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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Ostroj a.s. Práce je 

rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se skládá 

ze základních pojmů, které jsou potřebné k sestavení finanční analýzy. Také ze stručně 

vysvětlených metod finanční analýzy jako jsou horizontální a vertikální analýza, analýza 

poměrovými ukazateli a Du Pontův pyramidový rozklad. V závěru teoretické části jsou 

rovněž uvedeny informace o zkoumané společnosti. 

V praktické části se nachází již samotná finanční analýza společnosti Ostroj a.s., 

včetně návrhu a doporučení. 

Klíčová slova: finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, 

poměrové ukazatele, Du Pontův pyramidový rozklad, Ostroj a.s. 

Summary 

This thesis deals with the financial analysis of the company Ostroj a.s. The thesis is 

divided into two parts, which are the theoretical part and the practical part. The theoretical 

part of this thesis consists of basic concepts, which are needed to assemble the financial 

analysis. There are also briefly explained terms of the financial analysis such as horizontal 

and vertical analysis, financial ratios and Du Pont pyramidal decomposition. Information 

about the investigated company is introduced in the end of the theoretical part.  

The practical part contains the financial analysis of the company Ostroj a.s., that 

includes suggestions and recommendations. 

Key words: financial analysis, horizontal analysis, vertical analysis, financial 

ratios, Du Pont pyramidal decomposition, Ostroj a.s. 
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1 ÚVOD 

Finanční analýza je elementárním nástrojem k určení finanční situace v dané 

společnost za určité období, respektive finančního zdraví společnosti. V případě důkladné 

a včasné finanční analýzy může společnost předejít eventuálním finančním problémům, 

které by v opačném případě nemusely být odhaleny včas. Velmi důležitým krokem při 

sestavování finanční analýzy je také sestavení konceptu patřičných návrhů a doporučení, 

které by v budoucích obdobích měly předejít skutečnostem vyplývající z analýzy. Kvalitně 

sestavená finanční analýza nemusí nutně sloužit pouze společnosti jako takové, 

ale například také případným investorům nebo bankéřům. 

Cílem bakalářské práce je uskutečnit finanční analýzu společnosti Ostroj a.s. 

v letech 2012–2016 a vzhledem k jejím výsledkům zhodnotit stav společnosti a navrhnout 

opatření.  Zdroje příjmu firmy Ostroj a.s. pramení především z kovovýroby a výroby 

těžebních strojů. Obrovskou výhodou společnosti je, že dokáže na míru navrhnout a vyrobit 

vše potřebné k odtěžení porubu metodou „Longwall“1. 

Už ze zadání bakalářské práce je zřejmé, že práce je členěna do šesti kapitol 

s logickou návazností na sebe. První kapitola je kapitolou úvodní. Zde jsou soustředěny 

cíle práce a je popsán její obsah. Ve druhé kapitole s názvem „ Teoretické vymezení 

finanční analýzy“ jsou stručně popsány základní pojmy, které jsou potřebné k sestavení 

finanční analýzy, poměrové ukazatele, díky kterým lze zhodnotit podnik během 

sledovaných obdobích, a také Du Pontův pyramidový rozklad. 

Třetí kapitola se zabývá charakteristikou společnosti, kde je mimo jiné popsána 

také historie podniku a hlavní náplň podnikání. Pro lepší představení náplní podnikání jsou 

zde rovněž uvedeny produkty společnosti, které jsou rozčleněny podle výrobních divizí. 

Čtvrtá kapitola práce se soustřeďuje na praktickou část, která má přímou 

návaznost na kapitolu druhou. Tato kapitola je rozdělena do tří subkapitol, kde v první 

subkapitole jsou uvedeny horizontální a vertikální analýzy, ve druhé subkapitole jsou 

uvedeny analýzy pomocí poměrových ukazatelů a jako poslední je zde uveden Du Pontův 

pyramidový rozklad. 

                                                 
1 Metoda „Longwall“ v překladu znamená těžební metoda stěnování. 
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Předposlední, pátá kapitola se zaměřuje na návrhy a doporučení společnosti, 

kde jsou, na základě kapitoly čtvrté, sepsány doporučená opatření do budoucna. 

Poslední kapitola patří závěru práce, kde jsou uvedeny obecná shrnutí celé této 

práce. 
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2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ FINANČNÍ ANALÝZY 

Kapitola „Teoretické vymezení finanční analýzy“ se skládá z 11 podkapitol, mezi 

které patří obecné vysvětlení pojmů jako finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, 

horizontální a vertikální analýza, hospodářské výsledky, poměrové ukazatele (například 

ukazatelé rentability, ukazatelé zadluženosti,…) a DuPontův pyramidový rozklad. 

2.1 Finanční analýza 

Pojem finanční analýza lze popsat mnoha různými způsoby, avšak jedním 

z nejpřímějších způsobů, který toto vystihuje je takový, že finanční analýza ukazuje rozbor 

získaných dat z finančních výkazů, respektive účetních závěrek. Mezi finanční výkazy 

se řadí například rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přehled o finančních tocích, přehled 

o změnách vlastního kapitálu a další. Z důkladné finanční analýzy lze zhodnotit 

ekonomickou minulost a přítomnost, a také z ní předpovědět budoucnost orgánu, 

který je v ní rozebírán. [4] 

Svým způsobem, by se pojem finanční analýza dal popsat i jako stanovení 

diagnózy ekonomického organismu a následné navržení způsobu jeho léčení. Dalo by 

se tedy obecně říci, že kontroluje finanční zdraví podniku. [5] 

Existují tři tzv. fáze finanční analýzy, které lze chronologicky seřadit při vytváření 

finanční analýzy. Prvním z nich je určení základních charakteristik finanční situace 

sledovaného orgánu. Dále následují zjištění příčin stavu, který jsme vysledovali a určení 

majoritních faktorů zjištěného stavu a jejich opatření pro další etapy. [1] 

Finanční analýzy lze také rozdělit podle jejich uživatelů, respektive podle autorů. 

Autoři interních finančních analýz jsou samy podniky nebo, lépe řečeno, jejich k tomu 

určenými odbory a mohou pracovat se všemi podnikovými informacemi. Externí finanční 

analýzy jsou vytvářeny pracovníky mimo daný podnik a často pracují pouze 

se zveřejněnými účetními závěrkami. [3] 

Každá finanční analýza musí splňovat dvě základní funkce. První z nich je tzv. „ex 

post analýza“, druhá „ex ante analýza“. Ex post analýza hledá řešení ohledně finanční 

situace za určitou dobu a snaží se o co nejpřesnější odhad budoucnosti. Ex ante analýza 
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vzniká na základě zjištěných informací z finanční analýzy a jsou oporou pro vznik 

finančních veličin. [4] 

2.2 Rozvaha 

Rozvaha je druh účetního výkazu, který vychází z bilančního stavu mezi aktivy  

a pasivy k určitému datu, nejčastěji ke konci kalendářního roku. Spolu s dalšími účetními 

přehledy tvoří stěžejní část finančního účetnictví. Ačkoliv bývá pravidlem, že finanční 

rozvaha se sestavuju k poslednímu dni kalendářního roku, mohou existovat výjimky, 

například při insolvenci, při zahájení podnikání nebo v případě nějaké jiné mimořádné 

události. Obecně lze říci, že tvoří přehled o majetku společnosti ve statické podobě. Dělí 

se na tři základní části, ze kterých lze vyčíst skutečný obraz společnosti – majetková situace 

společnosti, zdroje jejího financování a její finanční situaci. [4] 

Zpravidla se sestavuje ve tvaru písmene „T“, kde v levé části jsou aktiva 

společnosti a na pravé straně se nacházejí pasiva. Společnosti, které vlastní alespoň 20 % 

jiné společnosti potom sestavují konsolidovanou účetní závěrku. Jakákoliv případná změna 

je zachycována na obou stranách rozvahy, a tak vždy musí platit, že aktiva musí mít stejnou 

hodnotu jako pasiva. Proto také bývá označována někdy jako bilanční rozvaha a je 

základem pro podvojné účetnictví. [6] 
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Tabulka č. 1 – Základní schéma zjednodušené rozvahy 

 

Zdroj: [6], vlastní zpracování 

 

2.3 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztráty je dokument představující výnosy, náklady a výsledky 

hospodaření za dané období. Obecně lze říci, že výkaz zisku a ztrát vychází z jednoduchého 

vzorce: VÝNOSY – NÁKLADY = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ. Stejně jako u rozvahy 

se většinou sestavuje na konci každého kalendářního roku, výjimečně jinak. Při zkoumání 

výkazu zisku a ztrát je důležité zjistit, jakým způsobem různé položky měly schopnost 

změnit výsledek hospodaření. [1] 

Náklady se často definují jako finanční spotřeba produkčních činitelů. Vznik 

nákladů je obecně spojen se zmenšováním majetku společnosti, který je v konečné rozvaze 

takto vykazován. Lze říci, že náklady se nakonec ve výkazu zisku a ztrát objeví například 

jako spotřeba, přírůstek závazků nebo opotřebení majetku podniku. [1] 

Výnosy jsou finanční vyjádření konečných výsledků společnosti za dané období. 

Společnosti tyto finance získávají díky prodeji svých služeb a zboží. Celkově však výnosy 

nemusí plynout pouze z prodeje, ale existují například výnosy z cenných papírů nebo 

pronájmu. Obsahují cenové navrácení spotřebovaného majetku a jeho přírůstek. [1] 

AKTIVA PASIVA

Pohledávky za upsaný základní kapitál Vlastní kapitál

Dlouhodobý majetek Základní kapitál

nehmotný Kapitálové fondy

hmotný Fondy ze zisku

finanční Výsledek hospodaření minulých let

Oběžný majetek Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

Zásoby Cizí zdroje

Dlouhodobé pohledávky Rezervy

Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky

Krátkodobý finanční majetek Dlouhodobé závazky

Ostatní aktiva Bankovní úvěry a výpomoci

Ostatní pasiva

Pasivní účty časového rozlišení

AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM

Rozvaha

Aktivní účty časového rozlišení
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2.4 Horizontální analýza 

Horizontální analýzu lze tvořit téměř pro všechny části účetních závěrek, 

nejčastěji ovšem pro rozvahu a výkaz zisku a ztrát. Hlavním úkolem této metody je zjistit 

změny v jednotlivých položkách během sledovaného období. Změny se odehrávají 

po řádcích, proto horizontální analýza. Veškeré položky lze srovnat jak absolutně, 

tak i relativně. [5] 

Absolutní změna =  Hodnota období1 −  Hodnota období0 (1) 

Relativní změna =  
(Hodnota období1− Hodnota období0)

Hodnota období0
× 100 (2) 

 

2.5 Vertikální analýza 

Vertikální analýza obsahuje procentuální vyjádření všech položek. Označení 

vertikální vychází z toho, že jednotlivé položky jsou vyjádřeny v jednotlivých obdobích 

směrem dolů. Při vertikální analýze se u rozvahy vychází z hodnoty celkových aktiv, 

respektive pasiv, které tvoří 100 %. Jednotlivé položky jsou potom počítány jako podíl 

z tohoto množství. U výkazu zisku a ztrát se nejčastěji vychází z hodnoty výnosů, které 

tvoří 100 % a ostatní položky se potom počítají stejně jako u rozvahy. Benefitem této 

analýzy je především nezávislost na inflaci. Nejčastěji se používá pro sledování 

vývojových trendů ve společnosti. [5] 

2.6 Hospodářské výsledky 

Hospodářský výsledek je částka, která se vypočítává jako rozdíl mezi výnosy  

a náklady. V případě, že jsou výnosy vyšší než náklady, jedná se o zisk. V opačném případě 

se jedná o ztrátu. Hodnotu hospodářského výsledku lze vyčíst z výkazu zisku a ztrát.  

