trojkou znamená, ţe podniky spadají do šedé zóny. Budou-li známky vyšší neţ 3, jedná 

se o bankrotní podniky. [4] 

4. Index bonity 

Index bonity nebo také indikátor bonity se vyuţívá hlavně v německy mluvících 

zemích a slouţí k podrobnějšímu zhodnocení ekonomické situace podniku. Pouţívá se 

6 základních vzorců, které se následně dosadí do hlavní rovnice výpočtu. [4] 

 

Základní vzorce pro výpočet: 

𝑥1 =
𝑐𝑎𝑠ℎ  𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑐𝑖𝑧 í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 (35) 

𝑥2 =
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧 í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 (36) 

𝑥3 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (37) 

𝑥4 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
 (38) 

𝑥5 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
 (39) 

𝑥6 =
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (40) 

 

Hlavní rovnice pro výpočet: 

𝐼𝐵 = 1,5 ∗ 𝑥1 + 0,08 ∗ 𝑥2 + 10 ∗ 𝑥3 + 5 ∗ 𝑥4 + 0,3 ∗ 𝑥5 + 0,1 ∗ 𝑥6 (41) 

 

Hodnocení indexu bonity probíhá podle následující tabulky 7. 
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Tabulka 7: Hodnocení indexu bonity 

Výsledek IB Hodnocení 

(-∞;2) Extrémně špatná ekonomická situace 

<-2;-1) Velmi špatná ekonomická situace 

<-1;0) Špatná ekonomická situace 

<0;1) Problematická ekonomická situace 

<1;2) Dobrá ekonomická situace 

<2,3) Velmi dobrá ekonomická situace 

(3;∞) Extrémně dobrá ekonomická situace 

Zdroj: [6] + vl. zpracování 

Pokud index bonity vychází v záporných hodnotách, je ekonomická situace 

podniku špatná. Dobrá ekonomická situace podniku nastává, kdyţ jsou hodnoty indexu 

bonity větší neţ 1. [6] 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU 

Ve čtvrté kapitole je provedena finanční analýza vybraného podniku 

KAMENOLOMY ČR, s. r. o. v letech 2011 – 2015. Vstupní údaje a hodnoty pro výpočty 

jsou uvedeny v přílohách této práce. Jedná se o rozvahy, výkazy zisku a ztráty a cash flow 

od roku 2011 do roku 2015. Pouţívané vzorce a doporučované hodnoty jsou uvedeny 

v kapitole 3 teoretická východiska.  

Finanční analýza je provedena pomocí horizontální a vertikální analýzy aktiv, pasiv 

a výkazu zisku a ztráty. Veškeré vypočítané hodnoty jsou uvedeny v tabulkách a pro lepší 

přehlednost jsou vytvořené grafy. Dalším bodem finanční analýzy jsou výpočty 

poměrových ukazatelů – rentability, likvidity, aktivity a zadluţenosti. Všechny vypočítané 

hodnoty jsou zpracovány do tabulky a pro lepší přehlednost jsou vytvořeny i grafy. Dalším 

bodem je Du Pontův rozklad za vybrané období společnosti. Posledním bodem finanční 

analýzy jsou bankrotní a bonitní modely. Celkové hodnocení a doporučení jsou uvedeny 

v následující kapitole 5 návrhy a doporučení. 

4.1 Horizontální analýza 

Údaje pro vytvoření horizontální analýzy jsou převzaty z příloh diplomové práce. 

Horizontální analýza aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty jsou vytvořené v letech 2011 -

 2015. Vzorce pro výpočet jsou uvedeny v předchozí kapitole 3 teoretická východiska. 

Následně vypočítané hodnoty jsou uvedeny v absolutní i relativní hodnotě. Absolutní 

hodnota je vyjádřena v tis. Kč a relativní hodnota v %, která umoţňují lepší orientaci 

v tabulce.  

4.1.1 Horizontální analýza aktiv 

V tabulce 8 jsou uvedeny vypočítané hodnoty horizontální analýzy aktiv ve 

zkrácené formě za sledované období. Horizontální analýza v celém rozsahu strany aktiv je 

v příloze 3. 
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Tabulka 8: Horizontální analýza aktiv 

Poloţka 
Období (2011-2012)  Období (2012-2013)  

v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Aktiva celkem -16 702 -1,42 -55441 -4,77 

Dlouhodobý majetek -54 812 -4,65 -61576 -5,30 

Dlouhodobý nehmotný majetek -305 -0,03 -505 -0,04 

Dlouhodobý hmotný majetek -54 507 -4,62 -61071 -5,25 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0,00 0 0,00 

Oběţná aktiva 40 455 3,43 8233 0,71 

Zásoby 6 487 0,55 -18522 -1,59 

Dlouhodobé pohledávky -4 449 -0,38 1365 0,00 

Krátkodobé pohledávky 37 308 3,16 22283 1,92 

Krátkodobý finanční majetek 1 109 0,09 3107 0,27 

Časové rozlišení -2 345 -0,20 -2098 -0,18 

Poloţka 
Období (2013-2014)  Období (2014-2015)  

v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Aktiva celkem 41 945 3,79 91 040 7,92 

Dlouhodobý majetek -48 927 -4,42 -12 017 -1,05 

Dlouhodobý nehmotný majetek -151 -0,01 -37 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek -48 774 -4,41 -11 979 -1,04 

Dlouhodobý finanční majetek -2 0,00 -1 0,00 

Oběţná aktiva 86 921 7,85 105 251 9,16 

Zásoby -9 232 -0,83 -6 788 -0,59 

Dlouhodobé pohledávky 5 694 0,51 6 549 0,57 

Krátkodobé pohledávky 87 755 7,93 103 117 8,97 

Krátkodobý finanční majetek 2 704 0,24 2 373 0,21 

Časové rozlišení 3 951 0,36 -2 194 -0,19 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Ve sledovaném období došlo k poklesu celkových aktiv v letech 2012 a 2013 

z důvodu běţných ročních odpisů softwaru ve výší 267 000 tis. Kč, opotřebovaných strojů 

ve výši27 332 tis. Kč a pokles hodnoty u staveb je způsoben běţným ročním odpisem ve 

výši 5 748 tis. Kč. V roce 2012 došlo k poklesu celkových aktiv o 1,42 % a v roce 2013 

o 4,77 % na konečnou částku 1 107 022 tis. Kč. V následujícím období firma zaznamenala 

nárůst celkových aktiv, v roce 2013 o 3,79 % a v roce 2014 o 7,92 %. Tento nárůst byl 

především ovlivněn v roce 2014 a 2015 špatnou platební morálkou odběratelů. Hodnota 

celkových pohledávek vzrostla dle rozvahy podniku, která je v příloze 1, v roce 2014 

o 39,94 % a v roce 2015 o 33,33 %.  
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4.1.2 Horizontální analýza pasiv 

Tabulka 9 uvádí vypočítané hodnoty horizontální analýzy pasiv ve zkrácené formě 

za sledované období. Horizontální analýza v celém rozsahu strany pasiv je v příloze 4. 

Tabulka 9: Horizontální analýza pasiv 

Poloţka 
Období (2011-2012) Období (2012-2013) 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Pasiva celkem -16 702 -1,42 -55 441 -4,77 

Vlastní kapitál 125 054 10,61 -68 866 -5,92 

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 

Kapitálové fondy 0 0,00 0 0,00 

Rezervní fondy 0 0,00 0 0,00 

VH z min. let 114 824 9,74 -24 946 -2,15 

VH z běţ. účet. ob. 10 230 0,87 -43 920 -3,78 

Cizí zdroje -141 756 -12,02 13 425 1,15 

Rezervy -31 278 -2,65 8 702 0,75 

Dlouhodobé závazky 1 222 0,00 -1 222 -0,11 

Krátkodobé závazky -111 700 -9,47 5 945 0,51 

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

Časové rozlišení 0 0,00 0 0,00 

Poloţka 
Období (2013-2014)  Období (2014-2015)  

v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Pasiva celkem 41945 3,79 91040 7,92 

Vlastní kapitál 13991 1,26 50992 4,44 

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 

Kapitálové fondy 8 0,00 -1 0,00 

Rezervní fondy -11018 -1,00 0 0,00 

VH z min. let 17153 1,55 13982 1,22 

VH z běţ. účet. ob. 7848 0,71 37011 3,22 

Cizí zdroje 27954 2,53 40048 3,49 

Rezervy 26381 2,38 35649 3,10 

Dlouhodobé závazky 0 0,00 0 0,00 

Krátkodobé závazky 1573 0,14 4399 0,38 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 

Časové rozlišení 0 0 0 0 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Z tabulky9 je patrné, ţe u celkových pasiv došlo k poklesu v letech 2012 a 2013. 

V roce 2012 cizí zdroje poklesly o 12,02 % z důvodu sníţení cizích zdrojů o částku 

111 700 tis. Kč. V tomto roce byl splacen závazek vůči rakouské společnosti ve výši 

93 451 tis. Kč. V roce 2013 byla pasiva celkem na nejniţší úrovni sledovaného období 

v částce 1 107 022 tis. Kč. Došlo k poklesu hodnoty oproti předcházejícímu roku o 4,77 %. 

Důvodem této nejniţší hodnoty byl pokles výsledku hospodaření běţného účetního období 

o 43 920 tis. Kč. V následujících sledovaných letech celková pasiva vzrostla. Roku 2014 

byl nárůst způsoben zvýšením hodnoty rezerv o 2,38 % na částku 198 770 tis. Kč 

a dosaţením vyššího výsledku hospodaření oproti roku předcházejícímu o 0,71 %. 

Nejvyšší hodnoty pasiv bylo dosaţeno v posledním sledovaném období, díky výsledku 

hospodaření za běţné účetní období ve výši 125 993 tis. Kč a zvýšení cizích zdrojů 

o 3,49 % na částku 234 419 tis. Kč. Ostatní poloţky rozvahy na straně pasiv vyšly 

u horizontální analýzy s nulovou relativní změnou.  

 

4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Jednotlivé relativní a absolutní změny jsou uvedeny v tabulce10 a vývoj výsledku 

hospodaření za účetní období je zachycen v obrázku 5. Výkaz zisku a ztráty je uveden 

v příloze 2, horizontální analýza výkazu zisku a ztráty v celém rozsahu je uveden 

v příloze 4. 
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Tabulka 10: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Poloţka  
Období (2011-2012) Období (2012-2013) 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Trţby za prodej zboţí 0   0   

Náklady vynaloţené na prodané zboţí 0   0   

Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb -72 871 -6,80 -42 967 -4,30 

Výkonová spotřeba -12 866 -1,05 -90 592 -7,44 

Osobní náklady -5 522 -3,90 -5 379 -3,95 

Trţby za prodej DM a materiálu -2 008 -51,77 -1 109 -59,27 

Provozní HV 8 588 5,67 -58 714 -36,68 

Finanční HV 4 079 47,36 3 852 84,98 

HV před zdaněním 12 667 8,86 -54 862 -35,27 

HV za účetní období (po zdanění) = HV za 

běţnou činnost 
10 230 8,91 -43 920 -35,12 

Poloţka  
Období (2013-2014) Období (2014-2015) 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Trţby za prodej zboţí 0   0   

Náklady vynaloţené na prodané zboţí 0   0   

Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 52 929 5,54 165 367 16,40 

Výkonová spotřeba 55 140 4,89 159 347 13,48 

Osobní náklady 1 506 1,15 12 668 9,58 

Trţby za prodej DM a materiálu 2 574 337,80 -1 468 -44,00 

Provozní HV 11 914 11,75 43 852 38,71 

Finanční HV -2 196 -322,47 1 846 64,16 

HV před zdaněním 9 718 9,65 45 698 41,39 

HV za účetní období (po zdanění) = HV za 

běţnou činnost 
7 848 9,67 37 011 41,59 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb zaznamenaly v roce 2012 pokles 

o 6,80 % proti roku předcházejícímu, který činil 1 071 433 tis. Kč. V následujícím roce je 

trend vývoje trţeb shodný s rokem předcházejícím. Trţby poklesly o 4,30% na nejniţší 

úroveň sledovaného období, konkrétně na částku 955 595 tis. Kč. V následujícím období 

dosáhly trţby rostoucího vývoje. V roce 2014 vzrostly o 5,54 % a v roce 2015 o 16,4 % na 

částku 1173891 tis. Kč.  
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Výkonová spotřeba v roce 2012 poklesla o 1,05 % na částku 1 217 790 tis. Kč. 

