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RESUMÉ 
 

V této diplomové práci je představen podnik Severočeské vodovody a kanalizace. Je 

popsána struktura podniku, jeho činnosti, ale i oblast vodního hospodářství regionu a ČR. 

Cílem této práce je provést ekonomickou analýzu společnosti Severočeské vodovody a 

kanalizace.  Pomocí finanční analýzy je v práci zhodnocena struktura majetku a zdroje jeho 

krytí, podniková aktiva, kvalitu a intenzitu jejich využívání, způsob jejich financování, 

výnosnost, likviditu a další ukazatele sestavené z účetních a finančních výkazů. Z oblasti 

managementu je použita SWOT analýza, která dokresluje ekonomickou situaci podniku. 

Specifickým cílem je pak prozkoumání možností pro čerpání dalších zdrojů v podobě 

dotací.  

 

 

This thesis introduces the corporation Water supply and Sewerage of North Bohemia. The 

structure of the corporation, its activity and also an area of water resources management in 

the region and in the Czech Republic are being described and analyzed. The purpose of this 

thesis is to provide economical analysis of the corporation. This analysis focused on the 

structure of property and the sources of financial backing, corporate assets, quality and 

intensity their proper use, productivity, liquidity and another ratios extracted from 

accounting and financing statement. Another aspect that's been a focus is a SWOT analysis 

that evaluates the overall business position of the company. The main goal is to propose 

possibilities of financing from European and other funds. 

  

 

 

Klí čová slova: vodní hospodářství, ekonomická analýza, ukazatele finanční analýzy 

 

                         water resources, economical analysis, ratios of finance analysis 
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Seznam použitých zkratek 
 

PRŘS - Program revitalizace říčních systémů 

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

ČOV - čistírna odpadních vod 

KČOV - kořenová čistírna odpadních vod 

MZe - Ministerstvo zemědělství 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

EO - ekvivalentní obyvatel 

SčVK  - Severočeské vodovody a kanalizace 

SVS  - Severočeská vodárenská společnost 

SMVAK- Severomoravské vodovody a kanalizace 

NSTČ- náklady stavební a technologické části staveb 
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1. Úvod 
  

Tématem této diplomové práce je ekonomická analýza Severočeských vodovodů a 

kanalizací, a.s.. Tato společnost mě zaujala způsobem svého vzniku a složením vlastníků,  

které je novodobým trendem současných podniků.  Je zajímavé sledovat její organizační 

strukturu, způsob činnosti a hospodaření,  zejména pak klíčové ukazatele, vypovídající o 

finančním zdraví společnosti.  Neméně zajímavý je obor, ve kterém společnost působí, tj. 

vodovody a kanalizace. Lze mluvit o velmi stabilizovaném oboru podnikání, který 

nepodléhá v krátkodobém horizontu vysokým výkyvům poptávky.  

Vodní režim patří k nejcitlivějším a také k nejvýznamnějším složkám krajiny. V 

kulturní krajině osídlené a využívané člověkem je pak jeho činností více nebo méně 

negativně ovlivňován. Člověk využívá zdroje povrchové i podzemní vody, zasahuje svou 

činností do přirozeného koloběhu vody a usměrňuje její toky v území. Nadměrným nebo 

neuváženým čerpáním a znečišťováním tohoto nezbytného zdroje způsobuje zhoršení 

kvality povrchových i podzemních vod. To může vést k destrukci nebo podstatnému 

zhoršení stavu přírodního prostředí. Proto se v práci zaměřuji i na oblast řešení problému s 

odkanalizováním a čištěním odpadních vod z hlediska financování této činnosti formou 

čerpání dotací.  

 Za cíl této práce jsem si stanovila provedení ekonomické analýzy společnosti 

Severočeské vodovody a kanalizace.  Struktura majetku podniku a zdrojů kapitálu je 

nejzákladnější otázkou při posuzování ekonomické situace podnikatelského subjektu. 

Optimální složení majetku rozhoduje o efektivnosti fungování podniku a možnostech jeho 

rozvoje.Vhodné složení kapitálu zase přímo ovlivňuje finanční zdraví podniku a nevhodně 

nastavený poměr zdrojů financování může být jednou ze základních příčin ekonomické 

krize podniku. Výsledek hospodaření pak přímo ovlivňuje možnosti podnikatelského 

subjektu na udržení a případné rozšiřování jeho podílu na trhu a představuje pro vlastníky 

očekávaný výnos z jimi vložených prostředků. 