EBIT 

Zkratka EBIT představuje zisk před zdaněním a úroky. Ukazatel vyjadřuje 

výnosnost společnosti mimo úročení a zdanění. [6] 

V případě, že se porovnávají hospodářské výsledky společností z různých států, 

je tento ukazatel nejvhodnější. Ukazatel nezobrazuje využívání kapitálu a majetku. [10] 
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EBIT = EBT + nákladové úroky (3) 

EBT 

Zkratka EBT vyjadřuje pouze zisk před zdaněním. EBT zobrazuje hospodářský 

výsledek společnosti před odečtením daně z příjmu. Lze ho také označit za hrubý zisk. [6] 

V mezinárodních ukazatelích nemá věcnou hodnotu, protože například některé 

státy západní Evropy používají jinou účetní soustavu, respektive v mezistátních 

účetnictvích nemusí zobrazovat stejnou částku. [11] 

EBT = EAT + daně z příjmu za mimořádnou a běžnou činnost (4) 

EAT 

Zkratka EAT zobrazuje hospodářský výsledek po zdanění a úroky. V podstatě 

se jedná o čistý zisk. Společně s hodnotou tržeb má ukazatel EAT vysokou vypovídající 

hodnotu o společnosti především pro případné investory nebo bankovní společnosti. [4] 

Není ovšem vypovídající o provozní činnosti podniku, protože nejsou od něj 

odečteny například mimořádné účetní operace. Jako příklad se dá uvést prodej majetku, 

a to jak movitého tak i nemovitého. [8] 

EAT = výsledek hospodaření za účetní období (5) 

2.7 Ukazatelé rentability 

Rentabilita, respektive výnosnost neboli návratnost, je kritérium pro schopnost 

společnosti generovat zisk za použití vloženého kapitálu. Slouží především pro určení 

hodnoty efektivity sledované činnosti. Ukazatelé rentability často zajímají zejména 

potencionální investory společnosti nebo akcionáře. V případě sestavení grafu 

s ukazatelem výnosnosti by křivka měla růst vzhledem k časové ose. Doporučené hodnoty 

proto nejsou téměř nikde známy. [4] 

ROA 

Zkratka ROA představuje ukazatel rentability celkových vložených aktiv, ale lze 

jí také označit jako návratnost aktiv nebo míry výnosy na aktiva. Tento ukazatel vyjadřuje 

míru zisku vůči celkovým aktivům, bez ohledu na to zda jsou financována vlastními nebo 

cizími zdroji. [5] 
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ROA =  
EBIT

aktiva
=

zisk

celkový vložený kapitál
 (6) 

ROE 

Ukazatel ROE vyjadřuje míru rentability vlastního kapitálu, která ukazuje 

návratnost vloženého kapitálu, a zda je využíván intenzivně s ohledem na rizikovost takto 

vloženého kapitálu. Majitelé, kterými mohou být akcionáři nebo například společníci 

podniku, díky tomuto ukazateli mohou sledovat výnosnost jimi vloženého kapitálu. 

V případě růstu ukazatele ROE to pro podnik může znamenat navýšení hospodářského 

výsledku nebo pokles úročení kapitálu, který do podniku vložili případní akcionáři. Obecně 

platí, že ukazatel ROE by měl být vyšší než úroková míra nerizikových cenných papírů. 

[4] 

ROE =  
čistý zisk

vlastní kapitál
 (7) 

ROS 

Zkratka ROS, respektive rentabilita tržeb, je charakteristická pro zisk, 

který se vztahuje k tržbám. Obecně lze říci, že tento ukazatel vyjadřuje částku čistého zisku, 

která připadá na částku, kterou utržíme za určité období. Ukazatel ROS je možné vypočítat 

dvěma způsoby. Jedním z nich je ten, ve kterém je v čitateli položka EBIT. Tento způsob 

je vhodnější pro srovnávání společností s měnícími se podmínkami. Ve druhém případě 

se nachází v čitateli položka EAT. Zde se tedy jedná o výpočet ziskové marže. [2], [5] 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele je nad 10 %, ačkoliv může být proměnlivá. 

Příliš nízká hodnota může znamenat rychlý obrat zásob, a zároveň markantní objem tržeb 

s tím spojený. Totéž platí pro vysokou hodnotu, což může znamenat pomalý obrat zásob  

a nízký objem tržeb. [14] 

ROS =  
zisk

tržby
 (8) 

PMOS 

Ukazatel ziskové marže neboli PMOS vyjadřuje čistý zisk, který společnost získá 

na jednu korunu obratu. Někdy bývá také označován jako ukazatel ziskového rozpětí, a je 

zapisován v haléřích. V případě, že se tento ukazatel nachází pod oborovým průměrem, 

znamená to, že jsou nízké ceny produktů společnosti nebo jsou příliš vysoké náklady. [5] 
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PMOS =  
čistý zisk

tržby
 (9) 

1 – ROS 

Zkratka 1 – ROS, respektive ukazatel nákladovosti tržeb vyjadřuje náklady 

na jednu korunu tržeb. Vypočítává se jako rozdíl tržeb a zisku, který se dále dělí ještě 

tržbami. Doporučená hodnota neexistuje, avšak čím nižší je, tím lepší je hospodářský 

výsledek společnosti. [5] 

1 − ROS =  
(tržby−zisk)

tržby
 (10) 

2.8 Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity vyjadřují schopnost společnosti včas hradit své platební 

závazky. Ačkoliv pojmy likvidita a solventnost spolu úzce souvisí, nelze je zaměnit. 

Solventnost je pojem vyjadřující možnost platit své závazky v době, kdy nastává jejich 

splatnost. Avšak u solventnosti existuje podmínka, aby společnost měla část svého majetku 

v peněžité formě. [5] 

 Obecně lze říci, že se jedná o podíl oběžných aktiv, která jsou chápána jako 

případné peněžní prostředky s částkou zahrnující krátkodobé závazky. Celková 

doporučená hodnota by se měla nacházet mezi 1,5 a 2,5. Avšak hodnoty se mohou lišit, 

protože jsou závislé na daném průmyslovém odvětví. Nevýhodou těchto ukazatelů může 

být například obtížná transformace zásob na peněžité prostředky. [1] 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita, často označována jako likvidita 1. stupně, bývá vyjadřována 

jako podíl finančního majetku vůči krátkodobým závazkům. Jako finanční majetek si lze 

představit například finance na bankovních účtech, hotovost v pokladnách, obchodovatelné 

cenné papíry a další. Doporučená hodnota této likvidity je 0,9–1,1, ačkoliv se hodnoty 

mohou měnit. Pro podniky pocházející z České republiky je spodní hodnota tohoto pásma 

posunuta na 0,6 a dle Ministerstva průmyslu a obchodu se spodní hranice může posunout 

dokonce až na 0,2. Ovšem nedodržení limitů tohoto ukazatele nemusí ještě znamenat 

finanční problémy společnosti, protože v některých společnostech jsou účetní překážky 

obyčejností. [4] 
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Jak již bylo zmíněno výše, hodnoty se mohou výrazně lišit a některé zdroje uvádějí 

doporučené hodnoty od 0,2 do 0,5. [12] 

Okamžitá likvidita =  
finanční majetek

krátkodové závazky
 (11) 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita, respektive likvidita 2. stupně vyjadřuje poměr mezi oběžnými 

aktivy, od kterých jsou odečteny zásoby, a krátkodobými závazky. Nízké hodnoty tohoto 

ukazatele ukazují, že společnost vlastní příliš velké množství zásob. Stejně jako u okamžité 

likvidity, se mohou doporučené hodnoty výrazně lišit, avšak uvádí se, že by neměly 

klesnout pod hranice jedné. [5] 

Ačkoliv z výše uvedeného odstavce vyplývá, že doporučené hodnoty se mohou 

lišit, ale neměly by klesnout pod hranicí jedné, jiné zdroje uvádějí striktně tyto hodnoty 

v rozmezí 1–1,5. [13] 

Pohotová likvidita =  
(oběžná aktiva−zásoby)

krátkodobé závazky
 (12) 

Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity vyjadřuje násobek oběžných aktiv, které pokryjí 

krátkodobé závazky. Též bývá nazývána jako likvidita 3. stupně. Obecně lze říci, 

že ukazuje, jak moc by byla společnost případně uspokojit své potencionální věřitele, 

kdyby přeměnila všechen svůj majetek na finanční hotovost. Ačkoliv platí, že hodnota 

tohoto ukazatele by měla být co nejvyšší, hodnoty lze ovlivnit například odložením nákupů 

po sestavení rozvahy, a tak existuje možnost upravovat tuto hodnotu dle vlastní potřeby. 

Doporučená hodnota by se pravděpodobně měla nacházet v intervalu od 1,5 do 2,5, 

avšak někdy se právě z důvodu možnosti upravovat tuto hodnotu mění horní hranice 

intervalu na dva. [4] 

Běžná likvidita =  
oběžná aktiva

krátkodobé závazky
 (13) 

2.9 Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity vyjadřují efektivitu společnosti, s jakou dokáže prosperovat 

se svými aktivy. Pokud má společnost příliš mnoho aktiv, vzniká tak problém 

se zbytečnými náklady a s tím jsou úzce spjaty i nižší zisky. V opačném případě 
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se společnosti nedostává tolika podnikatelským příležitostem a přichází o potencionální 

výnosy. [5] 

Vázanost celkových aktiv 

Vázanost celkových aktiv, někdy též označován jako vázanost celkového kapitálu, 

vyjadřuje, s jakou intenzitou společnost využívá svá aktiva k tržbám. V tomto případě platí, 

že čím je hodnota nižší, tím lépe dokáže využívat svá aktiva. Avšak je vždy nutností brát 

v úvahu, jakým způsobem byla aktiva zhodnocována a jaká byla použita metoda 

odepisování. [5] 

Vázanost celkových aktiv =  
aktiva

roční tržby
 (14) 

Obrat celkových aktiv 

Lze konstatovat, že tento ukazatel vyjadřuje počet obrátek celkových aktiv 

za jedno účetní období, respektive kolikrát společnost dokáže aktiva obrátit. Pokud 

je intenzita ukazatele nižší než oborový průměr, společnost by měla uvažovat o navýšení 

tržeb nebo prodeji některých svých aktiv. [5] 

Obrat celkových aktiv =  
tržby

aktiva
 (15) 

Obrat zásob 

V některých zdrojích bývá tento ukazatel označován také jako ukazatel intenzity 

využití zásob a vyjadřuje kolikrát během jednoho účetního období, většinou kalendářního 

roku, společnost odprodala všechny své zásoby a znovu takto naplnila své sklady. Stává 

se, že ukazatel nadhodnocuje tyto hodnoty, protože pořizovací ceny zásob a jejich tržní 

hodnoty se liší. Ačkoliv doporučené hodnoty nejsou přesně dány, měly by se pohybovat 

nad svým oborovým průměrem. [5] 

Obrat zásob =  
tržby

zásoby
 (16) 

Doba obratu zásob 

Udává počet dní, které uplynou od doby naplnění skladu zásobami a znovu jejich 

vyskladnění, respektive odprodeji nebo použití. Vypočítává se jako podíl průměrných 

zásob na skladě k denní spotřebě tohoto materiálu nebo zboží. [5] 
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Doba obratu zásob =  
průměrná zásoba

denní spotřeba
 (17) 

Doba obratu pohledávek 

Též bývá označována jako průměrná doba splatnosti pohledávek a poměr hodnoty 

obchodních pohledávek a denních tržeb na faktury. Výsledná hodnota je počet dnů, během 

kterých jsou peníze pozastaveny v pohledávkách, nebo jednodušeji řečeno musí společnost 

takto dlouho čekat na částky z inkas plateb za tržby, které už jsou provedeny. V případě, 

že tento ukazatel je vyšší než doba splatnosti domluvená se svými partnery, znamená 

to, že neplatí své pohledávky včas a společnost by měla uvažovat o různých změnách, 

aby se toto neopakovalo. [5] 

Doba obratu pohledávek =  
obchodní pohledávky

denní tržby na fakturu
 (18) 

Doba obratu závazků 

Stejně jako v případě uvedeném u doby obratu pohledávek je důležité pro 

společnost vědět, jak je na tom s placením svých závazků vůči obchodním partnerům. 

V některých zdrojích může být označována jako doba odkladu svých plateb. Obecně lze 

říci, že tyto ukazatelé jsou spolu úzce spjaty a jejich hodnoty se od sebe teoreticky odvíjejí. 

Vypočítává se jako podíl závazků vůči dodavatelům a denních tržeb za faktury. [5] 

Je obecně známo, že doba obratu závazků by měla převyšovat dobu obratu 

pohledávek, aby ve společnosti nedocházelo k nedostatku volných financí. 

Doba obratu závazku =  
závazky vůči dodavatelům

denní tržby na fakturu
 (19) 

2.10 Ukazatelé zadluženosti 

V některých literaturách také označovány jako ukazatelé finanční závislosti jsou 

jedním z poměrových ukazatelů a zkoumají vazbu mezi externím a interním financováním 

společnosti. Obecně lze říci, že zadluženost není pro společnost pouze nevýhodou, 

protože při vyšší míře zadluženosti stoupá tržní hodnota společnosti, avšak zároveň 

se zvyšuje rizikovost ekonomické stability. [5] 

Pojem zadluženost v tomto směru znamená, že společnost svá aktiva financuje 

především z cizích zdrojů, respektive dluhů. Nelze však říci, že ve skutečnosti velké 



Denis Káňa: Finanční analýza společnosti Ostroj a.s. 

2018  13 

 

podniky používají k financování pouze vlastní nebo cizí zdroje. Téměř vždy se jedná  

o kombinaci obou z těchto variant. [4] 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost se vypočítává jako poměr cizího kapitálu s celkovými aktivy. 

V případě majoritního podílu vlastního kapitálu se snižuje riziko proti případným ztrátám 

při likvidaci. Věřitelé proto upřednostňují nízké hodnoty tohoto ukazatele. Avšak vlastníci 

se snaží o přesný opak, aby mohli uplatnit pravidlo finanční páky a mohli navýšit své 

výnosy. [5] 

Celková zadluženost =  
cizí kapitál

celková aktiva
 (20) 

Finanční nezávislost 

Finanční nezávislost neboli kvóta vlastního kapitálu je jedním z ukazatelů 

zadluženosti a vyjadřuje podíl vlastního kapitálu na financování společnosti. Zmiňovaný 

ukazatel úzce souvisí s ukazatelem celkové zadluženosti, jejich součet se musí vždy rovnat 

jedné, respektive 100 %. [5] 

Finanční nezávislost =  
vlastní kapitál

celková aktiva
 (21) 

Míra zadluženosti 

Vypočítává se jako podíl cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu. Ačkoliv tento 

ukazatel má stejnou vypovídající hodnotu jako celková zadluženost, je mezi nimi podstatný 

rozdíl. Celková zadluženost totiž na rozdíl od míry zadluženosti roste lineárně a má své 

maximum ve sto procentech, kdežto míra zadluženosti roste exponenciálně 

až do nekonečna. [5] 

Míra zadluženosti =  
cizí kapitál

vlastní kapitál
 (22) 

Dlouhodobá zadluženost 

Vypočítává se jako podíl dlouhodobého cizího kapitálu a celkových aktiv. 