V následujícím roce došlo k poklesu o 7,44 %. V následujících letech výkonová spotřeba 

rostla. V roce 2014 vzrostla o 4,89 % a v roce 2015 o 13,45% na konečnou hodnotu 

1 341 685 tis. Kč.  

Další poloţkou  horizontální analýzy jsou osobní náklady, které v roce 2012 a 2013 

klesly stejnoměrně o 3,9 %. Následující rok 2014 osobní náklady podniku vzrostly o 1,1 % 

a poslední sledovaný rok 2015 stouply o 9,58 %.  

Tržby za prodej dlouhodobého majetku a materiálu v roce 2012 a 2013 klesly, 

v prvním období hodnota klesla o 51,77 % a další rok o 59,27 %. Roku 2014 dochází 

k vysokému nárůstu trţeb za prodej dlouhodobého majetku a materiálu o 337,8 %. 

Poslední rok 2015 společnosti trţba za prodej dlouhodobého majetku a materiálu opět 

klesne o 44%. 

Provozní výsledek hospodaření společnosti byl roku 2012 zvýšen o 5,67 %, ale 

následující rok 2013 klesl o 36,68 % na částku 101 376 tis. Kč. Následující roky 2014 

a 2015 provozní výsledek hospodaření stoupal, nejdříve jen o 11,75 % a pak o37,71 %. 

U finančního výsledku hospodaření je trend první v první polovině sledovaného 

období stoupající, nejdřív o 47,36 % a poté o 84,98 %. V roce 2014 dochází ke změně – 

pokles o 322,47 % v částce 2 169 tis. Kč. V roce 2015 dochází opět k nárůstu o 64,16 %. 

U hospodářského výsledku před zdaněním i u hospodářského výsledku za účetní 

období dochází ke stejnému průběhu. Roku 2012 dochází k nárůstu o necelých 9 %, ale 

následující rok je zde propad přibliţně o 35 %, coţ je asi 49 500 tis. Kč. Následující rok 

2014 je nárůst o 9,6 % a roku 2015 dochází k největšímu nárůstu o 41,5 %, coţ je rok kdy 

společnost dosahuje nejvyššího výsledku hospodaření za účetní období, tedy 

125 993 tis. Kč. 
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Obrázek 5: Vývoj výsledku hospodaření 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

4.2 Vertikální analýza 

V této kapitole jsou uvedeny vertikální analýzy aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty. 

Všechny vypočítané údaje jsou uvedeny v tabulkách, ke kterým je vytvořeno i grafické 

zpracování pro lepší přehlednost výpočtů. 

4.2.1 Vertikální analýza aktiv 

V této podkapitole je uvedena vertikální analýza aktiv ve sledovém období od roku 

2011 do roku 2015. Všechny vypočítané hodnoty jsou uvedeny v tabulce 11. Tabulka 

vertikální analýzy je provedena ve zkrácené formě rozvahy na straně aktiv.  V příloze 6 je 

uvedena vertikální analýza aktiv celé rozvahové strany aktiv. 
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Tabulka 11: Vertikální analýza aktiv 

[%] 2011 2012 2013 2014 2015 

AKTIVA CELKEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Dlouhodobý majetek 70,7 67,0 64,8 58,1 52,9 

- Dlouhodobý nehmotný majetek 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

- Dlouhodobý hmotný majetek 70,6 69,9 64,7 58,1 52,9 

 -Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0,0 0,0 0,0 

Oběţná aktiva 27,5 31,4 33,7 40,0 45,6 

 - Zásoby 9,9 10,6 9,4 8,3 7,1 

- Dlouhodobé pohledávky 0,4 0,0 0,1 0,6 1,1 

 -Krátkodobé pohledávky 13,7 17,1 20,0 26,9 33,3 

- Krátkodobý finanční majetek 3,5 3,7 4,1 4,2 4,1 

Časové rozlišení 1,8 1,6 1,5 1,8 1,5 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Největší podíl na celkových aktivech má dlouhodobý majetek, konkrétně se jedná 

o dlouhodobý hmotný majetek, který v letech 2011 a 2012 tvořil 70 % celkových aktiv. 

V dalších letech procentní podíl hmotného majetku na celkových aktivech klesal, z důvodu 

poklesu hodnoty u nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku. I přes pokles 

hodnoty dlouhodobého hmotného majetku tvoří dlouhodobý majetek ve všech sledovaných 

letech více neţ 50 % celkových aktiv. Druhou sloţkou, která se nejvíce podílí na 

celkových aktivech podniku, jsou oběţná aktiva. Konkrétně se jedná o krátkodobé 

pohledávky, které během celého sledovaného období rostly, z důvodu špatné platební 

morálky odběratelů.  Na začátku sledovaného období krátkodobé pohledávky zaujímaly 

13,7 % z celkových aktiv. Na konci sledovaného období hodnota vystoupala aţ na 33,3 % 

z celkových aktiv. Nejniţší podíl na celkových aktivech tvoří poloţka časového rozlišení, 

která ve všech sledovaných letech zaujímá méně neţ 2 % celkových aktiv. Pro lepší 

přehlednost je vertikální analýza znázorněna na obrázku 6. 
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Obrázek 6: Sloţení aktiv v podniku 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.2.2 Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza pasiv se zabývá strukturou pasiv v letech 2011 – 2015. Procentní 

podíly vlastního kapitálu a cizích zdrojů jsou v tabulce 12, vývoj struktury pasiv je 

znázorněn na obrázku 7. Vertikální analýza v celém rozsahu strany pasiv je v příloze 7. 

 

Tabulka 12: Horizontální analýza pasiv 

[%] 2011 2012 2013 2014 2015 

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

Vlastní kapitál 66,72 78,44 76,15 74,59 73,22 

- Základní kapitál 9,01 9,14 9,59 9,24 8,56 

- Kapitálové fondy 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 

 - Rezervní fondy 0,93 0,95 1,00 0,00 0,00 

 -VH z min. let 46,99 57,54 58,17 57,54 54,44 

- VH z běţ. účet. ob. 9,74 10,76 7,33 7,74 10,16 

Cizí zdroje 33,28 21,56 23,85 25,41 26,78 

- Rezervy 16,53 14,08 15,57 17,30 18,90 

- Dlouhodobé závazky 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 

- Krátkodobé závazky 16,74 7,37 8,28 8,11 7,87 

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

Časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Na straně pasiv podává vertikální analýza přehled o tom, z jakých zdrojů podnik 

svá aktiva financoval, zda převáţně z vlastního kapitálu, případně kolik vyuţil cizích 

zdrojů. Vertikální analýza celkových pasiv ukázala, ţe větší podíl na celkových pasivech 

má vlastní kapitál, coţ znamená, ţe svou činnost podnik KAMENOLOMY ČR financuje 

především z vlastních zdrojů. U cizích zdrojů tvoří největší podíl rezervy, které se 

pohybují od 14,08 %do 18,90 %. Další poloţku cizího kapitálu tvoří krátkodobé závazky, 

které byly nejvyšší v roce 2011. Tvořily aţ 16,74 % cizího kapitálu, tahle poloţka je 

vysoká z důvodu závazku vůči rakouské společnosti. Následující roky se krátkodobé 

závazky pohybují od 8,11 % do 7,87 % na cizích zdrojích. 

 

 

Obrázek 7: Sloţení pasiv v podniku 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 
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4.2.3 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty ukazuje podíl jednotlivých poloţek 

nákladů a výnosů.  

 

1. Vertikální analýza nákladů 

Tabulka 13 ukazuje podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech 

společnosti v letech 2011 – 2015. 

 

Tabulka 13: Vertikální analýza nákladů 

Poloţka [%] 2011 2012 2013 2014 2015 

NÁKLADY CELKEM  100 100 100 100 100 

Náklady vynaloţené na prodej zboţí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výkonová spotřeba 80,59 83,77 81,88 82,44 82,91 

Osobní náklady 9,28 9,36 9,50 9,22 8,95 

Daně a poplatky 0,81 0,79 0,68 0,68 0,72 

Odpisy DHM a DNM 5,78 5,55 5,13 4,04 3,06 
Zůstatková cena prodaného DM a 

materiálu 
0,12 0,01 0,00 0,00 0,05 

Změna stavu rezerv 0,59 -2,57 0,32 1,70 1,93 

Ostatní provoz. náklady 0,31 0,57 0,91 0,15 0,33 

Nákladové úroky 0,28 0,11 0,00 0,00 0,00 

Ostatní fin. náklady 0,40 0,32 0,16 0,28 0,18 

Dan z příjmu 1,84 2,10 1,42 1,49 1,86 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Z následující tabulky je patrné, ţe celkové náklady jsou především tvořeny 

výkonovou spotřebou, která ve sledovaném období činní v průměru 82,32 %. Druhou 

nejvyšší poloţkou jsou osobní náklady, které mají v průměru 9,26 %. Třetí poloţka, která 

tvoří největší podíl celkových nákladů, jsou odpisy dlouhodobého hmotného majetku 

a dlouhodobého nehmotného majetku, které jsou v průměru 4,71 %. Čtvrtá poloţka je daň 

z příjmu, která tvoří oproti celku přibliţně 1,74 %. Další poloţky nákladů tvoří oproti 

celkovým nákladům v průměru méně neţ 1 %. Pro lepší přehlednost je na obrázku 8 

znázorněna struktura jednotlivých nákladů podniku.  
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Obrázek 8: Sloţení nákladů v podniku 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

1. Vertikální analýza výnosů 

Tabulka 14 ukazuje strukturu jednotlivých druhů výnosů na celkových výnosech 

společnosti v letech 2011 – 2015. 

 

Tabulka 14: Vertikální analýza výnosů 

Poloţka [%] 2011 2012 2013 2014 2015 

VÝNOSY CELKEM 100 100 100 100 100 

Trţby za prodej zboţí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výkony 96,56 96,81 96,77 98,62 99,58 

Trţby za prodej DM a materiálu 0,24 0,12 0,05 0,22 0,11 

Ostatní provozní výnosy 3,09 2,96 3,08 1,10 0,20 

Výnosové úroky 0,02 0,03 0,07 0,07 0,09 

Ostatní finanční výnosy 0,09 0,08 0,04 0,00 0,01 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Celkové výnosy jsou převáţně tvořeny výkony, které tvoří v průměru 97,67 %. 

Nejvyššího podílu na celkových výnosech dosáhly výkony v posledním sledovaném roce, 

a to konkrétně 99,58 % v částce 1 737 056 tis. Kč. Z toho vyplývá, ţe ostatní poloţky 

výnosů v letech 2011 - 2015 tvoří zanedbatelný podíl na celkových výnosech. Obrázek 9 

ukazuje strukturu celkových výnosů. 

 

 

Obrázek 9: Sloţení výnosů v podniku 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.3 Analýza fondů 

Na základě analýzy fondů lze zjistit hodnotu čistého pracovního kapitálu. Tento 

fond představuje rozdíl mezi určitými poloţkami aktiv na straně jedné a určitými 

poloţkami pasiv na straně druhé. Takový rozdíl se obvykle označuje jako čistý fond. 

Nejčastěji pouţívaným fondem finanční analýzy je čistý pracovní kapitál. 
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4.3.1 Čistý pracovní kapitál 

Hodnotu čistého pracovního kapitálu podniku KAMENOLOMY ČR v letech 

2011 – 2015 nalezneme v tabulce 15. 

 

Tabulka 15: Čistý pracovní kapitál 

[tis. Kč] 2011 2012 2013 2014 2015 

Čistý pracovní kapitál 126 986 279 141 281 429 366 777 467 629 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Z grafu na obrázku 10 vyplývá, ţe čistý pracovní kapitál podniku 

KAMENOLOMY ČR byl ve sledovaném období v kladných hodnotách, které měly 

rostoucí charakter. Nejniţší hodnota tohoto ukazatele byla v roce 2011 a to ve výši 

126 986 tis. Kč a nejvyšší hodnota byla dosaţena v roce 2015 ve výši 467 629 tis. Kč.  

Ze zjištěných výsledků čistého pracovního kapitálu můţeme konstatovat, ţe podnik 

KAMENOLOMY ČR, má dostatečné mnoţství finančních prostředků, které by v případě 

nutnosti úhrady svých dluhů, mohl vyuţít pro běţné fungování podniku. V případě záporné 

hodnoty by se jednalo o tzv. nekrytý dluh, coţ by mohlo mít za následek bankrotující 

situaci podniku. Ve sledovaném období je hodnota čistého pracovního kapitálu, tak 

vysoká, ţe podnik se nemusí obávat této nepříznivé situace.  

 



Bc. Bikárová Aneta: Finanční analýza vybraného podniku 

2017  40 

 

 

Obrázek 10: Čistý pracovní kapitál 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

4.4Analýza poměrových ukazatelů 

Následující podkapitola se zaměřuje na analýzu poměrových ukazatelů. Jedná se 

především o ukazatele likvidity, rentability, aktivity a zadluţenosti. 

 

4.4.1 Ukazatele likvidity 

V této kapitole se zaměřuje finanční analýza podniku na likviditu běţnou, 

pohotovou a okamţitou. Vzorce pouţívané k výpočtu jsou uvedeny v kapitole 3. 

V následující tabulce 16jsou jiţ vypočítané hodnoty vybraného podniku od roku 2011 do 

roku 2015. 

 

Tabulka 16: Ukazatele likvidity 

Likvidita 2011 2012 2013 2014 2015 

Běţná 1,64 4,26 4,07 4,93 5,79 

Pohotová 1,05 2,82 2,93 3,91 4,89 

Okamţitá 0,21 0,5 0,5 0,52 0,52 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

2011 2012 2013 2014 2015

ti
s.

 K
č

Roky

Čistý pracovní kapitál



Bc. Bikárová Aneta: Finanční analýza vybraného podniku 

2017  41 

 

 

Běţná likvidita by se měla pohybovat v rozmezí 1,6 – 2,5[3]. Tohle pravidlo 

podnik splňuje pouze v roce 2011. Následující roky se hodnoty běţné likvidity pohybují 

nad doporučovanou hodnotou a mají stoupající trend. Její zvýšení oproti roku 2011 je 

důsledkem nárůstu oběţných aktiv, konkrétně krátkodobých pohledávek. Lze říci, ţe 

podnik je schopen své krátkodobé závazky hradit ze svých oběţných aktiv. Dalším 

faktorem je sníţení krátkodobých závazků oproti roku 2011. Znázornění běţné likvidity je 

na obrázku 11. 

 

Pohotová likvidita se má pohybovat v rozmezí 0,7 – 1,0[3]. V doporučovaném 

rozmezí se pohotová likvidita podniku KAMENOLOMY ČR nepohybuje ani jedno 

vybrané období a výsledky jsou zde vyšší. Je opět vidět, ţe pohotová likvidita stoupá, 

jelikoţ se podniku zvyšují krátkodobé pohledávky. Všechny hodnoty se navíc pohybují 

nad 1, coţ znamená, ţe podnik nemusí prodávat své zásoby, aby byl schopen uhradit své 

závazky. Znázornění pohotové likvidity je na obrázku 11. 

 

Okamţitá likvidita je nejpřesnějším ukazatele a ukazuje jak je podnik solventní. 

Hodnoty od roku 2012 se opět pohybují nad doporučovanou hranicí, která je 

v doporučované hodnotě 0,2[3]. K vyšším výsledkům dochází proto, ţe společnosti stoupá 

výše finančních prostředků na bankovních účtech. Vyšší hodnoty jsou pro podnik příznivé 

z důvodů splácení svých závazků, ale na druhu stranu přichází o zhodnocení finančních 

prostředků a sniţují si tím rentabilitu podniku. Znázornění okamţité likvidity je na obrázku 

11. 
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Obrázek 11: Likvidita podniku 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.4.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability se zaměřují na ukazatele ROA – rentabilita celkových aktiv, 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu a ROS – rentabilita trţeb. V následující tabulce 17jsou 

uvedeny výpočty jednotlivých rentabilit. Na obrázku 12 je pro lepší přehlednost znázorněn 

graf rentability podniku. 

 

Tabulka 17: Ukazatele rentability 

Rentabilita [%] 2011 2012 2013 2014 2015 

ROA 10 11 7 8 10 

ROE 15 14 10 10 14 

ROS 11 13 8 9 11 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

ROA – rentabilita celkových aktiv má kolísavý průběh, který se pohybuje od 11 % 

do 7 %. Nejniţší hodnoty ve sledovaném období dosahuje roku 2013 a 2014 kvůli niţšímu 

zisku podniku. Na základě vypočítaných hodnot lze říci, ţe podnik efektivně hospodaří se 

svým majetkem.  
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ROE – rentabilita vlastního kapitálu se pohybuje od 14 % do 10 %. Nejvyšší 

hodnota byla v roce 2011, nejniţší hodnoty jsou v letech 2013 a 2014 z důvodu nízkého 

zisku. V roce 2015 je rentabilita vlastního kapitálu 14 %, coţ znamená, ţe investorům 

připadá 14 haléřů čistého zisku. To je pro investory příznivé, jelikoţ se jim zhodnocují 

peníze, které do podniku vloţili.  

 

ROS – rentabilita trţeb vyjadřuje, kolik korun zisku vyprodukuje podnik na 

1 korunu trţeb. Tento ukazatel by neměl dosahovat záporných hodnot, protoţe by to 

znamenalo, ţe podnik neprodukuje ţádný zisk. Pro tento ukazatel je lepší dosahovat 

vyšších hodnot. Od roku 2011 do roku 2015 podnik produkoval z jedné koruny trţeb od 

13 haléřů do 8 haléřů čistého zisku. Nejniţší hodnoty byly v roce 2013 a 2014, jelikoţ 

podnik dosahoval niţších zisků neţ další sledovaná období. 

 

 

Obrázek 12: Rentabilita podniku 

Zdroj: [vlastní zpracování] 



Bc. Bikárová Aneta: Finanční analýza vybraného podniku 

2017  44 

 

4.4.3 Ukazatele aktivity 

U ukazatelů aktivity se zaměřuji na obrat aktiv, obrat zásob, dobu obratu 

pohledávek a závazků. Všechny zmiňované ukazatele mají své vypočítané hodnoty 

uvedeny v tabulce 18. 

 

Tabulka 18: Ukazatele aktivity 

Poloţka 2011 2012 2013 2014 2015 

Obrat aktiv 0,91 0,86 0,86 0,88 0,95 

Obrat zásob 9,21 8,13 9,16 10,61 13,29 

Doba obratu zásob [dny] 39,1 44,29 39,3 33,95 27,08 

Doba obratu pohledávek [dny] 51,34 47,77 46,54 37,05 25,27 

Doba obratu závazků [dny] 28,14 26,15 29,20 26,64 20,93 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Obrat aktiv udává, kolikrát se v podniku obrátí celková aktiva za jeden rok. 

Z tabulky 18 vyplývá, ţe dosaţený počet obrátek je niţší neţ doporučovaná hodnota, která 

má být podle Scholleové Hany – Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy na úrovni 

1, vzhledem k velikosti podniku a hodnotám, které se blíţí k jedné, jsou tyto výsledky 

uspokojivé. 

 

Obrat zásob ukazuje, kolikrát se zásoby přemění v ostatní formy oběţného 

majetku, aţ po konečnou produkci a její prodej, z něhoţ vyplynou trţby. Obrat zásob se 

v podniku pohyboval v rozmezí od 8,13 do 13,29 obrátek za rok. Nejniţší hodnota tohoto 

ukazatele byla v roce 2012 a nejvyšší dosaţená hodnota byla v roce 2015. Pro lepší 

přehlednost je obrat zásob znázorněn v obrázku 13. 

 

Doba obratu zásob nám udává počet dnů, po které je majetek v podniku vázán ve 

formě zásob. Ve sledovaném období byl v roce 2012 počet dnů nejvyšší, a to 44 dnů. 

Následující sledované období mělo klesající trend, a to z důvodu, ţe se podniku sniţovaly 
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zásoby a zároveň se zvyšovaly trţby podniku. Poslední sledovaný rok 2015 byla doba 

obratu zásob 27 dní. 

 

Doba obratu pohledávek se v podniku pohybovala od 51 dní do 25 dní. Nejdelší 

doba obratu pohledávek byla v roce 2011, následující roky se doba obratu pohledávek 

sniţuje, coţ je pro podnik příznivé, protoţe nehrozí nesplácení závazků. Graf doby obratu 

závazků a pohledávek je na obrázku 14. 

 

U doby obratu závazků obecně platí, ţe má být vyšší neţ doba obratu pohledávek, 

v opačném případě by došlo k narušení finanční rovnováhy daného podniku. Z tabulky 18 

vyplývá, ţe doba obratu závazků se během sledovaných let pohybovala v rozmezí 20,93 – 

29,20 dní. Porovnáme-li to s dobou obratu pohledávek daného podniku, zjistíme, ţe podnik 

má narušenou finanční rovnováhu ve všech sledovaných letech. Hodnota doby obratu 

závazků se přibliţuje k hodnotě doby obratu pohledávek, je tedy předpoklad, ţe 

v následujících letech by mohlo být dosaţeno finanční rovnováhy. Graf doby obratu 

závazků a pohledávek je na obrázku 14. 

 

 

Obrázek 13: Obrat zásob podniku 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Obrázek 14: Doba obratu pohledávek a závazků podniku 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.4.4 Ukazatelé zadluţenosti 

V této podkapitole je vypočítaný poměrový ukazatel zadluţenosti, konkrétně 

celková zadluţenost a finanční nezávislost podniku v letech 2011 – 2015. Vypočítané 

hodnoty jsou v tabulce 19. 