Ukazuje kolik procent společnosti je financováno dlouhodobými dluhy. Díky tomuto 

ukazateli mohou společnosti nalézt nejlepší varianty mezi financováním krátkodobými  

a dlouhodobými dluhy. Mezi dlouhodobé dluhy patří například obchodní závazky 

nebo úvěry. [5] 
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Dlouhodobá zadluženost =  
dlouhodobý cizí kapitál

celková aktiva
 (23) 

Krátkodobá zadluženost 

Krátkodobá zadluženost neboli běžná zadluženost vyjadřuje podíl krátkodobých 

dluhů na financování společnosti. Mezi krátkodobé cizí zdroje patří běžné bankovní úvěry, 

krátkodobé závazky a další. [5] 

Krátkodobá zadluženost =  
krátkodobý cizí kapitál

celková aktiva
 (24) 

Úrokové krytí 

Vyjadřuje, kolikrát se zisk dokáže znásobit oproti úrokům vytvořeným 

společnosti. Podnik tak zjistí, jestli je dluhové zatížení únosné. V zahraničí se jako 

bezpečná hodnota uvádí třikrát a více. Takto nastavené hodnoty jsou především pro užitek 

akcionářů. Po zaplacení úroků z cizích zdrojů ještě musí mít užitek již zmínění akcionáři. 

Neschopnost splácet úrokové platby ze zisku může znamenat pro společnost likvidaci. [4] 

Úrokové krytí =  
EBIT

úroky
 (25) 

2.11 Du Pontův pyramidový rozklad 

Du Pontův pyramidový rozklad je nejstarším a nejtypičtějším způsobem 

pyramidového rozkladu. Byl pojmenován po americkém chemickém koncernu Du Pont de 

Nemours, kde byl také poprvé použit. Jedná se o rozklad rentability vlastního kapitálu 

na jednotlivé položky, které mohou zasahovat do celkové hodnoty tohoto ukazatele. [4] 

Z pravé strany Du Pontova rozkladu lze vyčíst, že se jedná o ukazatele pákového 

efektu. V případě, že se zvýší využití cizího kapitálu, potom je možné také zvýšení celé 

rentability vlastního kapitálu, avšak kladného vlivu zadluženosti lze dosáhnout pouze 

tehdy, když společnost bude dosahovat takových zisků, které budou větší než úroky na cizí 

kapitál. [4] 

Obrovskou výhodou tohoto ukazatele je to, že ačkoliv obsahuje malé počty 

jednotlivých ukazatelů, jejich vypovídací hodnota je mnohem větší. Další výhodou je také 

například zjištění toho, jak ukazatel na nižším stupni rozkladu může ovlivnit celkovou 

rentabilitu vlastního kapitálu. [2] 
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Du Pontův pyramidální rozklad zastává názor, že na prvním místě by se měly 

nacházet maximalizace výnosů na vlastní jmění, protože toto je podmínkou pro investici 

do společnosti. [2] 

Níže uvedený obrázek č. 1 zobrazuje schéma Du Pontova pyramidové rozkladu. 

 

Obrázek č. 1 - Schéma Du Pontova pyramidového rozkladu 

 

Zdroj: [9] 

Celkem existují tři metody, jakým způsobem použít analýzu pomocí Du Pontova 

pyramidového rozkladu.  

Prvním z nich je tzv. metoda postupná neboli metoda řetězového dosazování. Tuto 

metodu lze využít jedině v případě, když mezi syntetickými ukazateli a analytickými 

ukazateli figuruje součin, avšak celý postup je založen na faktu, že pouze jeden z ukazatelů 

je proměnlivý. Významnou předností je jednoduchost provedení. Bohužel skutečný vývoj 

je zcela odlišný od této metodiky, protože první činitel působí jako podhodnocený  

a poslední prudce nadhodnocený. [5] 

Další metodou Du Pontova rozkladu je metoda funkcionální, která udává změnu 

syntetického ukazatele k analytickým ukazatelům dělením. Výhodou je, že i v případě 
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záporných hodnot analytických ukazatelů ji lze použít a je příhodná k použití 

pro multiplikativní (součin a podíl) vazby. [5] 

Poslední možnou metodou tohoto rozkladu je metoda logaritmická. Její 

nevýhodou je, že ji lze použít pouze v případě, že hodnota ukazatele je kladná nebo nulová 

a pokud jsou mezi dílčími ukazateli multiplikační vazby. [5] 

Vzhledem k tomu, že hodnoty ROE, které vykazuje zkoumaná společnost, 

se nachází ve všech sledovaných obdobích v kladných mezích je v této práci použita 

logaritmická metoda Du Pontova pyramidového rozkladu, která také někdy bývá 

označována za nejpřesnější metodu. 

Pro výpočet Du Pontova rozkladu jsou důležité především níže uvedené ukazatele, 

kde: 

Z = Čistý zisk 

E = Vlastní jmění 

A = Celková aktiva 

T = Tržby 

 

 Celková změna syntetického ukazatele se vypočítá dle vzorce [2]: 

∆
𝑍

𝐸
= (

𝑍

𝐸
)

1
− (

𝑍

𝐸
)

0
 (26) 

 Vliv změny výnosu aktiv na změnu syntetického ukazatele se vypočítá podle vzorce 

[2]: 
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 Vliv změny multiplikátoru jmění na změnu syntetického ukazatele se vypočítá 

podle vzorce [2]: 
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 Vliv změny ziskové marže na změnu syntetického ukazatele se vypočítá podle 

vzorce [2]: 
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 Vliv změny obratu aktiv na změnu syntetického ukazatele se vypočítá podle vzorce 

[2]: 
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Společnost Ostroj a.s. je česká právnická osoba, která vznikla 30. dubna 1992 

zapsáním do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. Firma sídlí na ulici 

Těšínská 1586/66 v Opavě. Hlavním předmětem podnikání je kovářství; podkovářství; 

obráběčství; galvanizérství a smaltérství; výroba, instalace a opravy elektrických strojů 

a přístrojů, včetně elektronických a komunikačních zařízení; montáž, opravy, revize  

a zkoušky zdvihacích zařízení; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona; zámečnictví, nástrojářství; distribuce elektřiny; distribuce plynu  

a projektování a navrhování strojů a zařízení, montáže, opravy, revize a zkoušky zařízení 

a strojů potřebných k hornické činnosti a činnostem prováděných hornickým způsobem. 

[7] 

Společnost byla původně založena už v roce 1878 jako strojírna a slévárna 

Eduarda Tatzela. V roce 1948, přesněji 28. srpna, byl položen základní kámen nového 

závodu, který je dodnes sídlem společnosti. Začátkem roku 1977 začala společnost Ostroj 

a.s. úzce spolupracovat s Ostravsko-karvinskými doly. Rokem 1989 se stala společnost 

státním podnikem, avšak mezi lety 1993–1994 došlo k prodeji podniku v rámci kupónové 

privatizaci. V současné době má podnik sedm divizí, mezi které patří kovárna a kalírna, 

strojírna, hydraulika, nástrojárna, galvanovna, výroba důlních strojů a služby a nákup.[21] 

Momentálně má společnost Ostroj a.s. dvě dceřiné společnosti, a to Technické 

laboratoře Opava (100% vlastník) a Ostroj Colombia (100% vlastník) se sídlem v Bogotě. 

[21] 

Podnik je důležitým výrobcem důlních zařízení pro všechny metody hlubinného 

dobývání na tuzemském i světovém trhu. Díky možnostem, které je společnost schopna 

zájemcům o její služby poskytnout těží stroje z opavského Ostroje po celém světě. [21] 
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Tabulka č. 2 - Základní informace o společnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, [7] 

3.1 Produkty společnosti dle divizí 

Hlavními produkty společnosti Ostroj a.s. jsou především důlní stroje a zařízení  

a ostatní kovové výrobky. 

Důlní stroje 

Mezi hlavní produkty patří pásové a hřeblové dopravníky, mechanizované 

výztuže a pluhové soupravy. Dále také důlní kombajny, individuální hydraulické výztuže, 

hydraulické stojky a další. Podnik navrhuje a dodává kompletní výbavu celého porubu 

včetně odtěžení metodou „Longwall“ (stěnování). [15] 

Na obrázku č. 2 lze vidět snímek hřeblového dopravníku, který je vyráběn 

společností Ostroj a.s. 

Název společnosti Ostroj a.s.

Adresa Těšínská 1586/66, Předměstí (Opava), 746 01 Opava

IČO 45193681

DIČ CZ45193681

Základní kapitál 455 800 000 Kč

Datum vzniku a zápisu 30.4.1992

Právní forma Akciová společnost

Statutární ředitel Vladimír Trochta

Počet vydaných akcií 759 662

Hodnota 1 ks akcie 600 Kč
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Obrázek č. 2 - Snímek hřeblového dopravníku vyráběného společností Ostroj a.s. 

Zdroj: [17] 

Důlní stroje tohoto podniku jsou v současné době využívány na čtyřech 

kontinentech ve více než 10 zemích. [15] 

Kovárna a kalírna 

V této divizi podniku se vyrábí především ocelové zápustkové výkovky  

o hmotnostech od 0,1 do 25 kg. Jedním z důkazů o kvalitě těchto výrobků svědčí využívání 

ve společnostech, jako jsou například Lexus, Porsche, BMW, Audi, Cadillac a další. [19] 

Strojírna 

V divizi Strojírna se společnost stará o výrobu svařovaných dílů důlních strojů, 

stavebních strojů, hydraulických jeřábů a dalších, a výrobu různých svařovaných dílů pro 

externí zákazníky. Mimo svařování se společnost stará také o povrchové úpravy a obrábění 

takto vyrobených dílů. [22] 
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Hydraulika 

V současné době se zde vyrábějí díly pro hydromotory, ozubená kola, hřídele, 

hydraulické válce a další. Výroba v této divizi je možná jak pro sériovou, tak i pro kusovou 

výrobu na přání zákazníků. [18] 

Nástrojárna 

Zde se zaměstnanci společnosti zabývají především vývojem a následnou výrobou 

v oborech jako jsou střižné a lisovací nástroje, formy na hliník a jeho slitiny, nástroje 

pro tváření za tepla a další. [20] 

Galvanovna 

V tomto oboru se společnost angažuje přes více než 40 let. Hlavní pracovní náplní 

divize je galvanické zinkování a tvrdé funkční chromování. [16] 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI 

V kapitole finanční analýza podniku se objasňují výsledné informace  

o společnosti Ostroj a.s. získané z různých analýz, které byly blíže vysvětleny v kapitole 

s názvem „Teoretické vymezení finanční analýzy“. Na rozdíl od teoretické části se tato 

kapitola věnuje pouze třem subkapitolám, které se postupně věnují horizontálním  

a vertikálním analýzám výkazů z účetních závěrek, poměrovým ukazatelům a Du Pontovu 

rozkladu.  

4.1 Horizontální a vertikální analýza 

Data, která byla použita v této kapitole, vychází z účetních rozvah a výkazů zisku  

a ztrát v letech 2012–2016. 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Z kapitoly, která se nachází v teoretickém vymezení finanční analýzy, s názvem 

horizontální analýza, je zřejmé, že podmínkou je porovnávání jednotlivých řádků mezi 

sebou v různých období. Z důvodu lepší vizualizace jsou tabulky s rozvahou rozděleny 

na aktiva a pasiva. 

Vstupní data vychází z konsolidovaných rozvah z let 2012–2016. V tabulce č. 3 

lze vidět vstupní aktiva společnosti, podle kterých lze provést horizontální analýzu aktiv. 

Veškerá data zobrazující všechna aktiva jsou dostupné v příloze č. 1. 
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Tabulka č. 3 - Aktiva společnosti v letech 2012 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, interní zdroj 

K sestavení horizontální analýzy aktiv jsou vybrány pouze klíčové položky, jak je 

zřejmé z tabulky č. 3, a to v letech 2012–2016. V tabulce č. 4 už jsou zobrazeny hodnoty 

relativních změn horizontální analýzy aktiv, které jsou potřebné k patřičnému 

okomentování. 

Tabulka č. 4 - Horizontální analýza aktiv v letech 2012 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce č. 4, která sleduje meziroční změny klíčových položek aktiv lze vidět, 

že dlouhodobý majetek má rostoucí tendenci, kde od roku 2012 do roku 2016 stoupl 

o 11,41 %, a to z 1,61 na 13,02 %. Úzkou spojitost s tímto ukazatelem bude pravděpodobně 

Položky [v tis. Kč] 2012 2013 2014 2015 2016

AKTIVA CELKEM 1 814 374 1 919 483 1 758 486 1 884 849 1 656 941

DM 781 414 793 993 860 405 953 626 1 077 763

DNM 3 997 3 913 4 664 6 349 4 582

DHM 780 577 793 015 859 012 950 296 1 075 962

DFM 629 602 14 14 0

OA 1 002 633 1 105 179 883 165 903 415 541 633

Zásoby 423 446 181 796 193 215 243 137 286 767

Dlouhodobé pohledávky 0 140 0 0 0

Krátkodobé pohledávky 252 009 445 145 209 964 244 482 247 022

KFM 327 178 478 098 479 986 415 796 7 844

Časové rozlišení 30 327 20 311 14 916 27 808 37 545

Období

Položky [%] 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016

AKTIVA CELKEM 5,79 -8,39 7,19 -12,09 

DM 1,61 8,36 10,83 13,02

DNM -2,10 19,19 36,13 -27,83 

DHM 1,59 8,32 10,36 13,22

DFM -4,29 -97,67 0,00 -100,00 

OA 10,23 -20,09 2,29 -40,05 

Zásoby -57,07 6,28 25,84 17,94

Dlouhodobé pohledávky - -100,00 - -

Krátkodobé pohledávky 76,64 -52,83 16,44 1,04

KFM 46,13 0,39 -13,37 -98,11 

Časové rozlišení -33,03 -25,56 86,43 35,02

Období
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mít dlouhodobý hmotný majetek, neboť hodnoty tohoto ukazatele jsou téměř shodné s výše 

uvedeným. Rozdíl během sledovaných pěti let je 11,63 %.  

Oběžná aktiva mají kolísavý trend, který se během pěti let změnil z 10,23  

na – 40,05 %, tedy o více než 50 %. Dlouhodobé pohledávky ukazují, že v letech 2013 

až 2014 došlo k záporné hodnotě o celých 100 %, avšak z tabulky č. 3 je patrné, že je 

to způsobeno hodnotou 140 000 Kč v roce 2013, a tím, že ve zbylých letech jsou tyto 

položky nulové. 

Krátkodobý finanční majetek má po celé sledované období klesající tendenci, 

avšak z důkladnějšího prozkoumání, je patrné, že je to způsobeno především položkou 

„Účty v bankách“, kde hlavně mezi lety 2015 až 2016 došlo k radikální změně a to o více 

než 407 000 Kč. 

Relativní změny všech aktivních položek jsou potom v příloze č. 1. 

V níže uvedené tabulce č. 5 lze spatřit klíčové vstupní hodnoty pasiv pro jejich 

horizontální analýzu. Všechna pasiva jsou stejně jako výše zmiňovaná aktiva zobrazeny 

v příloze č. 1. 

Tabulka č. 5 - Pasiva společnosti v letech 2012 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, interní zdroj 

Neméně důležitá je tabulka č. 6, která obsahuje procentuální zastoupení klíčových 

položek pro horizontální analýzu pasiv v letech 2012 až 2016. 

Položky [v tis. Kč] 2012 2013 2014 2015 2016

PASIVA CELKEM 1 814 374 1 919 483 1 758 486 1 884 849 1 656 941

Vlastní kapitál 1 251 358 1 444 502 1 445 778 1 488 109 1 244 616

Základní kapitál 764 681 764 427 764 315 760 382 455 797

Kapitálové fondy 8 467 -19 549 -7 258 -2 979 -2 865 

Rezervní fondy 25 724 36 629 2 431 0 0

VH minulých let 243 466 394 991 653 028 688 741 732 758

Cizí zdroje 562 849 474 631 311 512 394 649 407 277

Krátkodobé rezervy 31 207 40 493 11 514 11 801 11 978

Dlouhodobé závazky 24 864 14 752 25 600 27 995 34 389

Krátkodobé závazky 378 028 307 836 209 798 246 453 223 114

Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů 128 750 111 550 64 600 108 400 137 796

Časové rozlišení 167 350 1 196 2 091 5 048

Období
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Tabulka č. 6 - Horizontální analýza pasiv v letech 2012 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vzhledem k platnosti bilančního vztahu v rozvaze mezi aktivy a pasivy je zřejmé, 

že výsledné hodnoty z horizontální analýzy pasiv jsou totožné jako hodnoty z horizontální 

analýzy aktiv. Tedy stejně jako položka „Aktiva celkem“, má i položka „Pasiva celkem“ 

kolísavý trend. 

U položky „Vlastní kapitál“ by se dalo uvažovat o klesající tendenci, avšak 

v meziročních hodnotách, a to mezi lety 2013–2014 a 2014–2015, lze sledovat nárůst  

o 2,84 %. Nelze ovšem opomenout rozdíl mezi lety 2012–2013 a 2015–2016, který je větší 

o téměř 32 %. Lze konstatovat, že takovýto rozdíl má na starost změna základního kapitálu 

mezi lety 2015 a 2016, kde tato hodnota klesla o více než 40 %, což znamená o více 

než 300 000 000 Kč. 

Dobrou zprávou je, že výsledky hospodaření minulých let mají během pěti 

sledovaných období vždy rostoucí tendenci a rozdíl mezi rokem 2012 a 2016 tvoří téměř 

500 000 000 Kč. 

Hodnoty položky „Cizí zdroje“ měly do roku 2014 klesající tendenci, avšak v roce 

2015 zaznamenaly pomalý růst. Dle hodnot v tabulce č. 5 lze říci, že největší možnost 

ovlivnit tyto hodnoty mají krátkodobé závazky a krátkodobé části dlouhodobých úvěrů.  

Obě tyto pasivní položky jsou kolísavé a obě také zaznamenaly během sledovaných pěti 

let největší propad v roce 2014, zde totiž zaznamenávají nejnižší hodnoty. Při detailnějším 

Položky [%] 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016

PASIVA CELKEM 5,79 -8,39 7,19 -12,09 

Vlastní kapitál 15,43 0,09 2,93 -16,36 

Základní kapitál -0,03 -0,01 -0,51 -40,06 

Kapitálové fondy -330,88 62,87 58,96 3,83

Rezervní fondy 42,39 -93,36 -100,00 -

VH minulých let 62,24 65,33 5,47 6,39

Cizí zdroje -15,67 -34,37 26,69 3,20

Krátkodobé rezervy 29,76 -71,57 2,49 1,50

Dlouhodobé závazky -40,67 73,54 9,36 22,84

Krátkodobé závazky -18,57 -31,85 17,47 -9,47 

Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů -13,36 -42,09 67,80 27,12

Časové rozlišení 109,58 241,71 74,83 141,42

Období



Denis Káňa: Finanční analýza společnosti Ostroj a.s. 

2018  26 

 

prozkoumání rozvahy lze říci, že krátkodobé závazky nejvíce ovlivňují závazky 

z obchodních vztahů, kde téměř vždy tvoří alespoň polovinu celkové hodnoty. V případě 

krátkodobých částí dlouhodobých úvěrů minimálně 74 % této položky tvoří bankovní 

úvěry dlouhodobé. Detailnější zpracování relativních změn pasiv je dostupné v příloze  

č. 1. 

4.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Stejně jako při horizontální analýze rozvahy, tak i zde porovnává změny položek 

mezi sledovanými účetními období. V níže uvedené tabulce č. 7 jsou potom klíčové vstupní 

data pro uskutečnění horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát z období let 2012 až 2016. 

V případě potřeby je možné nahlédnout do přílohy č. 1, kde jsou k vidění veškerá vstupní 

data. 

Tabulka č. 7 - Vstupní položky pro horizontální analýzu VZZ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, interní zdroj 

Tabulka č. 8 obsahuje hodnoty relativních změn položek, které jsou uveden 

v tabulce č. 7. 

Položky [tis. Kč] 2012 2013 2014 2015 2016

Výkony 2 067 757 1 967 125 1 094 281 1 163 240 1 296 240

Výkonová spotřeba 1 378 655 1 239 545 636 932 698 993 739 885

Osobní náklady 405 913 412 233 401 007 402 623 445 734

Provozní VH 281 024 293 298 65 108 58 305 69 390

Finanční VH -27 915 -215 -23 101 -8 071 -354 

VH za běžnou činnost 209 020 264 004 33 262 41 965 58 926

VH běžného účetního 

období před zdaněním
253 109 293 083 42 007 50 234 69 036

Období
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Tabulka č. 8 - Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát v letech 2012 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 8, která zobrazuje procentuální hodnoty meziročních změn je zřejmé, 

že největší změny proběhly u výsledku hospodaření za běžnou činnost2 a finančního 

výsledku hospodaření. V obou případech se jedná o období v letech 2013–2014. U prvně 

zmiňovaného tento extrém zapříčinila změna v roce 2014 oproti roku 2013, kde rozdíl činil 

více než 230 000 000 Kč, avšak stále se hodnota v roce 2014 držela v kladných číslech. 

V druhém případě tento markantní pokles zapříčinila ztráta více než 23 000 000 Kč v roce 

2014. Celá analýza je uvedena v příloze č. 1. 

4.1.3 Vertikální analýza rozvahy 

Stejně jako v kapitole 4.1.1, tak i zde pro lepší přehlednost bude analýza rozdělena 

na aktiva a pasiva zvlášť. Základem pro výpočet vertikální analýzy rozvahy je vždy 

položka „Aktiva celkem“, respektive „Pasiva celkem“.  

Níže uvedená tabulka č. 9 potom obsahuje klíčové položky pro sestavení 

vertikální analýzy aktiv, kde, jak již řečeno, jsou základem celková aktiva. Celá rozvaha 

aktiv je zobrazena v příloze č. 1. 

Vstupní položky jsou stejné jako při horizontální analýze aktiv, viz tabulka č. 3. 

                                                 
2 Výsledek hospodaření za běžnou činnost v roce 2016 poskytla společnost Ostroj a.s. 

Položky [%] 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016

Výkony -4,87 -44,37 6,30 11,43

Výkonová spotřeba -10,09 -48,62 9,74 5,85

Osobní náklady 1,56 -2,72 0,40 10,71

Provozní VH 4,37 -77,80 -10,45 19,01

Finanční VH 99,23 -10 644,65 65,06 95,61

VH za běžnou činnost 28,22 -8 759,00 2 616,00 40,42

VH běžného účetního 

období před zdaněním
15,79 -85,67 19,58 -37,43 

Období
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Tabulka č. 9 - Vertikální analýza aktiv v letech 2012 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 9 je patrné, že v prvních třech sledovaných letech měly oběžná aktiva 

větší procentuální podíl na celkových aktivech než dlouhodobý majetek, avšak v letech 

2015 a 2016 tomu bylo už naopak. Při tvorbě dlouhodobého majetku měl vždy téměř 100% 

podíl dlouhodobý hmotný majetek, ostatní tvořily pouze zlomek jeho části. Nejvyšší nárůst 

zaznamenal v roce 2016, kde se jeho procentuální podíl vyšplhal na více než 65 %.  

Při detailnějším prozkoumání rozvahy lze zjistit, že drtivou většinu dlouhodobého 

hmotného majetku tvoří především položky „Stavby“ a „Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí“. 

Oběžná aktiva mají kromě roku 2013 klesající tendenci a procentuální podíl 

položek, které jej tvoří je proměnlivý. Dlouhodobé pohledávky tvoří v těchto sledovaných 

obdobích maximálně 0,01 %. 

Tabulka s položkami z pasivní části rozvahy není zde až tak potřebná, neboť 

vstupní data k provedení vertikální analýzy pasiv jsou znázorněna v tabulce č. 5. 

Z tabulky č. 10, která je vyobrazena pod tímto textem, plyne procentuální 

rozdělení pasivních položek rozvahy z let 2012–2016. 

  

Položky [%] 2012 2013 2014 2015 2016

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

DM 43,07 41,36 48,93 50,59 65,05

DNM 0,22 0,20 0,27 0,34 0,28

DHM 43,02 41,31 48,85 50,42 64,94

DFM 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00

OA 55,26 57,58 50,22 47,93 32,69

Zásoby 23,34 9,47 10,99 12,90 17,31

Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

Krátkodobé pohledávky 13,89 23,19 11,94 12,97 14,91

KFM 18,03 24,91 27,30 22,06 0,47

Časové rozlišení 1,67 1,06 0,85 1,48 2,27

Období
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Tabulka č. 10 - Vertikální analýza pasiv v letech 2012 - 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce zobrazující vertikální analýzu pasiv je na první pohled viditelné, 

že většinu celkových pasiv v letech 2012–2016 tvoří vždy položky patřící k vlastnímu 

kapitálu. Pomyslného vrcholu dosáhl v roce 2014, kde tvořil přes 82 % celkových pasiv. 

Největší podíl na vlastním kapitálu měly vždy položky „Základní kapitál“ a „Výsledek 

hospodaření minulých let“. Z tabulky je také patrné, že kapitálové fondy se nacházejí 

v letech 2013 až 2016 vždy v záporných hodnotách, a to především díky položce 

„Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazku“, kde rozdíl mezi rokem 2012 a 2013 

tvoří více než 28 000 tis. Kč. 