 

Tabulka 19: Ukazatele zadluţenosti 

Poloţka [%] 2011 2012 2013 2014 2015 

Celková zadluţenost 33 22 24 25 27 

Finanční nezávislost 67 78 76 75 73 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Celková zadluţenost podniku je ve sledovaném období v rozmezí 22 % – 33 %, 

coţ je pro podnik příznivé, jelikoţ doporučovaná míra zadluţenosti je do 35 %. Nejvyšší 

zadluţenost podnik vykazoval v roce 2011, dosáhl zadluţenosti ve výši 33 %, nejniţší 

zadluţenost pak v roce 2012 ve výši 22 %. Průměrná zadluţenost v letech 2011 – 2015 
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dosahovala hodnoty 26,2 %. Tato hodnota je pro věřitele atraktivní, znamená, ţe 

podstupují nízké riziko. Celková zadluţenost podniku je zobrazena na obrázku 15.  

 

Finanční nezávislost nebo také kvóta vlastního kapitálu by obecně měla být vyšší 

jak 50 %, toto tvrzení podnik splňuje. V průměru činila finanční nezávislost podniku 

73,8 %. Z výsledku lze vidět, ţe podnik pro svou činnost vyuţívá převáţně vlastní zdroje.  

 

Obrázek 15: Celková zadluţenost podniku 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.5Du-Pontův pyramidální rozklad 

Du Pontův pyramidální rozklad a jeho výsledné hodnoty za celé sledované období 

podniku KAMENOLOMY ČR jsou uvedeny v tabulce 20. 
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Tabulka 20: Du-Pontův rozklad 

Ukazatel 
Relativní změna [%] 

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

ROE -6,03 -29,82 7,88 33,64 

1. Multiplikátor -15,68 2,50 2,15 2,14 

2. ROA 9,66 -32,32 5,73 31,50 

2.1. ROS 15,10 -32,73 3,99 22,73 

Celková nákladovost 15,10 -32,73 3,99 22,73 

vliv prodaného zboţí 0,00 0,00 0,00 0,00 

vliv výkonové spotřeby 35,04 -86,25 1,55 15,39 

vliv osobních nákladů 2,03 1,08 1,22 4,02 

vliv daní a poplatků -0,07 -3,44 0,03 -0,11 

vliv odpisů -0,78 -14,82 3,54 7,95 

vliv zůstatkové ceny -0,80 -0,13 0,00 -0,39 

vliv rezerv a opravných poloţek -22,65 90,60 -4,20 -1,30 

vliv ostatních provozních nákladů 1,90 10,49 2,37 -1,31 

vliv prod. cenných papírů a podílů 0,00 0,00 0,00 0,00 

vliv nákladových úroků -1,19 -3,50 0,00 0,00 

vliv ostatních finančních nákladů -0,54 -5,01 -0,35 0,78 

vliv daně z příjmů za běţ.činnost 2,15 -21,75 -0,17 -2,31 

2.2. Obrat aktiv -5,45 0,41 1,74 8,77 

vliv fixních aktiv -0,16 2,13 7,95 10,95 

vliv oběţných aktiv -5,36 -1,82 -5,94 -2,69 

vliv ostatních aktiv 0,08 0,10 -0,27 0,51 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Vrcholovým ukazatelem je rentabilita vlastního kapitálu - ROE, která ukazuje na 

výnosnost podniku. Tedy platí, ţe čím vyšší je rentabilita vlastního kapitálu, tím lepší 

výdělečné schopnosti podnik dosahuje. Z tabulky 20 vyplývá, ţe ukazatel rentability 

vlastního kapitálu mezi lety 2011 – 2013klesal, nejdříve o 6,03 % a poté o 29,82 %. Mezi 

lety 2013- 2015 dochází k nárůstu rentability vlastního kapitálu, nejvyšší nárůst byl, 

zaznamenám mezi lety 2014 -2015, došlo k nárůstu o 33,64%. Příčinou tohoto růstu byl 

vyšší výsledek hospodaření za účetní období, který v roce 2015 dosáhl hodnoty 

125 993 tis. Kč. 

Mezi lety 2011  - 2012 došlo k poklesu rentability vlastního kapitálu, v prvním 

stupni rozkladu se na sníţení syntetického ukazatele podílel multiplikátor, jehoţ relativní 

změna byla – 15,68 %. Tento pokles je zapříčiněn vyšším nárůstem vlastního kapitálu 
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oproti celkovým aktivům podniku v daném období. Zatímco vlastní kapitál mezi lety 2011 

– 2012 vzrostl o 15,89 % z důvodu nárůstu zisku, celková aktiva se ve stejném období 

sníţila o 1,42 % z důvodu sníţení hodnoty dlouhodobého majetku. Na druhém stupni 

pyramidálního rozkladu se syntetický ukazatel nejvíce ovlivnily rezervy a opravné 

poloţky, které měly v tomto období relativní změnu – 22,65 %.   

Mezi lety 2012 – 2013 došlo u ukazatele rentability vlastního kapitálu 

k nejvýraznější relativní změně, a to o - 29,82 %. V tomto roce došlo k velmi výraznému 

sníţení zisku podniku, který ovlivnil ukazatel rentability celkových aktiv, který se nachází 

na prvním stupni pyramidální rozkladu, a tím přímo ovlivňuje vrcholový ukazatel ROE.  

Rentabilita celkových aktiv se sníţila o 32,32 %. Zisk podniku poklesl o 43 920 tis. Kč na 

částku 81 134 tis. Kč. Pokles zisku je způsoben niţším objemem výkonu podniku v tomto 

období. Na druhém stupni rozkladu se negativně podílela výkonová spotřeba, která 

zaznamenala pokles relativní hodnoty o 86,25 %, daň z příjmu o 21,75 % a odpisy 

o 14,82 %. Pozitivní vliv na vrcholový ukazatel měl na prvním stupni rozkladu 

multiplikátor, jehoţ relativní změna činila 2,50 %. A na druhém stupni ukazatele ROE 

pozitivně ovlivnila relativní změna rezerv a opravných poloţek, která činili 90,60% 

a relativní změna ostatních provozních nákladů o 10,49 %. 

Mezi lety 2013– 2014 došlo k nárůstu rentability vlastního kapitálu o 7,88 %, toto 

období je prvním za sledované období, kdy u tohoto ukazatele dochází k nárůstu hodnoty. 

Tento nárůst je způsoben vyšším ziskem v roce 2014 oproti zisku v roce 2013. Z tohoto 

důvodu se zvýšil ukazatel rentability celkových aktiv o 5,73 %. Relativní změna 

multiplikátoru v tomto období je ve výši 2,15 %, a to z důvodu zvýšení celkových aktiv 

a zároveň zvýšení hodnoty vlastního kapitálu. Celková aktiva se v tomto období zvýšila 

vlivem nárůstu hodnoty pohledávek vůči odběratelům. Hodnota vlastního kapitálu se také 

zvýšila, a to důsledkem dosaţení vyššího výsledku hospodaření. V druhém stupni rozkladu 

byl ukazatel negativně ovlivněn relativní změnou oběţných aktiv, která byla 5,94 %. 

A dále byl negativně ovlivněn rezervami a opravnými poloţkami o – 4,20 %. Pozitivní vliv 

na syntetický ukazatel měla fixní aktiva,jejichţ relativní změna v tomto období byla 

7,95 %. Druhou poloţkou s pozitivním vlivem na syntetický ukazatel byly odpisy, jejichţ 

relativní změna byla v tomto období 3,54 %, dále provozní náklady, jejichţ relativní změna 

činila 2,37 %. 
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Mezi lety 2014 – 2015 došlo k nárůstu rentability vlastního kapitálu o 33,64 %, 

z důvodu dosaţení nejvyššího zisku v průběhu sledovaného období. Ukazatel rentability 

celkových aktiv vzrostl o 31,5 %, důvodem tohoto nárůstu je jak zvýšení hodnoty 

celkových aktiv tak i zvýšení hodnoty vlastního kapitálu. K nárůstu rentability celkových 

aktiv, došlo na druhém stupni rozkladu vlivem zvýšení rentability trţeb o 22,73 %, přičemţ 

nejvyšší vliv na tento nárůst měla výkonová spotřeba, jejíţ relativní změna byla 15,39 % 

odpisy, jejichţ změna byla 7,95 %, daň z příjmu se změnou -2,31 % a fixní aktiva 

s relativní změnou 10,95 %. 

 

4.6 Bankrotní a bonitní modely 

Dalším provedením finanční analýzy jsou bankrotní a bonitní modely. V praktické 

části jsou čtyři druhy modelů, kterými jsou Altmanův model, Tafflerův model, index 

bonity a Kralickův test.  

4.6.1 Altmanův model 

Altmanův model je proveden podle varianty pro podniky, které nejsou 

obchodovatelné na finančním trhu, jelikoţ se jedná o hodnocený podnik, který působí jako 

společnost s ručením omezeným. Vzorce pro výpočet a hodnocení vypočítaných hodnot 

jsou uvedeny v předcházející kapitole 3 teoretická východiska. Vypočítané hodnoty 

Altmanova modelu jsou vypsány v tabulce 21 a následně pod tabulkou okomentovány. 

 

Tabulka 21: Altmanův model 

Altmanův model (Z skóre) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

X1 0,108 0,240 0,254 0,319 0,377 

X2 0,661 0,575 0,582 0,575 0,544 

X3 0,070 0,080 0,056 0,059 0,077 

X4 0,271 0,424 0,402 0,364 0,320 

X5 0,909 0,859 0,863 0,878 0,947 

Z-skóre 1,875 1,943 1,878 1,928 2,051 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Z vypočítaných výsledků uvedených v tabulce 21 vyplývá, ţe se podnik nachází 

v tzv. šedé zóně, coţ znamená, ţe podnik nemůţeme jednoznačně označit za úspěšný, ale 

stejně tak jej nemůţeme hodnotit jako podnik s problémy. Hodnoty se v průběhu 

sledovaného období nacházely v rozmezí 1,875 – 2,051.  

 

4.6.2 Tafflerův bankrotní model 

Tafflerův bankrotní model je vypočítán pomocí čtyř poměrových ukazatelů, jejichţ 

vzorce jsou uvedeny v kapitole 3 teoretická východiska. V následující tabulce 22, jsou 

uvedeny výsledky poměrových ukazatelů i výsledek Tafflerovy diskriminační rovnice. 

 

Tabulka 22: Tafflerův bankrotní model 

Tafflerův bankrotní model 

  2011 2012 2013 2014 2015 

X1 0,724 1,815 1,099 1,184 1,599 

X2 0,827 1,456 1,413 1,575 1,702 

X3 0,167 0,074 0,083 0,081 0,079 

X4 0,909 0,859 0,863 0,878 0,947 

ZT 0,67 1,30 0,92 0,99 1,23 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z výše uvedené tabulky 22, vyplývá hodnocení Tafflerova modelu, ţe se jedná 

o podnik bonitní, který má malou pravděpodobnost bankrotu. Nejlepších výsledků dosáhl 

podnik KAMENOLOMY ČR v letech 2012 a 2015. V těchto letech byla nejniţší bonitní 

hodnota0,3, překročena dokonce 4krát. Důvodem těchto výsledků je dosaţení vyššího 

výsledku hospodaření v běţném účetním období neţ v jiných sledovaných letech. 

Výsledek hospodaření byl v letech 2012 a 2015 vyšší neţ 125 000 tis. Kč. Nejhoršího 

výsledku dosáhl podnik v roce 2011, hodnota Tafflerova bankrotního modelu byla 0,67 

a to z důvodu niţší hodnoty oběţných aktiv a vyššího objemu cizího kapitálu. 

4.6.3 Kralickův test 

Kralickův test je počítán ze čtyř poměrových ukazatelů, přičemţ jejich výsledky za 

sledované období jsou uvedeny v tabulce 23. Tyto hodnoty jsou následně oklasifikovány 
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podle hodnotící tabulky 6, která je uvedena v kapitole 3. Hodnocení Kralickova testu je 

v tabulce 24 této kapitoly.  

Tabulka 23: Výsledky výpočtu Kralickova testu 

Kralickův test 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Kvóta vlastního kapitálu 67% 78% 76% 75% 73% 

Doba splácení dluhu CF 1,38 0,98 1,24 1,30 1,21 

CF v % trţeb 24% 21% 18% 19% 20% 

ROA 10% 11% 7% 8% 10% 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka 24: Hodnocení podniku dle Kralickova testu 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

3 3 4 4 3 

1,5 1,5 1,75 1,75 1,5 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z tabulky 24 je zřejmé, ţe KAMENOLOMY ČR jsou bonitním podnikem. Zjištěné 

výsledky se ve sledovaných letech 2011 – 2015 pohybují v rozmezí 1,5 – 1,75. Nejlepších 

výsledků bylo dosaţeno v letech 2011, 2012 a 2015 z důvodu vyšší hodnoty rentability 

celkových aktiv, která dosahovala v průměru 10,3 %. Slabších výsledků bylo dosaţeno 

v letech 2013 a 2014 kvůli výsledné hodnotě rentability celkových aktiv, která dle kritérií 

Kralickova testu byla označena jako špatná. Důvodem tohoto horšího výsledku je fakt, ţe 

podnik dosáhl nejniţšího výsledku hospodaření ve sledovaných letech. Ostatní ukazatele 

jsou dle kritérii Kralickova testu hodnoceny jako výborné, jediný ukazatel který nám 

negativně ovlivňuje průměr je rentabilita celkových aktiv. 
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4.6.4 Index bonity 

U indexu bonity se počítá šest ukazatelů, které se následně dosazují do hodnotící 

rovnice. Výpočty jednotlivých ukazatelů i výsledek hodnotící rovnice za celé sledované 

období je uveden v tabulce 25. 

 

Tabulka 25: Index bonity 

Index Bonity 

  2011 2012 2013 2014 2015 

x1 = cf/cz 0,65 0,84 0,67 0,64 0,70 

x2 = ca/cz 3,01 4,64 4,19 3,93 3,73 

x3 = ebt/ca 0,12 0,13 0,09 0,10 0,13 

x4 = ebt/celkové výnosy 0,09 0,10 0,07 0,07 0,09 

x5 = zásoby/celkové výnosy 0,07 0,08 0,07 0,06 0,05 

x6 = celkové výnosy/celková aktiva 1,39 1,36 1,32 1,33 1,41 

Index bonity 3,02 3,63 2,75 2,75 3,21 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Z tabulky 25 vyplývá, ţe nejlepších výsledků dosahuje podnik v letech 2011, 2012 

a 2015. V těchto letech se KAMENOLOMY ČR nachází dle indexu bonity v extrémně 

dobré ekonomické situaci. Důvodem je fakt, ţe bylo dosaţeno vyššího výsledku 

hospodaření za běţné účetní období. V letech 2013 a 2014 hodnota výsledku hospodaření 

za běţné účetní období poklesla, proto se podnik dle kritérií indexu bonity nachází ve 

velmi dobré ekonomické situaci. Celkově lze říci, ţe podnik má minimální 

pravděpodobnost bankrotu ve sledovaných letech. 

 

  



Bc. Bikárová Aneta: Finanční analýza vybraného podniku 

2017  54 

 

5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Podnik KAMENOLOMY ČR, s. r. o. jsou stabilní společností na českém trhu 

i přesto, ţe jsou relativně mladou firmou, která vznikla v roce 1993. Za dobu své existence 

si vybudovala dobré jméno v České republice, především proto, ţe poskytuje kvalitní 

výrobky a sluţby svým odběratelům. I přes dobré výsledky v oblasti finanční analýzy je 

zapotřebí zapracovat na určitých ukazatelích. 

Analýza běţné likvidity ukazuje, ţe podnik má dostatek oběţných aktiv k úhradě 

svých závazků. U pohotové likvidity se hodnoty pohybují nad úrovní 1, coţ znamená, ţe 

společnost by zvládla splatit své závazky, bez toho aniţ by musela prodat své zásoby. 

U okamţité likvidity vyplynulo, ţe podnik má dostatek volných finančních prostředků 

k úhradě svých závazků. Z hlediska likvidity můţeme KAMENOLOMY ČR hodnotit jako 

solventní podnik. Veškeré hodnoty likvidit se pohybovaly nad doporučovanou hranicí, 

z toho důvodu lze říci, ţe podnik nevyuţívá optimálně své volné finanční prostředky, které 

se jim nezhodnocují. Podnik by mohl tyto volné finanční prostředky vyuţít k nákupu 

nových investic, popřípadě je uloţit na termínované účty, které by jim přinášely výnosové 

úroky. 

Dosaţené výsledky v oblasti rentability lze povaţovat za uspokojivé. Lepších 

výsledků by mohlo být dosaţeno nákupem výkonnějších strojů na těţbu kameniva, které 

by byly schopné vyprodukovat větší objem produkce a následným prodejem zvýšit objem 

svých trţeb. 

Z ukazatelů aktivity sice vychází podniku doba obratu pohledávek příznivá, 

dokonce má klesající trend, ale stále je doba vyšší neţ doba obratu závazků. Pokud by 

podnik neměl finanční prostředky a spoléhal by na včasné placení pohledávek, sám by 

nestíhal platit své závazky. Proto by podnik měl více trvat na včasném placení pohledávek 

svými odběrateli. Navíc by podnik měl rychleji zpět peníze, které by mohl inventovat 

a přinést mu větší trţby a následný zisk. Proto bych doporučila urgování placení 

pohledávek a případně udělení sankcí za pozdní úhradu. 

Z Du Pontova pyramidového rozkladu lze vidět, ţe nejhorších výsledků dosáhl 

vrcholový ukazatel v období 2012 – 2013, jeho hodnota byla -29,82 %. Nejvíce byl 

ovlivněn ukazatelem nákladovosti, proto by měl podnik detailněji prozkoumat hodnotu 

jednotlivých nákladových poloţek, aby se situace neopakovala. Poslední sledované roky, 
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je situace podniku příznivá, proto bych doporučovala se alespoň drţet na stávající hranici 

jako roku 2015. 

Bankrotní a bonitní modely vypovídají o podniku velice příznivě. Ve většině 

vybraných hodnotících modelů vyšel podnik KAMENOLOMY ČR jako bonitní. 

Z jediného Altmanova modelu vyšlo, ţe se podnik nachází v šedé zóně, coţ znamená to, ţe 

není bankrotní ani bonitní. Stačí, kdyby podnik vyprodukoval větší výsledek hospodaření, 

a bude se pohybovat v bonitní zóně, tím pádem se zároveň zlepší i Kralickův rychlý test 

a všechny poměrové ukazatele by byly hodnoceny výborně a podnik by byl povaţován za 

zcela bonitní. 

Nejdůleţitější pro podnik je zmenšit objem pohledávek, případně urgovat 

odběratele k včasnému placení a následně finanční prostředky vyuţít k investování či 

financování větší reklamy nebo vytvoření více poboček s prodejem kameniva, a tím 

konkurovat ostatním společnostem. Tak by podnik KAMENOLOMY ČR získal ještě větší 

zastoupení v České republice, neţ má doposud. 
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6 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo provedení finanční analýzy podniku 

KAMENOLOMY ČR, s.r.o. a přiblíţení jeho hospodářské situace od roku 2011 do roku 

2015. A to pomocí horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty, 

analýzou fondů, poměrových ukazatelů, Du Pont pyramidálního rozkladu a bankrotních a 

bonitních modelů. 

Z provedené horizontální analýzy aktiv se zjistilo, ţe došlo k poklesu celkových 

aktiv, nejdříve o 1,42 % a poté o 4,77 %. Důvodem tohoto poklesu byly běţné roční odpisy 

softwaru, strojů a budov. V druhé polovině sledovaného období došlo k nárůstu celkových 

aktiv, v roce 2014 o 3,79 % a v roce 2015 o 7,92 %. Hlavním důvodem tohoto zvýšení byl 

nárůstu hodnoty krátkodobých pohledávek. Z horizontální analýzy pasiv vyplynulo, ţe 

v prvním sledovaném roce hodnota celkových pasiv poklesla o 1,42 % a ve druhém 

sledovaném roce o 4,77 %. Důvodem tohoto poklesu byl niţší výsledek hospodaření. 

V následujícím roce došlo ke zvýšení celkových pasiv o 3,79 %, hlavním důvodem bylo 

navýšení rezerv a dosaţení vyššího výsledku hospodaření. Ze stejných důvodů došlo 

k nárůstu celkových pasiv podniku i v posledním sledovaném roce o 7,92 %.  

Vertikální analýza aktiv nám ukázala, ţe největší podíl na celkových aktivech tvoří 

dlouhodobý majetek, který během sledovaného období klesal a byl v rozmezí 70 % – 

50 %. Oběţná aktiva během sledovaného období rostla a pohybovala se v rozmezí do 27 % 

- 45 %. Hlavním důvodem tohoto nárůstu bylo zvýšení krátkodobých pohledávek, 

v posledním sledovaném roce tvořily 33,3 % celkových aktiv. Vertikální analýzou pasiv 

bylo zjištěno, ţe podnik svá aktiva financuje převáţně z vlastních zdrojů, které tvoří okolo 

70 % celkových pasiv. Cizí zdroje tvoří zbývajících 30 % celkových pasiv, především se 

jedná o rezervy a krátkodobé závazky. 

U vertikální analýzy nákladů bylo zjištěno, ţe největší podíl na celkových 

nákladech zaujímá výkonová spotřeba, která ve všech sledovaných letech byla více jak 80 

%. Druhou nejvyšší poloţkou jsou osobní náklady, které tvoří okolo 10 % celkových 

nákladů. Zbývajících 10 % celkových nákladů je tvořeno odpisy DHM a DNM, daní 

z příjmů a ostatními provozními náklady. Vertikální analýza výnosů ukázala, ţe největší 
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podíl na celkových výnosech tvoří výkony, které mají v průměru 97 %. Ostatní výnosové 

poloţky tvoří zbývající 3 % celkových výnosů.  

Ukazatel čistého pracovního kapitálu měl ve sledovaných letech rostoucí charakter, 

pohyboval se v rozmezí od 126 986 tis. Kč do 467 626 tis. Kč. Čistý pracovní kapitál 

podniku KAMENOLOMY ČR je dostatečně vysoký. V případě okamţité úhrady svých 

závazků má podnik dostatečné mnoţství finančních prostředků na běţný provoz, nemusí se 

tedy obávat bankrotu.  