Do sledovaného období v roce 2014 měla tato položka klesající tendenci, 

kde se zastavila na hodnotě 17,71 % celkových pasiv, poté opět vzrostla. Největší 

procentuální podíl na celkových pasivech patří položce „Krátkodobé závazky“, který by 

teoreticky kopíroval výše zmíněný pomyslný graf. V průměru, během sledovaných období, 

tvoří více než 65 % krátkodobých závazků závazky z obchodních vztahů. 

Časové rozlišení dosáhlo svého pomyslného vrcholu v roce 2016, kde zaujímalo  

0,3 % celkových pasiv, ostatní hodnoty jsou pouze nižší. 

Úplná vertikální analýza pasiv je zobrazena v příloze č. 1. 

Položky [%] 2012 2013 2014 2015 2016

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

Vlastní kapitál 68,97 75,25 82,22 78,95 75,12

Základní kapitál 42,15 39,82 43,46 40,34 27,51

Kapitálové fondy 0,47 -1,02 -0,41 -0,16 -0,17 

Rezervní fondy 1,42 1,91 0,14 0,00 0,00

VH minulých let 13,42 20,58 37,14 36,54 44,22

Cizí zdroje 31,02 24,73 17,71 20,94 24,58

Krátkodobé rezervy 1,72 2,11 0,65 0,63 0,72

Dlouhodobé závazky 1,37 0,77 1,46 1,49 2,08

Krátkodobé závazky 20,84 16,04 11,93 13,08 13,47

Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů 7,10 5,81 3,67 5,75 8,32

Časové rozlišení 0,01 0,02 0,07 0,11 0,30

Období
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4.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Pro vertikální analýzu výkazu zisku a ztrát jsou výkony právě ta položka, která 

tvoří 100 %. Vstupní data pro tuto analýzu jsou potom uvedena v tabulce č. 7. V tabulce č. 

11 jsou potom zobrazeny vybrané položky z výkazu zisku a ztrát. Úplná vertikální analýza 

výkazu zisku a ztrát je dostupná v příloze č. 1. 

Tabulka č. 11 - Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát v letech 2012 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 11 je patrné, že největší procentuální podíl na zmiňovaných 

výkonech, které tvoří 100 % má položka „ Výkonová spotřeba“. Lze konstatovat, že tato 

položka má, vyjma roku 2015, kde tvořila 60,09 %, klesající tendenci. Nejvyšší hodnoty 

dosáhla v roce 2012, kde tvoří přes 66 % celkových výkonů, nejnižší potom v roce 2016, 

kde tvořila „pouhých“ 57,08 %.  

Další položkou s poměrně vysokými hodnotami jsou osobní náklady, které měly 

do roku 2014 rostoucí tendenci, avšak v letech 2015 a 2016 zaznamenaly nepatrný pokles.  

Položka „Finanční VH“ je ve všech sledovaných letech záporná. Nejnižší hodnoty 

dosáhla v roce 2014, kdy její hodnota byla – 2,11 % celkových výkonů, nejvyšší potom  

– 0,01 % v roce 2013. Po detailnějším prozkoumání celého výkazu zisku a ztrát lze 

konstatovat, že největší měrou se na těchto záporných hodnotách ve všech sledovaných 

letech podílela položka „Ostatní finanční náklady“, které ačkoliv měly klesající tendenci, 

stále měly vysoký podíl na záporných hodnotách této položky. 

Položky [%] 2012 2013 2014 2015 2016

Výkony 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Výkonová spotřeba 66,67 63,01 58,21 60,09 57,08

Osobní náklady 19,63 20,96 36,65 34,61 34,39

Provozní VH 13,59 14,91 5,95 5,01 5,35

Finanční VH -1,35 -0,01 -2,11 -0,69 -0,03 

VH za běžnou činnost 10,11 13,62 3,04 3,61 4,55

VH běžného účetního 

období před zdaněním
12,24 14,90 3,84 4,32 5,33

Období
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4.2 Analýza poměrovými ukazateli 

V této kapitole se objasňují výsledky poměrových ukazatelů, které byly zmíněny 

již v teoretické části práce. Pro upřesnění se jedná o kapitoly 2.7 až 2.10, kde jsou vyjádřeny 

jejich specifika. Jedná se tedy o ukazatelé rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. 

4.2.1 Ukazatelé rentability 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.7, rentabilita vyjadřuje výnosnost neboli 

návratnost. Ve své podstatě je to schopnost společnosti generovat zisk za použití vloženého 

kapitálu. V níže položené tabulce č. 12 lze vidět vstupní data pro výpočet ukazatelů 

rentabilit. 

Tabulka č. 12 - Vstupní data pro výpočet ukazatelů rentability v letech 2012 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, interní zdroj 

Dále potom tabulka č. 13 již ukazuje vypočtené ukazatelé rentability v letech  

2012–2016. 

Tabulka č. 13 - Ukazatelé rentability v letech 2012 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ukazatel rentability celkového kapitálu, který se vypočítá jako podíl EBITu  

a celkových aktiv zaznamenal do roku 2013 růst z 14,31 % na 15,5 %, avšak v roce 2014 

došlo k rapidnímu poklesu na 2,6 %. Dále lze vidět mírný růst, kde se dostal v roce 2016 

Položky [tis. Kč] 2012 2013 2014 2015 2016

EBIT 259 722 297 605 45 781 52 799 72 038

Aktiva celkem 1 814 374 1 919 483 1 758 486 1 884 849 1 656 941

VH za účetní období 209 020 268 004 33 262 41 965 58 926

Vlastní kapitál 1 251 358 1 444 502 1 445 778 1 488 109 1 244 616

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb
2 015 405 2 111 561 1 072 691 1 104 840 1 236 691

EAT 209 020 268 004 33 262 41 965 58 926

Období

Ukazatel rentability 2012 2013 2014 2015 2016

ROA - rentabilita celkového kapitálu 14,31% 15,50% 2,60% 2,80% 4,35%

ROE - rentabilita vlastního kapitálu 16,70% 18,55% 2,30% 2,82% 4,73%

ROS - rentabilita tržeb 12,89% 14,09% 4,27% 4,78% 5,83%

PMOS 10,37% 12,69% 3,10% 3,80% 4,76%

1 -ROS - ukazatel nákladovosti 87,11% 85,91% 95,73% 95,22% 94,17%
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až na hodnotu 4,35 %. Tento pokles byl způsoben především skokovým poklesem zisku 

před zdaněním a úroky v již zmiňovaném roce 2014. Rozdíl EBITu mezi roky 2013 a 2014 

činí více než 250 000 tis. Kč. Při hlubším zkoumání lze z výkazu zisku a ztrát zjistit, 

že hodnoty EBITu nejvíce ovlivňují výsledky hospodaření za běžnou činnost, a právě zde 

došlo k tak markantnímu rozdílu mezi lety 2013 a 2014. Naštěstí pro společnost se vždy 

během sledovaných období nacházely hodnoty ROA v kladných číslech, z čehož vyplývá, 

že vždy dokázal podnik jistým způsobem zhodnotit svůj kapitál. Pro příklad lze uvést, 

že v roce 2013, kdy se hodnoty ROA nacházely na pomyslném vrcholu, společnost 

generovala zisk z 1 Kč celkového kapitálu 15,5 haléřů. 

Jak již vyplývá z názvu celé kapitoly 4.2, tak i ukazatel rentability vlastního 

kapitálu se vypočítá jako poměr výsledku hospodaření za účetní období k hodnotě vlastního 

kapitálu. Stejně jako u rentability celkového kapitálu zde došlo mezi lety 2013 a 2014 

k enormnímu skokovému poklesu, a to přesně o 16,25 %. Stejně jako u výše zmiňovaného 

ROA došlo k tak markantnímu poklesu vlivem výsledkům hospodaření za běžnou činnost, 

který byl dále nejvíce ovlivněn provozním výsledkem hospodaření. Zde lze dále zkoumat 

hlubší příčiny tohoto poklesu, kde je možné sledovat hodnoty položek, ze kterých se skládá. 

Potom je možno říci, že největší podíl na tomto poklesu měly především položky „Tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu“ a „Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu“. V takovém případě toto tvrzení platí i pro výše 

uvedenou rentabilitu celkového kapitálu. Stejně jako v případě ROA platí, že v roce 2013 

na 1 Kč kladně zhodnotilo svůj zisk o 18,55 haléřů, avšak tentokrát za přispění vlastního 

kapitálu.  

Dalo by se konstatovat, že ukazatel rentability tržeb by téměř ve všech 

sledovaných období mohl kopírovat předchozí ukazatele, a to jak ROE, tak i ROA. Stejně 

jako předchozí ukazatele se vypočítává jako poměr zisku před zdaněním a úroky, avšak 

tentokrát, jak již vyplývá z názvu, k tržbám. Z tabulky č. 13 je ihned na první pohled 

zřejmé, že všechny hodnoty ROS jsou kladné a tudíž ve všech sledovaných obdobích 

společnost vykazuje schopnost generovat zisk. Nejvyšších hodnot dosahoval podnik 

v letech 2012 a 2013, kde vykazoval hodnoty rentability tržeb 12,89 a 14,09 %.  

To znamená, že v těchto letech vykazoval schopnost produkovat zisk z jedné investované 

koruny přibližně 12 až 14 haléřů. V následujích obdobích se tyto hodnoty pohybovaly 
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přibližně mezi 4 – 6 haléři. Finanční rozdíl mezi nejvyšší hodnotou v roce 2013 a nejnižší 

hodnotou 2014 činí více než 1 000 000 tis. Kč. 

Níže uvedený graf č. 1 znázorňuje vývoj rentability celkového kapitálu, vlastního 

kapitálu a tržeb. 

 

Graf č. 1 - Vývoj ROA, ROE a ROS v letech 2012 – 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V neposlední řadě patří mezi ukazatelé rentability také ukazatel ziskové marže, 

který se také vypočítá jako poměr, avšak tentokráte EAT, respektive čistého zisku, 

k celkovým tržbám v daném období. Ve všech sledovaných obdobích se ukazatel PMOS 

nachází v kladných hodnotách a jeho aritmetický průměr je téměř 7 %. Nejvyšších hodnot 

dosáhl opět v roce 2013, kdy dosáhl hodnoty téměř 13 %. Nejnižší hodnoty dosáhl opět 

ihned o rok později a to 3,1 %. Je možné konstatovat, že tento pokles zapříčinil především 

záporná hodnota finančního výsledku hospodaření v tomto roce. Při detailnějším 

prozkoumání výkazu zisku a ztrát lze konstatovat, že největší podíl na této záporné hodnotě 

má nízká hodnota položky „Ostatní finanční výnosy“. Rozdíl oproti předchozímu roku činí 

téměř 40 000 tis. Kč. Jak již bylo zmíněno výše, během sledovaných obdobích průměrně 

společnost dosahovala zisku na 1 Kč obratu 7 haléřů, nejvíce potom téměř 13 haléřů. 
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Mezi poměrové ukazatele rentability patří také ukazatel nákladovosti, který 

se vypočítává jako rozdíl tržeb a zisku podělený znovu tržbami nebo hodnota ukazatele 

rentability tržeb odečtený od hodnoty 1. Pro tento ukazatel platí, že čím jsou hodnoty tohoto 

ukazatele nižší, tím lépe pro společnost, neboť náklady na 1 Kč tržeb jsou nižší. V průměru 

během sledovaných pěti obdobích tvoří tento ukazatel hodnoty přibližně 91,5 %, 

což znamená, že na jednu korunu zisku musel podnik vynaložit přibližně 91,5 haléřů. 

Hodnoty jsou v podstatě opačné oproti předchozím ukazatelům, neboť nejvyšší hodnotu 

společnost zaznamenala v roce 2014, kde dosahovala skoro 96 %. Nejnižší potom v roce 

2013. V tomto období hodnota dosahovala téměř 86 %, což tvoří 10% rozdíl. Takto 

skokový nárůst tohoto ukazatele je způsoben především poklesem tržeb z prodej vlastních 

výrobků a služeb. Rozdíl mezi lety 2013 a 2014 tvoří více než 1 000 000 tis. Kč. 

4.2.2 Ukazatelé likvidity 

Z kapitoly 2.8 je patrné, že ukazatelé likvidity vyjadřují schopnost společnosti 

splácet své platební závazky. Tato kapitola obsahuje tři formy likvidity, a to běžnou, 

okamžitou a pohotovou. 

V níže uvedené tabulce č. 14 je možné vidět vstupní položky, které jsou potřebné 

pro výpočet všech výše zmíněných ukazatelů likvidity spolu s jejich hodnotami ve všech 

sledovaných obdobích. 

Tabulka č. 14 - Vstupní data pro výpočty ukazatelů likvidity v letech 2012 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, interní zdroj 

Tabulka č. 15 obsahuje výchozí hodnoty vývoje ukazatelů likvidity 

ve sledovaných obdobích. 