Ukazatele běţné a pohotové likvidity se pohybují nad doporučovanou hranicí, coţ 

znamená, ţe podnik má dostatek oběţných aktiv na úhradu svých krátkodobých závazků. 

Hlavním důvodem těchto vysokých hodnot likvidit jsou narůstající krátkodobé 

pohledávky. Okamţitá likvidita je nejpřesnějším ukazatelem, který se pouţívá k hodnocení 

solventnosti podniku. Hodnoty jsou také nad doporučovanou hranicí, znamená to, ţe 

podnik má dostatečné mnoţství finanční prostředků na úhradu svých krátkodobých 

závazků. Ale zároveň přichází o zhodnocení těchto finančních prostředků.  

Dle výpočtu ukazatele ROA můţeme říci, ţe podnik efektivně hospodaří se svým 

majetkem, předpokladem pro udrţení této situace je dosahování kladného výsledku 

hospodaření. Ukazatel ROE říká investorům, zda je pro ně výhodné investovat své peníze 

do daného podniku, popřípadě kolik čistého zisku jim připadne. Z výsledků vyplývá, ţe 

investorům připadne 14 haléřů čistého zisku. Z ukazatele ROS, lze vidět, ţe podnik 

produkoval z jedné koruny trţeb od 13 do 8 haléřů čistého zisku. Pro tento ukazatel je 

důleţité dosahovat kladných hodnot.  

Doba obratu pohledávek je v průměru 41,5 dne a průměrná doba obratu závazků je 

26 dnů. Obecně by měla být doba obratu pohledávek kratší, neţ doba obratu závazků a to 

z toho důvodu, aby se podnik nedostal do platební neschopnosti. Z výsledků vyplývá, ţe 

podnik tuto podmínku nesplňuje, v případě nutnosti okamţité úhrady svých závazků by se 

mohl dostat do finančních problémů. V posledním sledovaném roce se hodnota doby 

obratu závazků přibliţuje k hodnotě doby obratu pohledávek, lze tedy předpokládat, ţe 

v následujících letech by mohlo být dosaţeno finanční rovnováhy. 

Celková zadluţenost podniku je pod doporučovanou hranicí, která je 35 % - 50 %. 

Podnik ve sledovaném období vyuţíval cizích zdrojů v rozmezí 22 % - 33 %. U finanční 
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nezávislosti je doporučovaná hranici vyšší jak 50 %, coţ podnik splňuje ve všech 

sledovaných letech a můţeme říct, ţe pro svou činnost vyuţívá převáţně vlastních zdrojů.  

Du Pontův pyramidální rozklad přibliţuje vliv jednotlivých analytických ukazatelů 

na syntetický ukazatel ROE – rentabilita vlastního kapitálu. Du Pontův rozklad byl 

proveden za celé sledované období od roku 2011 – 2015. Největší vliv na ukazatel ROE 

měl ukazatel ROA, který byl ovlivňován ukazatel ROS a vázanosti aktiv. Celková 

nákladovost a její jednotlivé poloţky měly vliv na ukazatele ROS a ROA, které pak 

ovlivnily syntetický ukazatel ROE.  

V prvním meziročním srovnání roku 2011-2012 dochází k poklesu ukazatele ROE 

o 6,03 %, nejvíce ho ovlivnil obrat aktiv společně s multiplikátorem. V meziročním 

srovnání roku 2012-2013 dochází k poklesu ROE o 29,82 %, coţ je nejvíce dosaţený 

pokles za celé sledované období, za sníţením syntetického ukazatele stojí především ROS. 

Následující roky syntetický ukazatel rostl. V letech  2013-2014 ROE vzrostlo o 7,88 %, za 

zvýšením stojí obrat aktiv a ROS.  V posledním srovnávaném období 2014-2015 došlo ke 

zvýšení ROE o 33,64 %, coţ je nejvyšší nárůst za sledované období. Podíl na tomto 

nárůstu má obrat aktiv s ukazatelem ROS, kteří ovlivnili ukazatel ROA.  

Pomocí bankrotních a bonitních modelů se lze přesvědčit o finančním zdraví 

podniku. Z vybraných modelů vyšel podnik KAMENOLOMY ČR jako bonitní. 

U hodnocení Altmanova modelu jako jediného vyšlo, ţe se podnik nachází v šedé zóně, 

coţ znamená, ţe není bankrotní ani bonitní. V ostatních modelech jako je Tafflerův model, 

Kralickův rychlý test a index bonity, se dosahuje hodnocení bonitního podniku, coţ 

znamená, ţe je podnik KAMENOLOMY ČR ve velmi dobré ekonomické situaci a má 

minimální pravděpodobnost bankrotu.  
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Příloha 1: Rozvaha podniku v letech 2011-2015 

Poloţka [tis. Kč] 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 

 
Aktiva celkem 1 179 165 1 162 463 1 107 022 1 148 967 1 240 007 

A Pohledávky za upsaný základní kapitál 
     

B Dlouhodobý majetek 833 348 778 536 716 960 668 033 656 016 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 1 261 956 451 300 263 

B.I 1 Zřizovací výdaje 
     

B.I 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
     

B.I 3 Software 648 381 114 
  

B.I 4 Ocenitelná práva 413 375 337 300 263 

B.I.5 Goodwill 
     

B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 
     

B.I 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 200 200 
   

B.I 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 
     

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 832 081 777 574 716 503 667 729 655 750 

B.II 1 Pozemky 257 785 258 478 258 906 259 141 261 918 

B.II 2 Stavby 118 071 112 323 107 059 100 424 93 107 

B.II 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 228 152 200 820 147 644 102 288 95 627 

B.II 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 
     

B.II 5 Základní stádo a taţná zviřata 
     

B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 210 624 210 197 206 819 207 323 203 745 

B.II 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 482 2 261 51 1 272 

B.II 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
     

B.II 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -9 033 -6 505 -3 976 -1 448 1 081 



 

 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 6 6 6 4 3 

B.III 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 6 6 6 4 3 

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 Oběţná aktiva 324 398 364 853 373 086 460 007 565 258 

C.I Zásoby 116 364 122 851 104 329 95 097 88 309 

C.I 1 Materiál 2 460 3 359 3 252 1 594 1 017 

C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary 
     

C.I 3 Výrobky 113 904 119 492 101 077 93 503 87 292 

C.I 4 Zvířata 
     

C.I 5 Zboţí 
     

C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 
     

C.II Dlouhodobé pohledávky 4 449 0 1 365 7 059 13 608 

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 druţstva a za účastníky sdruţení 
     

C.II 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 
     

C.II.6 Dohadné účty aktivní 
     

C.II.7 Jiné pohledávky 
     

C.II.8 Odloţená daňová pohledávka 4 449 
 

1 365 7 059 13 608 

C.III Krátkodobé pohledávky 162 044 199 352 221 635 309 390 412 507 



 

 

C.III 1 Pohledávky z obchodních vztahů 152 797 132 509 123 527 103 793 82 408 

C.III 2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 
     

C.III 3 1 
     

C.III 4 Pohledávky za společníky, členy druţstva a za účastníky sdruţení 
     

C.III 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 
     

C.III 6 Stát - daňové pohledávky 7 852 7 798 12 123 6 600 6 369 

C.III 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 395 1 491 1 507 1 450 507 

C.III.8 Dohadné účty aktivní 
     

C.III.9 Jiné pohledávky 
 

57 554 84 478 197 547 323 223 

C.IV Krátkodobý finanční majetek 41 541 42 650 45 757 48 461 50 834 

C.IV 1 Peníze 969 906 671 745 435 

C.IV 2 Účty v bankách 40 572 41 744 45 086 47 716 50 399 

C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 
     

C.IV 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 
     

D.I Časové rozlišení 21 419 19 074 16 976 20 927 18 733 

D.I 1 Náklady příštích období 12 511 12 028 11 856 11 845 11 684 

D.I 2 Komplexní náklady příštích období 8 907 7 045 7 461 9 082 7 049 

D.I 3 Příjmy příštích období 1 1 -2 341 
  

  



 

 

 Poloţka [tis. Kč] 2 011 2 012 2 013 2 014  2 015 

 Pasiva celkem 1 179 165 1 162 463 1 107 022 1 148 967 1 240 007 

A Vlastní kapitál 786 788 911 842 842 976 856 967 907 959 

A.I Základní kapitál 106 200 106 200 106 200 106 200 106 200 

A.I 1 Základní kapitál 106 200 106 200 106 200 106 200 106 200 

A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly      

A.I.3 Změny základního kapitálu      

A.II Kapitálové fondy 653 653 653 661 660 

A.II 1 Emisní aţio      

A.II 2 Ostatní kapitálové fondy 652 653 653 664 664 

A.II 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 1   -3 -4 

A.II 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách      

A.III Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 11 018 11 018 11 018 0 0 

A.III 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 11 018 11 018 11 018   

A.III 2 Statutární a ostatní fondy      

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 554 093 668 917 643 971 661 124 675 106 

A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 779 791 668 917 643 971 661 124 675 106 

A.IV 2 Neuhrazená ztráta minulých let -225 698     

A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 114 824 125 054 81 134 88 982 125 993 

B Cizí zdroje 392 377 250 621 264 046 292 000 332 048 

B.I Rezervy 194 965 163 687 172 389 198 770 234 419 

B.I 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 136 421 138 855 140 594 143 427 146 365 

B.I 2 Rezerva na důchody a podobné závazky      

B.I.3 Rezervna na daň z příjmů      

B.I.4 Ostatní rezervy 58 544 24 832 31 795 55 343 88 054 



 

 

B.II Dlouhodobé závazky 0 1 222 0 0 0 

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 druţstva a k účastníkům sdruţení      

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 Odloţený daňový závazek  1 222    

B.III Krátkodobé závazky 197 412 85 712 91 657 93 230 97 629 

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 83 745 72 523 77 513 74 641 68 260 

B.III 2 Závazky - ovládající a řídící osoba      

B.III 3 Závazky - podstatný vliv      

B.III 4 Závazky ke společníkům, členům druţstva a k účastníkům sdruţení      

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 5 942 4 845 5 160 5 267 5 797 

B.III 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 2 878 2 605 2 999 2 978 3 331 

B.III 7 Stát - daňově závazky a dotace 1 311 448 585 4 803 12 766 

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 182 209 873 759 779 

B.III.9 Vydané dluhopisy      

B.III.10 Dohadné účty pasivní 9 903 5 082 4 527 4 782 6 696 

B.III.11 Jiné závazky 93 451     

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 0 0 0 0 0 

C.I 1 Výdaje příštích období      

C.I 2 Výnosy příštích období      

 

  



 

 

Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty podniku v letech 2011-2015 

Poloţka [tis. Kč] 2011 2012 2013 2014 2015 

I Trţby za prodej zboţí           

A Náklady vynaloţené na prodej zboţí           

+ Obchodní marţe           

II Výkony 1 585 403  1 528 481  1 410 701  1 502 024  1 737 056  

II. 1 Trţby za prodej vl. výrobků a sluţeb 1 071 433  998 562  955 595  1 008 524  1 173 891  

II. 2 Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby 16 434  5 587  -18 415  -7 574  -6 210  

II. 3 Aktivace 497 536  524 332  473 521  501 074  569 375  

B Výkonová spotřeba 1 230 656  1 217 790  1 127 198  1 182 338  1 341 685  

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 681 548  704 296  646 113  662 366  732 483  

B. 2 Sluţby 549 108  513 494  481 085  519 972  609 202  

+ Přidaná hodnota 354 747  310 691  283 503  319 686  395 371  

C Osobní náklady 141 639  136 117  130 738  132 244  144 912  

C. 1 Mzdové náklady 101 875  97 625  94 739  96 032  105 656  

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a druţstva           

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 34 034  32 908  32 915  33 125  35 671  

C. 4 Sociální náklady 5 730  5 584  3 084  3 087  3 585  

D Daně a poplatky 12 398  11 421  9 408  9 767  11 615  

E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 88 238  80 666  70 633  57 869  49 536  

III Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 3 879  1 871  762  3 336  1 868  

III. 1 Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 3 742  1 727  725  3 321  1 858  

III. 2 Trţby z prodeje materiálu 137  144  37  15  10  

F Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 1 831  82  20  18  890  

F.1 Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 1 831  82  20  18  890  



 

 

F.2 Prodaný materiál           

G 
Změna stavu rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 
9 032  -37 373  4 355  24 392  31 299  

IV. Ostatní provozní výnosy 50 796  46 743  44 854  16 686  3 574  

H Ostatní provozní náklady 4 782  8 302  12 589  2 128  5 419  

V. Převod provozních výnosů           

I. Převod provozních nákladů           

* Provozní výsledek hospodaření 151 502  160 090  101 376  113 290  157 142  

VI. Trţby z prodeje cenných papírů a vkladů           

J. Prodané cenné papíry a vklady           

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     1      

VII. 1 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem 
          

VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů           

VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku           

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku           

K. Náklady finančního majetku           

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů           

L. Náklady z přecenění CP a derivátů           

M. Změna stavu rezerv a opravných poloţek ve finanční oblasti           

X. Výnosové úroky 352  496  979  1 066  1 586  

N. Nákladové úroky 4 325  1 634  12      

XI. Ostatní finanční výnosy 1 454  1 200  529  3  220  

O Ostatní finanční náklady 6 093  4 595  2 177  3 946  2 837  

XII. Převod finančních výnosů           

P. Převod finančních nákladů           



 

 

* Finanční výsledek hospodaření -8 612  -4 533  -680  -2 877  -1 031  

Q. Daň z příjmů za běţnou činnost 28 066  30 503  19 561  21 431  30 118  

Q1. splatná 29 739  24 832  22 148  27 125  36 667  

Q2. odloţená -1 673  5 671  -2 587  -5 694  -6 549  

** Výsledek z hospodaření za běţnou činnost 114 824  125 054  81 135  88 982  125 993  

XIII. Mimořádné výnosy           

R. Mimořádné náklady           

S. Daň z příjmů z mimořádné činnost           

S1. splatná           

S2. odloţená           

* Mimořádný výsledek hospodaření 0  0  0  0  0  

T Převod podílu na HV společníkům           

*** Výsledek hospodaření za účetní jednotku 114 824  125 054  81 135  88 982  125 993  

  Výsledek hospodaření před zdaněním 142 890  155 557  100 696  110 413  156 111  

* 
 Čistý obrat za účetní období = 

I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII.+XIII. 
1 641 884  1 578 791  1 457 826  1 523 115  1 744 304  

 

  



 

 

Příloha 3: Horizontální analýza aktiv podniku 

Poloţka 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

[tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

  Aktiva celkem -16 702  -1,42  -55441  -4,77  41 945  3,79  91040  7,92  

A Pohledávky za upsaný základní kapitál 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B Dlouhodobý majetek -54 812  -4,65  -61576  -5,30  -48 927  -4,42  -12017  -1,05  

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek -305  -0,03  -505  -0,04  -151  -0,01  -37  -0,00  

B.I 1 Zřizovací výdaje 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.I 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.I 3 Software -267  -0,02  -267  -0,02  -114  -0,01  0  0,00  

B.I 4 Ocenitelná práva -38  -0,00  -38  -0,00  -37  -0,00  -37  -0,00  

B.I.5 Goodwill 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.I 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0  0,00  -200  -0,02  0  0,00  0  0,00  

B.I 8 Poskytnuté zálohy na dlouh.neh. majetek 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.II Dlouhodobý hmotný majetek -54 507  -4,62  -61071  -5,25  -48 774  -4,41  -11979  -1,04  

B.II 1 Pozemky 693  0,06  428  0,04  235  0,02  2777  0,24  

B.II 2 Stavby -5 748  -0,49  -5264  -0,45  -6 635  -0,60  -7317  -0,64  

B.II 3 Samostatné movité věci a soubory mov. věcí -27 332  -2,32  -53176  -4,57  -45 356  -4,10  -6661  -0,58  

B.II 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.II 5 Základní stádo a taţná zvířata 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek -427  -0,04  -3378  -0,29  504  0,05  -3578  -0,31  

B.II 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -24 221  -2,05  -2210  -0,19  -50  -0,00  271  0,02  

B.II 8 Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.II 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 2 528  -0,21  2529  -0,22  2 528  -0,23  2529  -0,22  

B.III Dlouhodobý finanční majetek 0  0,00  0  0,00  -2  -0,00  -1  -0,00  



 

 

B.III 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 0  0,00  0  0,00  -2  -0,00  -1  -0,00  

B.III 2 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem 
0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.III 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.III 4 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 
podstatný vliv 

0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.III 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.III 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.III 7 Poskytnuté zálohy na dlouh. finanční majetek 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

C Oběţná aktiva 40 455  3,43  8233  0,71  86 921  7,85  105251  9,16  

C.I Zásoby 6 487  0,55  -18522  -1,59  -9 232  -0,83  -6788  -0,59  

C.I 1 Materiál 899  0,08  -107  -0,01  -1 658  -0,15  -577  -0,05  

C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

C.I 3 Výrobky 5 588  0,47  -18415  -1,58  -7 574  -0,68  -6211  -0,54  

C.I 4 Zvířata 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

C.I 5 Zboţí 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

C.II Dlouhodobé pohledávky -4 449  -0,38  1365  0,00  5 694  0,51  6549  0,57  

C.II 1 Pohledávky z obchodních vztahů 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

C.II 2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

C.II 3 Pohledávky - podstatný vliv 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

C.II 4 
Pohledávky za společníky, členy druţstva a za 

účastníky sdruţení 
0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

C.II 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

C.II.6 Dohadné účty aktivní 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

C.II.7 Jiné pohledávky 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

C.II.8 Odloţená daňová pohledávka -4 449  -0,38  1365  0,00  5 694  0,51  6549  0,57  



 

 

C.III Krátkodobé pohledávky 37 308  3,16  22283  1,92  87 755  7,93  103117  8,97  

C.III 1 Pohledávky z obchodních vztahů -20 288  -1,72  -8982  -0,77  -19 734  -1,78  -21385  -1,86  

C.III 2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

C.III 3 Pohledávky - podstatný vliv 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

C.III 4 
Pohledávky za společníky, členy druţstva a za 

účastníky sdruţení 
0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

C.III 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

C.III 6 Stát - daňové pohledávky -54  -0,00  4325  0,37  -5 523  -0,50  -231  -0,02  

C.III 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 96  0,01  16  0,00  -57  -0,01  -943  -0,08  

C.III.8 Dohadné účty aktivní 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

C.III.9 Jiné pohledávky 57 554  0,00  26924  2,32  113 069  10,21  125676  10,94  

C.IV Krátkodobý finanční majetek 1 109  0,09  3107  0,27  2 704  0,24  2373  0,21  

C.IV 1 Peníze -63  -0,01  -235  -0,02  74  0,01  -310  -0,03  

C.IV 2 Účty v bankách 1 172  0,10  3342  0,29  2 630  0,24  2683  0,23  

C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

C.IV 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

D.I Časové rozlišení -2 345  -0,20  -2098  -0,18  3 951  0,36  -2194  -0,19  

D.I 1 Náklady příštích období -483  -0,04  -172  -0,01  -11  -0,00  -161  -0,01  

D.I 2 Komplexní náklady příštích období -1 862  -0,16  416  0,04  1 621  0,15  -2033  -0,18  

D.I 3 Příjmy příštích období 0  0,00  -2342  -0,20  2 341  -0,21  0  0,00  

 

  



 

 

Příloha 4: Horizontální analýza pasiv podniku 

Poloţka 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

[tis. Kč]  [%] [tis. Kč]  [%] [tis. Kč]  [%] [tis. Kč]  [%] 

  Pasiva celkem -16 702  -1,42  -55 441  -4,77  41 945  3,79  91 040  7,92  

A Vlastní kapitál 125 054  10,61  -68 866  -5,92  13 991  1,26  50 992  4,44  

A.I Základní kapitál 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

A.I 1 Základní kapitál 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

A.I.3 Změny základního kapitálu 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

A.II Kapitálové fondy 0  0,00  0  0,00  8  0,00  -1  -0,00  

A.II 1 Emisní aţio 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

A.II 2 Ostatní kapitálové fondy 1  0,00  0  0,00  11  0,00  0  0,00  

A.II 3 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 
-1  -0,00  0  0,00  -3  0,00  -1  0,00  

A.II 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

A.III 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 

0  0,00  0  0,00  -11 018  -1,00  0  0,00  

A.III 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 0  0,00  0  0,00  -11 018  -1,00  0  0,00  

A.III 2 Statutární a ostatní fondy 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 114 824  9,74  -24 946  -2,15  17 153  1,55  13 982  1,22  

A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let -110 874  -9,40  -24 946  -2,15  17 153  1,55  13 982  1,22  

A.IV 2 Neuhrazená ztráta minulých let 225 698  -19,14  0  0,00  0  0,00  0  0,00  



 

 

A.V 
Výsledek hospodaření běţného účetního 

období (+/-) 
10 230  0,87  -43 920  -3,78  7 848  0,71  37 011  3,22  

B Cizí zdroje -141 756  -12,02  13 425  1,15  27 954  2,53  40 048  3,49  

B.I Rezervy -31 278  -2,65  8 702  0,75  26 381  2,38  35 649  3,10  

B.I 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2 434  0,21  1 739  0,15  2 833  0,26  2 938  0,26  

B.I 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.I.3 Rezerva na daň z příjmů 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.I.4 Ostatní rezervy -33 712  -2,86  6 963  0,60  23 548  2,13  32 711  2,85  

B.II Dlouhodobé závazky 1 222  0,00  -1 222  -0,11  0  0,00  0  0,00  

B.II 1 Závazky z obchodních vztahů 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.II 2 Závazky - ovládající a řídící osoba 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.II 3 Závazky - podstatný vliv 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.II 4 
Závazky ke společníkům, členům druţstva a 

k účastníkům sdruţení 
0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.II 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.II.6 Vydané dluhopisy 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.II.8 Dohadné účty pasivní 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.II.9 Jiné závazky 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.II.10 Odloţený daňový závazek 1 222  0,00  -1 222  -0,11  0  0,00  0  0,00  

B.III Krátkodobé závazky -111 700  -9,47  5 945  0,51  1 573  0,14  4 399  0,38  

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů -11 222  -0,95  4 990  0,43  -2 872  -0,26  -6 381  -0,56  

B.III 2 Závazky - ovládající a řídící osoba 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  



 

 

B.III 3 Závazky - podstatný vliv 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.III 4 
Závazky ke společníkům, členům druţstva a 
k účastníkům sdruţení 

0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.III 5 Závazky k zaměstnancům -1 097  -0,09  315  0,03  107  0,01  530  0,05  