Položky [tis. Kč] 2012 2013 2014 2015 2016

Krátkodobý finanční majetek 327 178 478 098 479 986 415 796 7 844

Krátkodobé závazky 378 028 307 836 209 798 246 453 223 114

Oběžná aktiva 1 002 633 1 105 179 883 165 903 415 541 633

Zásoby 423 446 181 796 193 215 243 137 286 767

Období
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Tabulka č. 15 - Ukazatelé likvidity v letech 2012 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ukazatel okamžité likvidity se vypočítá jako podíl krátkodobého finančního 

majetku a krátkodobých závazků. Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.8, tak doporučené 

hodnoty se mohou výrazně lišit například podle průmyslového odvětví. V případě, 

že doporučené hodnoty budou brány od 0,2 do 0,5, tak v žádném ze sledovaných období 

se společnost ani zdaleka nepřiblíží těmto hodnotám. Z tabulky č. 15 je zřejmé, že nejvyšší 

hodnoty okamžité likvidity společnost dosáhla v roce 2014, a to bezmála 2,3, což je 

od doporučených hodnot rapidně vzdáleno. Tyto hodnoty jsou způsobeny v první řadě 

vysokou hodnotou krátkodobého finančního majetku vzhledem ke krátkodobým 

závazkům. Z rozvahy lze zjistit, že drtivou většinu KFM tvoří především účty v bankách. 

V průměru položka „Účty v bankách“ tvoří 97,5 % celkového KFM.  Výjimku ovšem tvoří 

KFM v roce 2016, který oproti loňskému roku klesl o více než 400 000 tis. Kč. Avšak 

vysoké hodnoty okamžité likvidity v ostatních letech alespoň značí, že společnost je téměř 

okamžitě schopná splatit veškeré své krátkodobé závazky.  

Z kapitoly 2.8 je zřejmé, že pohotová likvidita je vyjádřena podílem, kde v čitateli 

je rozdíl oběžných aktiv a zásob a ve jmenovateli krátkodobé závazky. V případě, 

že doporučené hodnoty budou brány v rozmezí 1–1,5, potom z tabulky č. 15 je patrné, 

že do tohoto intervalu se dokázala vměstnat pouze hodnota z roku 2016, která téměř 

dosahovala hodnoty 1,15. V ostatních sledovaných obdobích byly tyto hodnoty vyšší než 

1,5. V roce 2014 dosahovala tato hodnota dokonce více než 3,25. Tato hodnota byla 

způsobena nízkou hodnotou krátkodobých závazků, avšak při bližším zkoumání rozvahy 

lze zjistit, že ačkoliv největší procentuální podíl na krátkodobých závazcích měly ve všech 

letech závazky z obchodních vztahů, v tomto roce tato hodnota nebyla překvapivě nejnižší. 

I když hodnoty krátkodobých závazků mají svůj význam na pohotové likviditě, nejsou tak 

podstatné jako finance, které jsou vložené do oběžných aktiv. Při vysokých hodnotách 

pohotové likvidity totiž společnost vykazuje příliš malou ziskovost, protože finance, které 

Ukazatel likvidity 2012 2013 2014 2015 2016

Okamžitá likvidita 0,8655 1,5531 2,2878 1,6871 0,0352

Pohotová likvidita 1,5321 2,9996 3,2886 2,6791 1,1423

Běžná likvidita 2,6523 3,5902 4,2096 3,6657 2,4276
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jsou ukryté v oběžných aktivech, se téměř neúročí. Na druhou stranu jsou tyto hodnoty 

příznivé pro případné investory. 

Jako poslední z ukazatelů likvidity je v této práci běžná likvidita, která je 

vyjádřena jako poměr oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům. V kapitole, kde je blíže 

vysvětlena běžná likvidita se uvádí doporučená hodnota 1,5 až 2,5. Z toho vyplývá, 

že pouze hodnota z roku 2016 dosáhla požadovaných hodnot, což lze konstatovat 

po zhlédnutí tabulky č. 15. V tomto roce nabyla běžná likvidita hodnoty 2,4, což znamená, 

že tato hodnota je také ze všech, ve sledovaném období, nejnižší.  Hodnoty, které jsou 

viditelně vyšší, než doporučená hodnota společnosti signalizují, že oběžná aktiva 

mnohonásobně převyšují krátkodobé závazky, což vede k tomu, že lze konstatovat více než 

dobrou platební schopnost. Stejně jako v případě pohotové likvidity, tak i toto má své 

negativa,  

a to, že společnost tímto způsobem možná bezvýsledně zavazuje své finance do oběžných 

aktiv, které by mohly sloužit jako prostor pro investice. 

 

Graf č. 2 - Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2012 – 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2.3 Ukazatelé aktivity 

Jak již je uvedeno v kapitole 2.9, ukazatelé aktivity zkoumají schopnost 

společnosti implementovat svůj majetek, respektive aktiva. 

V tabulce č. 16 lze vidět veškerá vstupní data pro výpočet všech níže uvedených 

ukazatelů aktivity v letech 2012–2016. 

Tabulka č. 16 - Vstupní data pro výpočty ukazatelů aktivity v letech 2012 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, interní zdroj 

Další tabulkou je tabulka č. 17, která obsahuje vypočtené hodnoty všech ukazatelů 

aktivit zmíněných v kapitole 2.9. 

Tabulka č. 17 - Ukazatelé aktivity v letech 2012 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Prvním z ukazatelů aktivity společnosti, kterým je uveden v této práci, je vázanost 

celkových aktiv, který se vypočítá jako podíl celkových aktiv k hodnotě tržbám za prodej 

vlastních výrobků a služeb. Tento ukazatel měl během sledovaných obdobích rostoucí 

tendenci, tedy až na rok 2016, který byl výjimkou. Zde poklesla hodnota vázanosti 

Položky [tis. Kč] 2012 2013 2014 2015 2016

Aktiva celkem 1 814 374 1 919 483 1 758 486 1 884 849 1 656 941

Tržby za prodej 

vlastních výrobků a 

služeb

2 015 405 2 111 561 1 072 691 1 104 840 1 236 691

Zásoby 423 446 181 796 193 215 243 137 286 767

Krátkodobé 

pohledávky z 

obchodních vztahů

210 333 425 591 180 615 220 268 240 177

Krátkodobé závazky 378 028 307 836 209 798 246 453 223 114

Období

Ukazatel aktivity 2012 2013 2014 2015 2016

Vázanost celkových aktiv 0,90 0,91 1,64 1,71 1,34

Obrat celkových aktiv 1,11 1,10 0,61 0,59 0,75

Obrat zásob 4,76 11,62 5,55 4,54 4,31

Doba obratu zásob 76 31 65 79 83

Doba obratu pohledávek 38 73 61 72 70

Doba obratu závazků 68 52 70 80 65
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celkových aktiv z 1,71 na 1,31 oproti předchozímu roku, což dělá rozdíl 0,37. Obecně platí, 

že hodnota tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb by měla být vyšší, než hodnota 

celkových aktiv neboť čím nižších hodnot tento ukazatel dosahuje, tím lépe pro společnost. 

Nižší hodnoty tedy vyjadřují růst podniku bez nuceného růstu finančních zdrojů. V roce 

2015, kdy byla tato hodnota, jak již bylo zmíněno, nejvyšší, celková aktiva přesahovala 

tržby o více než 780 000 tis. Kč. V opačném případě, tedy v roce 2012, kdy byla hodnota 

vázanosti celkových aktiv nejnižší, tržby přesahovaly celková aktiva o více než  

200 000 tis. Kč. Při pohledu na tabulku č. 16 je ihned viditelné, že hodnota celkových aktiv 

má v průběhu sledovaných obdobích kolísavou tendenci a rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší 

hodnotou je, dalo by se říci, pouhých 262 542 tis. Kč, kdežto hodnoty tržeb v prvních dvou 

obdobích rostly, v roce 2014 extrémním skokem klesly a poté znovu rostly. V předchozí 

větě zmíněný extrémní skok byl větší než 1 000 000 tis. Kč. 

Dalším ukazatelem aktivity je obrat celkových aktiv, který je přesným opakem 

vázanosti celkových aktiv, protože ačkoliv se v jeho výpočtu také objevují celková aktiva 

a tržby za prodej výrobků a služeb, tentokrát se celková aktiva nachází ve jmenovateli  

a tržby v čitateli. Je veřejně známo, že v případě, kdy obrat celkových aktiv je nižší než 

vázanost celkových aktiv v oborovém průměru, měla by společnost uvažovat o prodeji 

některých ze svých aktiv nebo akutně zvýšit své tržby. V průběhu sledovaných obdobích 

společnost zaznamenala do roku 2015 především klesající tendenci. V roce 2016 potom 

růst. Tentokrát rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou, tedy mezi roky 2012 a 2015, činí 

0,52. 

Ukazatel obratu zásob vyjadřuje, kolikrát během jednoho účetního společnost 

využije všechny své zásoby a znovu takto naplní své sklady. Vypočítá se jako podíl tržeb 

za prodej vlastních výrobků a služeb k zásobám v daném období. Z tabulky č. 17 a taktéž 

z tabulky č. 16 je patrné, že nejvyšších hodnot dosáhl ukazatel obratu zásob v roce 2013, 

kdy tržby dosáhly nejvyšších hodnot ve sledovaném období a zároveň hodnota zásob byla 

nejnižší. V tomto období tedy společnost dosáhla hodnoty 11,62, z čehož vyplývá, 

že podnik dokázal více než jedenáctkrát využít celé své zásoby a znovu takto naplnit 

sklady. Mezi lety 2012 a 2013 měla hodnota rostoucí tendenci, poté už pouze klesala. 

Případná křivka hodnot celkových zásob by představovala opačnou tendenci. V prvních 

dvou obdobích totiž klesala, poté pouze stoupala. Při detailnějším zkoumání rozvahy lze 

konstatovat, že největším podílem na celkových zásobách se podílely materiál – 42 %, 
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nedokončená výroba a polotovary – 37 % a výrobky – 20 %. Tyto hodnoty jsou všechno 

průměry během sledovaných pěti let.  

Ukazatel doby obratu zásob je úzce spjat s výše popisovaným ukazatelem, tedy 

obratem zásob, protože v případě, kdy hodnota obratu zásob je nízká, potom doba obratu 

zásob vykazuje vysokou hodnotu a naopak. Vypočítá se jako podíl celkových zásob vůči 

tržbám, které jsou ještě poděleny 360. Výsledné hodnoty v tabulce č. 17 jsou zaokrouhleny 

na celé čísla, a to z toho důvodu, že se jedná o počet kalendářních dní, za které je společnost 

schopna využít všechny své zásoby a znovu naplnit sklady. Jak již byl zmíněno výše, úzce 

souvisí s hodnotou ukazatele obratu zásob a její případná křivka je tedy opačná vůči 

té obratu zásob. V prvních dvou obdobích tedy klesala, poté už jen stoupala. Nejnižších 

hodnot tedy dosáhla v roce 2013, a to 31 dní. V tomto roce to bylo způsobeno především 

příliš nízkou hodnotou zásob, která dosahovala téměř 182 000 tis. Kč, naopak hodnota 

tržeb byla v tomto roce nejvyšší a to více než 2 110 000 tis. Kč. Naopak nejvyšší hodnoty 

tento ukazatel dosáhl v roce 2016, kdy doba obratu zásob trvala 83 dní. Ačkoliv tržby 

v tomto roce nebyly nejnižší ze všech ve sledovaných obdobích, zásoby tak byly vůbec 

druhé nejvyšší. Rozdíl tržeb a zásob v tomto roce činil necelých 950 000 tis. Kč. 

 

Graf č. 3 - Vývoj obratu zásob a doby obratu zásob v letech 2012 - 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Stejně jako u ukazatele doby obratu zásob, tak i při době obratu pohledávek jsou 

hodnoty zaokrouhleny na celé čísla, neboť se jedná o počet kalendářních dní. V uvedeném 

případě ovšem tento ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho získá finance zpět od svých 

odběratelů. Vypočítá se jako poměr krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů 

k celkovým tržbám v daném období, které jsou ještě poděleny, znovu 360. Jak je obecně 

známo, v případě tohoto ukazatele se musí dávat pozor na případné zkreslení tohoto 

ukazatele, které může vzniknout například platbami v hotovosti. Z tabulky č. 17 je patrné, 

že nejnižší dobu obratu pohledávek firma zaznamenala v roce 2012, kdy hodnota tohoto 

ukazatele činila pouhých 38 dní. Hodnota krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů 

se během těchto pěti let pohybuje stejně jako tržby, tedy od roku 2012 do roku 2013 

stoupala, poté v roce 2014 klesla a následně už jen stoupala. Stejně tak se tedy měnila 

v průběhu prvních čtyř sledovaných let i tato křivka. Od roku 2012 do roku 2015 

zaznamenávala hodnoty 38, 73, 61 a 72 dní. Výjimku tvoří rok 2016, protože zde opět 

hodnota klesla na 70 dní.  

Posledním ukazatelem aktivity, které je zmíněn v této práci, je ukazatel doby 

obratu závazku, který se vypočítá jako podíl hodnot krátkodobých závazků vůči denním 

tržbám. V roce 2013, kdy hodnota krátkodobých závazků byla 2. nejvyšší a hodnota tržeb 

nejvyšší ze všech ve sledovaném období, tedy 307 000 tis. Kč a 2 110 000 tis. Kč, byla 

hodnota tohoto ukazatele nejnižší ze všech, a to 52 dní. Od té doby hodnota obratu závazků 

zaznamenala prudké zvýšení této hodnoty, nejprve na 70 dní a v dalším období dokonce 

na 80 dní. Mezi lety 2013 a 2014 je rozdíl v krátkodobých závazcích téměř 100 000 tis. Kč. 