B.III 6 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
-273  -0,02  394  0,03  -21  -0,00  353  0,03  

B.III 7 Stát - daňově závazky a dotace -863  -0,07  137  0,01  4 218  0,38  7 963  0,69  

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 27  0,00  664  0,06  -114  -0,01  20  0,00  

B.III.9 Vydané dluhopisy 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.III.10 Dohadné účty pasivní -4 821  -0,41  -555  -0,05  255  0,02  1 914  0,17  

B.III.11 Jiné závazky -93 451  -7,93  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

B.IV 3 Krátkodobé finanční výpomoci 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

C.I Časové rozlišení 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

C.I 1 Výdaje příštích období 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

C.I 2 Výnosy příštích období 0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  

 

  



 

 

Příloha 5: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty podniku 

Poloţka 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

[tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

I Trţby za prodej zboţí 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

A Náklady vynaloţené na prodej zboţí 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

+ Obchodní marţe 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

II Výkony -56 922 -3,59 -117 780 -7,71 91 323 6,47 235 032 15,65 

II. 1 Trţby za prodej vl. výrobků a sluţeb -72 871 -6,80 -42 967 -4,30 52 929 5,54 165 367 16,40 

II. 2 Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby -10 847 -66,00 -24 002 -429,60 10 841 58,87 1 364 18,01 

II. 3 Aktivace 26 796 5,39 -50 811 -9,69 27 553 5,82 68 301 13,63 

B Výkonová spotřeba -12 866 -1,05 -90 592 -7,44 55 140 4,89 159 347 13,48 

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 22 748 3,34 -58 183 -8,26 16 253 2,52 70 117 10,59 

B. 2 Sluţby -35 614 -6,49 -32 409 -6,31 38 887 8,08 89 230 17,16 

+ Přidaná hodnota -44 056 -12,42 -27 188 -8,75 36 183 12,76 75 685 23,67 

C Osobní náklady -5 522 -3,90 -5 379 -3,95 1 506 1,15 12 668 9,58 

C. 1 Mzdové náklady -4 250 -4,17 -2 886 -2,96 1 293 1,36 9 624 10,02 

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a druţstva 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

C. 3 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
-1 126 -3,31 7 0,02 210 0,64 2 546 7,69 

C. 4 Sociální náklady -146 -2,55 -2 500 -44,77 3 0,10 498 16,13 

D Daně a poplatky -977 -7,88 -2 013 -17,63 359 3,82 1 848 18,92 

E 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
-7 572 -8,58 -10 033 -12,44 -12 764 -18,07 -8 333 -14,40 

III 
Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
-2 008 -51,77 -1 109 -59,27 2 574 337,80 -1 468 -44,00 

III. 1 Trţby z prodeje dlouhodobého majetku -2 015 -53,85 -1 002 -58,02 2 596 358,07 -1 463 -44,05 

III. 2 Trţby z prodeje materiálu 7 5,11 -107 -74,31 -22 -59,46 -5 -33,33 



 

 

F 
Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a 

materiálu 
-1 749 -95,52 -62 -75,61 -2 -10,00 872 4844,44 

F.1 Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku -1 749 -95,52 -62 -75,61 -2 -10,00 872 4844,44 

F.2 Prodaný materiál 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

G 
Změna stavu rezerv a opravných poloţek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 

období 
-46 405 -513,78 41 728 111,65 20 037 460,09 6 907 28,32 

IV. Ostatní provozní výnosy -4 053 -7,98 -1 889 -4,04 -28 168 -62,80 -13 112 -78,58 

H Ostatní provozní náklady 3 520 73,61 4 287 51,64 -10 461 -83,10 3 291 154,65 

V. Převod provozních výnosů 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

I. Převod provozních nákladů 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

* Provozní výsledek hospodaření 8 588 5,67 -58 714 -36,68 11 914 11,75 43 852 38,71 

VI. Trţby z prodeje cenných papírů a vkladů 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

J. Prodané cenné papíry a vklady 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 
 

1 
 

-1 
 

0 
 

VII. 1 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

VII. 2 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů 

a podílů 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

VII. 3 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

K. Náklady finančního majetku 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

L. Náklady z přecenění CP a derivátů 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných poloţek ve 
finanční oblasti 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

X. Výnosové úroky 144 40,91 483 97,38 87 8,89 520 48,78 

N. Nákladové úroky -2 691 -62,22 -1 622 -99,27 -12 -100,00 0 
 



 

 

XI. Ostatní finanční výnosy -254 -17,47 -671 -55,92 -526 -99,43 217 7233,33 

O Ostatní finanční náklady -1 498 -24,59 -2 418 -52,62 1 769 81,26 -1 109 -28,10 

XII. Převod finančních výnosů 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

P. Převod finančních nákladů 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

* Finanční výsledek hospodaření 4 079 47,36 3 853 85,00 -2 197 -323,09 1 846 64,16 

Q. Daň z příjmů za běţnou činnost 2 437 8,68 -10 942 -35,87 1 870 9,56 8 687 40,53 

Q1. splatná -4 907 -16,50 -2 684 -10,81 4 977 22,47 9 542 35,18 

Q2. odloţená 7 344 438,97 -8 258 -145,62 -3 107 -120,10 -855 -15,02 

** Výsledek z hospodaření za běţnou činnost 10 230 8,91 -43 919 -35,12 7 847 9,67 37 011 41,59 

XIII. Mimořádné výnosy 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

R. Mimořádné náklady 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnost 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

S1. splatná 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

S2. odloţená 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

T Převod podílu na HV společníkům 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

*** Výsledek hospodaření za účetní jednotku 10 230 8,91 -43 919 -35,12 7 847 9,67 37 011 41,59 

 
Výsledek hospodaření před zdaněním 12 667 8,86 -54 861 -35,27 9 717 9,65 45 698 41,39 

* Čistý obrat za účetní období -63 093 -3,84 -120 965 -7,66 65 289 4,48 221 189 14,52 

  



 

 

Příloha 6: Vertikální analýza aktiv podniku 

Poloţka [%] 2011 2012 2013 2014 2015 

  Aktiva celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

A Pohledávky za upsaný základní kapitál 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B Dlouhodobý majetek 70,7 67,0 64,8 58,1 52,9 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

B.I 1 Zřizovací výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B.I 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B.I 3 Software 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

B.I 4 Ocenitelná práva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B.I.5 Goodwill 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B.I 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B.I 8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 70,6 66,9 64,7 58,1 52,9 

B.II 1 Pozemky 21,9 22,2 23,4 22,6 21,1 

B.II 2 Stavby 10,0 9,7 9,7 8,7 7,5 

B.II 3 
Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 
19,3 17,3 13,3 8,9 7,7 

B.II 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B.II 5 Základní stádo a taţná zviřata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 17,9 18,1 18,7 18,0 16,4 

B.II 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2,2 0,2 0,0 0,0 0,0 

B.II 8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

B.II 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -0,8 -0,6 -0,4 -0,1 0,1 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B.III 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B.III 2 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B.III 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B.III 4 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 

podstatný vliv 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B.III 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B.III 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B.III 7 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C Oběţná aktiva 27,5 31,4 33,7 40,0 45,6 

C.I Zásoby 9,9 10,6 9,4 8,3 7,1 

C.I 1 Materiál 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 

C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C.I 3 Výrobky 9,7 10,3 9,1 8,1 7,0 

C.I 4 Zvířata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C.I 5 Zboţí 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C.II Dlouhodobé pohledávky 0,4 0,0 0,1 0,6 1,1 

C.II 1 Pohledávky z obchodních vztahů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C.II 2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C.II 3 Pohledávky - podstatný vliv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C.II 4 
Pohledávky za společníky, členy druţstva a za 
účastníky sdruţení 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C.II 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

C.II.6 Dohadné účty aktivní 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C.II.7 Jiné pohledávky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C.II.8 Odloţená daňová pohledávka 0,4 0,0 0,1 0,6 1,1 

C.III Krátkodobé pohledávky 13,7 17,1 20,0 26,9 33,3 

C.III 1 Pohledávky z obchodních vztahů 13,0 11,4 11,2 9,0 6,6 

C.III 2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C.III 3 Pohledávky - podstatný vliv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C.III 4 
Pohledávky za společníky, členy druţstva a za 
účastníky sdruţení 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C.III 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C.III 6 Stát - daňové pohledávky 0,7 0,7 1,1 0,6 0,5 

C.III 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

C.III.8 Dohadné účty aktivní 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C.III.9 Jiné pohledávky 0,0 5,0 7,6 17,2 26,1 

C.IV Krátkodobý finanční majetek 3,5 3,7 4,1 4,2 4,1 

C.IV 1 Peníze 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

C.IV 2 Účty v bankách 3,4 3,6 4,1 4,2 4,1 

C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C.IV 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D.I Časové rozlišení 1,8 1,6 1,5 1,8 1,5 

D.I 1 Náklady příštích období 1,1 1,0 1,1 1,0 0,9 

D.I 2 Komplexní náklady příštích období 0,8 0,6 0,7 0,8 0,6 

D.I 3 Příjmy příštích období 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 

  



 

 

Příloha 7: Horizontální analýza pasiv podniku 

Poloţka [%] 2011 2012 2013 2014 2015 

  Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

A Vlastní kapitál 66,72 78,44 76,15 74,59 73,22 

A.I Základní kapitál 9,01 9,14 9,59 9,24 8,56 

A.I 1 Základní kapitál 9,01 9,14 9,59 9,24 8,56 

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 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 

A.II 1 Emisní aţio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.II 2 Ostatní kapitálové fondy 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 

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 

0,93 0,95 1,00 0,00 0,00 

A.III 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 0,93 0,95 1,00 0,00 0,00 

A.III 2 Statutární a ostatní fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 46,99 57,54 58,17 57,54 54,44 

A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 66,13 57,54 58,17 57,54 54,44 

A.IV 2 Neuhrazená ztráta minulých let -19,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.V Výsledek hospodaření běţného účetního období (+/-) 9,74 10,76 7,33 7,74 10,16 

B Cizí zdroje 33,28 21,56 23,85 25,41 26,78 



 

 

B.I Rezervy 16,53 14,08 15,57 17,30 18,90 

B.I 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 11,57 11,94 12,70 12,48 11,80 

B.I 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.I.3 Rezerv na daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.I.4 Ostatní rezervy 4,96 2,14 2,87 4,82 7,10 

B.II Dlouhodobé závazky 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 

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 druţstva a k 

účastníkům sdruţení 
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 Odloţený daňový závazek 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 

B.III Krátkodobé závazky 16,74 7,37 8,28 8,11 7,87 

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 7,10 6,24 7,00 6,50 5,50 

B.III 2 Závazky - ovládající a řídící osoba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.III 3 Závazky - podstatný vliv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.III 4 
Závazky ke společníkům, členům druţstva a k 

účastníkům sdruţení 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 0,50 0,42 0,47 0,46 0,47 

B.III 6 Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění 0,24 0,22 0,27 0,26 0,27 



 

 

B.III 7 Stát - daňově závazky a dotace 0,11 0,04 0,05 0,42 1,03 

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 0,02 0,02 0,08 0,07 0,06 

B.III.9 Vydané dluhopisy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.III.10 Dohadné účty pasivní 0,84 0,44 0,41 0,42 0,54 

B.III.11 Jiné závazky 7,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.I 1 Výdaje příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.I 2 Výnosy příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 