Mezi tržbami ve stejném období více než 1 000 000 tis. Kč. V následujícím období došlo 

u obou z těchto položek k nárůstu o přibližně 30 000 tis. Kč. V roce 2016 potom krátkodobé 

závazky ještě znovu klesly přibližně o 20 000 tis. Kč, avšak tržby stouply o téměř 130 000 

tis. Kč, a tím se hodnota doby obratu závazků snížila na 65 dní. 

V případě porovnávání hodnot doby obratu pohledávek a závazků, lze poté 

konstatovat, že doby obratu závazků jsou v období let 2012, 2014 a 2015 vyšší než hodnoty 

dob obratu pohledávek. Z toho plyne, že společnost v těchto letech disponovala volnými 

financemi a nemusela tedy čekat na splatnost pohledávek. V letech 2013 a 2016 tomu bylo 

přesně naopak. 

Graf č. 4 slouží pro lepší představu srovnání doby obratu pohledávek a závazků. 
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Graf č. 4 - Vývoj doby obratu pohledávek a závazků v letech 2012 – 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2.4 Ukazatelé zadluženosti 

Níže uvedená tabulka č. 18 obsahuje položky nutné k výpočtům ukazatelů 

zadluženosti, které byly již zmíněny v kapitole 2.10. 

Tabulka č. 18 - Vstupní data pro výpočty ukazatelů zadluženosti v letech 2012 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, interní zdroj 

Položky [tis. Kč] 2012 2013 2014 2015 2016

Cizí zdroje 562 849 474 631 311 512 394 649 407 277

Aktiva celkem 1 814 374 1 919 483 1 758 486 1 884 849 1 656 941

Vlastní kapitál 1 251 358 1 444 502 1 445 778 1 488 109 1 244 616

Dlouhodobé závazky 24 864 14 752 25 600 27 995 34 389

Bankovní úvěry dlouhodobé 111 550 94 350 54 400 92 200 101 423

Krátkodobé závazky 378 028 307 836 209 798 246 453 223 114

Krátkodobé bankovní úvěry 17 200 17 200 10 200 16 200 36 373

Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0

EBIT 259 722 297 605 45 781 52 799 72 038

Nákladové úroky 6 613 4 522 3 774 2 565 3 002

Období
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Tabulka č. 19 potom ukazuje hodnoty ukazatelů celkové zadluženosti, finanční 

nezávislosti, míry zadluženosti, dlouhodobé a krátkodobé zadluženosti a úrokového krytí 

v letech 2012 – 2016. 

Tabulka č. 19 - Ukazatelé zadluženosti v letech 2012 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Prvním ukazatelem v tabulce č. 19 je ukazatel celkové zadluženosti, 

který se vypočítá jako podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům. Není tajemstvím, 

že doporučené hodnoty tohoto ukazatele by se měly pohybovat mezi 30 až 60 %, a proto 

lze konstatovat, že hodnoty tohoto ukazatele jsou pro společnost velmi příznivé. Nejnižší 

hodnoty ukazatel dosahuje v roce 2014, kdy hodnota dosahovala necelých 18 %, nejvyšší 

potom ihned v prvním sledovaném roce, a to 31,02 %. Z tabulky č. 19 je patrné, že tendence 

ukazatele celkové zadluženosti má od roku 2012 do roku 2014 klesající tendenci. V letech 

2015 až 2016 potom rostoucí tendenci. V roce 2014, jak již bylo zmíněno, byla nejnižší 

hodnota tohoto ukazatele, která byla způsobena především poklesem hodnoty cizích 

zdrojů. Pro srovnání lze říci, že rozdíl hodnoty cizích zdrojů mezi maximem v roce 2012 

a jejich minimem v roce 2014 je více než 250 000 tis. Kč, kdežto hodnota rozdílu celkových 

aktiv v těchto letech tvoří, dalo by se říci, pouhých 55 888 tis. Kč. Z kapitoly 2.10 je ovšem 

patrné, že nízké hodnoty nemusí být pouze příznivé, protože majitelé se mohou snažit  

o efekt finanční páky a tím zvýšit své případné výnosy, avšak toto mohou být pouze 

domněnky. 

Dalším ukazatelem, který je uveden v této práci, je ukazatel finanční nezávislosti, 

který se vypočítá obdobně jako předchozí ukazatel, avšak v čitateli se nachází vlastní 

kapitál. Finanční nezávislost je úzce spjata s celkovou zadlužeností, neboť součet těchto 

hodnot je vždy roven 1, respektive 100 %. V tomto případě má ukazatel do roku 2014 

Ukazatel 

zadluženosti
2012 2013 2014 2015 2016

Celková zadluženost 31,02% 24,73% 17,71% 20,94% 24,58%

Finanční nezávislost 68,97% 75,25% 82,22% 78,95% 75,12%

Míra zadluženosti 44,98% 32,86% 21,55% 26,52% 32,72%

Dlouhodobá zadluženost 7,52% 5,68% 4,55% 6,38% 8,20%

Krátkodobá zadluženost 21,78% 16,93% 12,51% 13,93% 15,66%

Úrokové krytí 39,27 65,81 12,13 20,58 24,00
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rostoucí tendenci, poté už jen klesá. Průměrná hodnota finanční nezávislosti během všech 

sledovaných obdobích je 76,1 %. Jak již bylo zmíněno výše, součet hodnot finanční 

nezávislosti a celkové zadluženosti je roven 1, a tak je zřejmé, že nejnižší hodnota tohoto 

ukazatele je v roce 2012, nejvyšší potom v roce 2014. Nejvyšší hodnota je důsledkem růstu 

vlastního kapitálu na druhou nejvyšší hodnotu ve sledovaném období a poklesem 

celkových aktiv na druhou nejnižší hodnotu. Rozdíl hodnot těchto ukazatelů tvoří více než 

300 000 tis. Kč. Hodnota ukazatele činí 82,22 %. V roce 2012, kdy byla nejnižší, potom 

68,97 %. 

 

Graf č. 5 - Vývoj celkové zadluženosti a finanční nezávislosti v letech 2012 – 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ukazatel míry zadluženosti se vypočítá jako podíl cizích zdrojů k vlastnímu 

kapitálu. Z tabulky č. 19 je patrné, že hodnota ukazatele opět nejprve do roku 2014 klesala 

a poté opět stoupala. Nejvyšší hodnoty ukazatel dosáhl v roce 2012, kdy činil necelých 

45 %, což bylo způsobeno především vysokou hodnotou cizích zdrojů v tomto roce. 

Hodnota cizích zdrojů v tomto období dosahovala více než 560 000 tis. Kč. V případě 

bližšího zkoumání hodnoty cizích zdrojů lze říci, že téměř 70 % tvoří krátkodobé závazky 

a ty jsou také téměř ze 70 % tvořeny závazky z obchodních vztahů. Nejnižší hodnoty míry 

zadluženosti potom společnost dosáhla v roce 2014, a to 21,55 %. Toto bylo způsobeno 

naopak nejnižší hodnotou cizích zdrojů ze všech sledovaných obdobích a druhou nejvyšší 

hodnotou vlastního kapitálu. Rozdíl mezi nejvyšší a druhou nejvyšší hodnotou vlastního 
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kapitálu, tedy mezi lety 2015 a 2014, činí pouhých 42 331 tis. Kč. Průměrná hodnota tohoto 

ukazatele v průběhu sledovaných pěti let je necelých 32 %. Avšak nelze s přesností říci, 

s jakým úmyslem jsou navyšovány hodnoty cizích zdrojů, stejně jako v případě celkové 

zadluženosti.  

Dlouhodobá zadluženost se vypočítá jako poměr součtu dlouhodobých závazků  

a dlouhodobých bankovní úvěrů k celkovým aktivům. Z tabulky č. 19 je zřejmé, že ukazatel 

nejprve první tři roky klesal a poté opět stoupal. Nejvyšší hodnoty ukazatel dosáhl v roce 

2016, a to 8,2 %. Nejnižší v roce 2014 4,55 %. V období, kdy byla hodnota nejvyšší, 

dosahovaly dlouhodobé závazky nejvyšších hodnot a dlouhodobé bankovní úvěry druhých 

nejvyšších. Součet obou těchto položek dosáhl výše téměř 136 000 tis. Kč. Naopak aktiva 

byla v tomto roce nejnižší během sledovaných pěti let. V opačném případě, kdy byla tato 

hodnota nejnižší, tvořil součet těchto položek 80 000 tis. Kč. V průměru tato hodnota činí 

necelých 6,5 %. Z toho lze konstatovat, že dlouhodobá zadluženost je nízká, což je dobrou 

známkou pro podnik, neboť na 1 Kč celkových aktiv připadá v průměru 6,5 haléřů 

dlouhodobých dluhů. 

V neposlední řadě je ukazatel krátkodobé zadluženosti, který se vypočítá jako 

podíl součtu krátkodobých závazků, krátkodobých úvěrů a krátkodobé finanční výpomoci 

k celkovým aktivům. Stejně jako výše zmíněný ukazatel zkoumá zatíženost celkových 

aktiv, avšak tentokrát vůči krátkodobým dluhům. Nejnižší hodnoty tento ukazatel dosáhl, 

stejně jako při dlouhodobé zadluženosti, v roce 2014, ačkoliv tentokrát hodnota dosáhla 

12,51 %. V tomto roce, jak již bylo mnohokrát zmíněno, dosáhla hodnota celkových aktiv 

druhé nejnižší hodnoty ze všech sledovaných, nicméně hodnota součtu v čitateli dosáhla 

úplně nejnižší hodnoty v tomto období. Hodnota těchto krátkodobých dluhů v tomto 

případě tvoří skoro 220 000 tis. Kč. V opačném případě, kdy tento ukazatel tvořil nejvyšší 

hodnotu, a to v roce 2012 téměř 21,8 % hodnota krátkodobých dluhů dosáhla necelých 

400 000 tis. Kč. V průměru během sledovaných pěti obdobích tvoří více než 93 % celého 

čitatele krátkodobé závazky. Zbytek tvoří vždy krátkodobé úvěry, protože již z tabulky  

č. 18 je zřejmé, že krátkodobé finanční výpomoci jsou vždy nulové. Stejně jako 

při dlouhodobé zadluženosti, tak i zde platí, že když průměrná hodnota je více než 16 %, 

tak to znamená, že 1 Kč aktiv je zatížena přibližně 16 haléři krátkodobých dluhů. 
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Graf č. 6 - Vývoj dlouhodobé a krátkodobé zadluženosti v letech 2012 - 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Posledním ukazatelem zadluženosti, který je uveden v této práci, je ukazatel 

úrokového krytí. Vypočítá se jako podíl EBITu k nákladovým úrokům a v zahraničí se jako 

doporučená hodnota uvádí třikrát a více. Z tabulky č. 19 je zřejmé, že v průběhu prvních 

dvou let hodnota úrokového krytí nejprve rostla, v roce 2014 klesla a poté opět rostla. 

Nejnižší hodnota byla v roce 2014, a to více než dvanáctkrát. Toto bylo způsobeno 

obrovským skokem hodnoty EBITu oproti roku 2013, kde hodnota klesla z 297 605 tis. Kč 

na 45 781 tis. Kč. Nejvyšší hodnoty nabyl ukazatel v roce 2013, kdy činila téměř 66. Zde 

byla hodnota EBITu úplně nejvyšší během všech sledovaných obdobích. 

4.3 Du Pontův pyramidální rozklad 

Z kapitoly 2.11 je zřejmé, že pro výpočet Du Pontovy analýzy byla použita 

logaritmická metoda, neboť hodnoty ROE během všech sledovaných obdobích jsou kladné. 

Níže uvedená tabulka č. 20 zobrazuje hodnoty vstupních položek, které jsou 

nezbytné pro výpočet Du Pontova pyramidálního rozkladu. 
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Tabulka č. 20 - Vstupní data pro výpočet Du Pontova rozkladu v letech 2012 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, interní zdroj 

Tabulka č. 21 potom zobrazuje výsledku Du Pontova pyramidálního rozkladu 

v absolutních hodnotách. 

Tabulka č. 21 - Výsledky absolutních změn Du Pontova rozkladu v letech 2012 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Následuje tabulka č. 22, která obsahuje výsledky Du Pontova pyramidálního 

rozkladu, avšak tentokrát v relativních hodnotách. 

Tabulka č. 22 - Výsledky relativních změn Du Pontova rozkladu v letech 2012 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce č. 22 lze vidět relativní změny syntetických a analytických ukazatelů. 

V případě zaměření se na hodnoty syntetického ukazatele ROE lze konstatovat, že průběh 

těchto změn nejprve prudce klesl až na zápornou hodnotu a poté už pouze stoupal. 

Je patrné, že nejnižší hodnoty změny dosáhl syntetický ukazatel ROE v meziročním období 

Položky [tis. Kč] 2012 2013 2014 2015 2016

Čistý zisk 209 020 268 004 33 262 41 965 58 926

Vlastní kapitál 1 251 358 1 444 502 1 445 778 1 448 109 1 244 616

Tržby 2 015 405 2 111 561 1 072 691 1 104 840 1 236 691

Celková aktiva 1 814 374 1 919 483 1 758 486 1 884 849 1 656 941

Období

Absolutní změna 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

ROE (Z/E) 0,018 -0,163 0,005 0,019

Zisková marže (Z/T) 0,005 0,058 0,001 0,005

Obrat aktiv (T/A) 0,005 -0,179 0,001 0,003

Multiplikátor (A/E) 0,008 -0,041 0,003 0,011

Syntetický ukazatel

Analytické ukazatele

Relativní změna [%] 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

ROE (Z/E) 11,075 -87,600 22,576 67,888

Zisková marže (Z/T) 3,015 31,390 4,654 17,952

Obrat aktiv (T/A) 3,004 -96,677 5,341 10,564

Multiplikátor (A/E) 5,056 -22,312 12,581 39,372

Syntetický ukazatel

Analytické ukazatele
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2013/2014, kdy jeho hodnota dosahoval již záporné hodnoty, a to – 87,6 %. Největší měrou 

se na této hodnotě, v tomto případě, podílely analytické ukazatele multiplikátoru a obratu 

aktiv, které měly hodnotu více než – 22 %, respektive téměř – 97 %. V tomto období 

se v kladných hodnotách pohyboval pouze analytický ukazatel změny ziskové marže, 

ovšem lze konstatovat, že v tomto období hodnota tohoto indikátoru dosáhla svého 

maxima. V opačném extrému, kdy hodnota změny syntetického ukazatele dosáhla nejvyšší 

hodnoty, tato hodnota činila téměř 68 %. Takto vysoko se tato hodnota vyšplhala 

v meziročním období 2015/2016, tedy až na konci všech sledovaných obdobích. Lze 

konstatovat, že se téměř 60 % podílí na celkové výsledné hodnotě syntetického ukazatele 

hodnota multiplikátoru, zbytkovou většinu potom tvoří zisková marže.   
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Předposlední kapitola bakalářské práce se zabývá návrhy a doporučeními, který 

by v budoucí době měly zajistit lepší finanční situaci oproti pěti sledovaným obdobím. 

Struktura aktiv má kolísavou tendenci, avšak z množství hodnot, které společnost 

vykazuje z konsolidovaných rozvah, by se dalo říci, že podnik udržuje tyto hodnoty téměř 

v konstantním rozpoložení. Obrovský, avšak postupný, nárůst během sledovaných pěti let 

zaznamenal dlouhodobý majetek, a to především dlouhodobý hmotný majetek. Při bližším 

zkoumání lze zjistit, že markantní podíl na tomto měly především stavby, což bylo 

způsobeno stavbou nové výrobní haly během těchto období. V tomto případě bych proto 

doporučil odprodej nepotřebného dlouhodobého majetku, aby nedocházelo k zbytečnému 

zadržování případných financí. 

V případě pasiv společnosti je v posledních dvou sledovaných obdobích viditelný 

nárůst cizích zdrojů. Zde bych navrhoval, aby společnost pokračovala v nastoleném trendu, 

avšak pouze do určité hodnoty zmiňované položky. V případě překročení určité meze 

se toto stává velmi rizikovým a také nevýhodným. Proto bych také apeloval na vyšší 

kontrolu položky s cizími zdroji. 

Všechny ukazatelé rentability zaznamenaly v posledních třech letech obrovský 

propad oproti prvním dvěma sledovaným obdobím. Jak již bylo zmíněno, uvedená situace 

vyplývá především z poklesu zisku. Proto společnosti doporučuji neustále se pokoušet 

o zvýšení prodeje svých výrobků nebo se zaměřit na možné snížení nákladů. 

Ohledně ukazatele okamžité likvidity, bych si především dal pozor, aby 

se neopakovala situace z roku 2014, kdy se hodnota tohoto ukazatele více než čtyřnásobně 

lišila oproti maximu doporučené hodnoty. Zde bych doporučil, aby se hodnoty KFM 

pohybovaly v mezích, které by byly úměrné krátkodobým závazkům. Příliš velká hodnota 

KFM zamezuje případnému investování, a tím také zamezuje zhodnocení těchto financí. 

Bohužel nastal také opačný extrém, kdy hodnota KFM byla enormně nízká a v uvedeném 

případě se tedy hodnota okamžité likvidity nacházela pod spodní hranicí doporučené 

hodnoty. 

Z pozorování vztahu běžné a pohotové likvidity nedosahovala žádná z uvedených 

likvidit doporučených hodnot, kromě roku 2016. Z konsolidovaných rozvah je zřejmé, 
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že společnost během sledovaných obdobích pracovala na snižování oběžných aktiv, 

respektive zásob s tím spojených, avšak doporučil bych na tomto ještě zapracovat, 

respektive v tomto pokračovat. Je ovšem možné, že tyto hodnoty jsou navyšovány vědomě, 

kvůli případným investorům. 

Co se týče ukazatele vázanosti celkových aktiv, v tomto případě lze říci, 

že hodnoty měly téměř po celé sledované období vzrůstající tendenci. V tomto případě 

bych znovu, jak již bylo zmíněno výše, doporučil snažit se o navýšení tržeb, 

a to jakýmkoliv možným způsobem. V kapitole 4.2.3 jsem již zmiňoval porovnávání doby 

obratu závazků a pohledávek, kde doba obratu závazků byla v letech 2013 a 2016 vyšší 

než doba obratu závazků. V případě vedoucího úseku, který má tuto problematiku 

na starost, bych začal přemýšlet o zavedení sankcí pro potencionální pozdně platící 

odběratele. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo provést finanční analýzu průmyslové společnosti 

Ostroj a.s. v letech 2012 až 2016. Na základě konsolidovaných účetních závěrek, které 

poskytla sama společnost, jsem sestavil horizontální a vertikální analýzu rozvah a výkazu 

zisků a ztrát, dále potom analýzy pomocí poměrových ukazatelů a jako poslední analýzu 

této práce jsem uvedl Du Pontův pyramidový rozklad. Dle těchto výpočtů jsem nakonec 

určil finanční zdraví podniku. 

Práce byla rozčleněna do šesti hlavních kapitol, které mají na sebe logickou 

návaznost. Úvodní kapitola obsahovala krátké představení jednotlivých kapitol a všechny 

cíle bakalářské práce.  

Druhá kapitola se zaměřovala na teoretické vymezení finanční analýzy, kde byly 

stručně a věcně popsány všechny metody, podle kterých byla společnost hodnocena. Tato 

kapitola byla rozdělena na jedenáct subkapitol, kde byly postupně vysvětleny pojmy, jako 

jsou finanční analýza, rozvaha a výkaz zisku a ztrát, dále horizontální a vertikální analýza, 

ukazatele poměrových analýz a Du Pontův pyramidální rozklad. 

Třetí kapitola obsahovala charakteristiku společnosti. Zde byla popsána historie 

podniku Ostroj a.s., včetně jejich produktů, které vyrábí. Ty jsou rozděleny podle 

výrobních divizí. 

Stěžejní kapitolou bakalářské práce byla samotná finanční analýza společnosti, 

ve které byly postupně zhodnoceny všechny metody, které již byly popsány ve druhé části 

práce. Nejprve jsem vytvořil a patřičně okomentoval horizontální a vertikální analýzu 

rozvahy a výkazu zisku a ztrát během sledovaných obdobích. Poté následovalo zhodnocení 

výsledků poměrových analýz a nakonec Du Pontova analýza. 

Předposlední kapitola společně s touto tvoří závěr celé práce, kde jsem se nejprve 

zaměřil na návrhy a doporučení, které vyplývaly ze čtvrté kapitoly. Šesté kapitole patří 

už pouze závěr této práce, ve které je uveden souhrn všech zmíněných kapitol. 

V rámci hodnocení finančního zdraví podniku, by se dalo říci, že společnost 

se nachází na rozmezí mezi zdravým a nezdravým podnikem, protože ačkoliv některé 

ukazatele vycházejí příznivě, na druhou stranu podnik stále ještě v některých ukazatelích 

tápe. Především navýšení tržeb, alespoň na hodnoty z let 2012 a 2013, by společnosti 
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opravdu pomohlo. Nelze opomenout také pokračovaní ve snižování oběžných aktiv 

podniku a alespoň uvažovat o zavedení sankcí za zpoždění plateb pro odběratele. 

Na závěr celé této práce bych rád poznamenal, že veškerá vstupní data 

pro uskutečnění této finanční analýzy mi poskytla společnost Ostroj a.s., avšak beze změn 

v účetních závěrkách v roce 2016. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

1 – ROS nákladovost tržeb 

a.s.  akciová společnost 

DFM  dlouhodobý finanční majetek 

DHM  dlouhodobý hmotný majetek 

DM  dlouhodobý majetek 

DNM  dlouhodobý nehmotný majetek 

EAT  hospodářský výsledek po zdanění a úroky 

EBIT  hospodářský výsledek před zdaněním a úroky 

EBT  hospodářský výsledek před zdaněním 

KFM  krátkodobý finanční majetek 

OA  oběžná aktiva 

PMOS  ukazatel ziskové marže 

ROA  rentabilita celkových vložených aktiv 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  rentabilita tržeb 

VH  výsledek hospodaření 

VZZ  výkaz zisku a ztrát 

  



Denis Káňa: Finanční analýza společnosti Ostroj a.s. 

2018  55 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka č. 1 – Základní schéma zjednodušené rozvahy ..................................................... 5 

Tabulka č. 2 - Základní informace o společnosti .............................................................. 19 

Tabulka č. 3 - Aktiva společnosti v letech 2012 - 2016 .................................................... 23 

Tabulka č. 4 - Horizontální analýza aktiv v letech 2012 - 2016 ........................................ 23 

Tabulka č. 5 - Pasiva společnosti v letech 2012 - 2016 ..................................................... 24 

Tabulka č. 6 - Horizontální analýza pasiv v letech 2012 - 2016 ....................................... 25 

Tabulka č. 7 - Vstupní položky pro horizontální analýzu VZZ ........................................ 26 

Tabulka č. 8 - Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát v letech 2012 - 2016 ................ 27 

Tabulka č. 9 - Vertikální analýza aktiv v letech 2012 - 2016 ............................................ 28 

Tabulka č. 10 - Vertikální analýza pasiv v letech 2012 - 2016 ......................................... 29 

Tabulka č. 11 - Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát v letech 2012 - 2016 .................. 30 

Tabulka č. 12 - Vstupní data pro výpočet ukazatelů rentability v letech 2012 - 2016 ...... 31 

Tabulka č. 13 - Ukazatelé rentability v letech 2012 - 2016 ............................................... 31 

Tabulka č. 14 - Vstupní data pro výpočty ukazatelů likvidity v letech 2012 - 2016 ......... 34 

Tabulka č. 15 - Ukazatelé likvidity v letech 2012 - 2016 ................................................. 35 

Tabulka č. 16 - Vstupní data pro výpočty ukazatelů aktivity v letech 2012 - 2016 .......... 37 

Tabulka č. 17 - Ukazatelé aktivity v letech 2012 - 2016 ................................................... 37 

Tabulka č. 18 - Vstupní data pro výpočty ukazatelů zadluženosti v letech 2012 - 2016 .. 41 

Tabulka č. 19 - Ukazatelé zadluženosti v letech 2012 - 2016 ........................................... 42 

Tabulka č. 20 - Vstupní data pro výpočet Du Pontova rozkladu v letech 2012 - 2016 ..... 46 

Tabulka č. 21 - Výsledky absolutních změn Du Pontova rozkladu v letech 2012 - 2016 . 46 

Tabulka č. 22 - Výsledky relativních změn Du Pontova rozkladu v letech 2012 - 2016 .. 46 

  



Denis Káňa: Finanční analýza společnosti Ostroj a.s. 

2018  56 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf č. 1 - Vývoj ROA, ROE a ROS v letech 2012 – 2016 .............................................. 33 

Graf č. 2 - Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2012 – 2016 .............................................. 36 

Graf č. 3 - Vývoj obratu zásob a doby obratu zásob v letech 2012 - 2016 ....................... 39 

Graf č. 4 - Vývoj doby obratu pohledávek a závazků v letech 2012 – 2016 ..................... 41 

Graf č. 5 - Vývoj celkové zadluženosti a finanční nezávislosti v letech 2012 – 2016 ...... 43 

Graf č. 6 - Vývoj dlouhodobé a krátkodobé zadluženosti v letech 2012 - 2016 ............... 45 

  



Denis Káňa: Finanční analýza společnosti Ostroj a.s. 

2018  57 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek č. 1 - Schéma Du Pontova pyramidového rozkladu ............................................ 15 

Obrázek č. 2 - Snímek hřeblového dopravníku vyráběného společností Ostroj a.s. ......... 20 

 

  



Denis Káňa: Finanční analýza společnosti Ostroj a.s. 

2018  58 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 – Účetní výkazy Ostroj a.s. včetně kompletních výpočtů všech zmiňovaných 

analýz……………………………………………………………………………………CD 

 