Pro provedení finanční analýzy použiji nejen výpočet a posouzení klíčových 

finančních ukazatelů jak v čase, tak i srovnáním s doporučenými hodnotami, ale i 

srovnáním některých ukazatelů s  jiným vodohospodářským podnikem.  Pro širší 

hodnocení použiji výpočty soustav ukazatelů,  ale i  hodnocení kvality společnosti pomocí 

SWOT  analýzy.  

  Specifickým cílem této práce  je tedy   prozkoumání   možností   čerpání finančních   

zdrojů  z dotací, a to podle jednotlivých poskytovatelů. Hlavním problémem vlastníků 
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vodohospodářské struktury je rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě a výstavba čistíren 

odpadních vod podle standardů Evropské unie. Firma má několik možností pro získání 

dalších finančních prostředků pro splnění tohoto úkolu. Musí se však řídit obecným 

pravidlem čerpání dotací, a to tím, že na danou akci lze čerpat finanční prostředky pouze 

jednou a z jednoho dotačního titulu.  

V první části  práce se zabývám obecnou charakteristikou vodovodů a kanalizací  

v ČR. Statistiky technických údajů vypovídají o objemu odebírané vody v celé ČR,  počtu 

zásobovaných a napojených obyvatel, délce vodovodní a kanalizační sítě, ale i cenách 

vodného a stočného. Z tohoto přehledu si můžeme udělat obrázek o významu této 

suroviny.  

V další části  blíže popisuji charakteristiku SčVK jako analyzované společnosti.  

Zejména pak strukturu vlastníků společnosti a jejich zaměření. U samotné společnosti 

podávám přehled její hlavní činnosti včetně výkonnosti,  vedlejších  aktivitách,  typu 

managementu, obchodních  partnerech, struktuře zákazníků a cenové politice.  Její 

inovační aktivity jsou zřetelné z části strategie společnosti.  Dále pak charakteristiku 

odvětví a regionu. 

 Jako podklad pro vyhodnocení hospodaření společnosti uvádím nejprve obecnou 

charakteristiku ekonomické analýzy. Přibližuji její podstatu, zdroje a metody. Hlavní část 

je tvořena sestavováním jednotlivých ukazatelů a jejich charakteristikou. Naplněním je 

vyhodnocení finančního hospodaření společnosti.   

 Následuje návrh na doplnění zdrojů financování z prostředků získaných formou 

dotací. Uvádím jejich přehled,  popis a  použití.  

Na závěr práce provádím celkové zhodnocení společnosti pomocí rekapitulace 

výsledků provedených výpočtů. Připomínám nejdůležitější údaje, shrnuji situaci podniku a 

doporučuji nevyužité možnosti, které by mohly pomoci jejímu dalšímu rozvoji.   
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2. Obecná charakteristika vodovod ů a kanalizací v ČR1 
 

Ministerstvo zemědělství  a ministerstvo životního prostředí předkládá  komplexní 

pohled na stav našich vod a informace o všech vodohospodářských službách, které 

zajišťují péči o vodní zdroje a jejich využívání pro obyvatelstvo a národní hospodářství  ve  

„Zprávě o stavu vodního hospodářství České republiky“označované jako „Modrá zpráva“.  

Uvádí, že v roce 2007 bylo v ČR zásobováno z vodovodů 9,525 mil. obyvatel,  tj. 

92,3% z celkového počtu, což je nad průměrem zemí EU. Ve všech vodovodech bylo 

vyrobeno celkem 682,8 mil. m³ pitné vody. Specifické množství vody fakturované 

domácnostem se zvýšilo o jeden litr na osobu a den a činí 98,5 litrů.  

 Do kanalizací bylo vypuštěno celkem 519,3 mil. m³ odpadních vod. Z tohoto 

množství bylo čištěno 95,8%  odpadních vod (bez zahrnutí vod srážkových). Podíl 

čištěných odpadních vod vzrostl od roku 1989 o 24,3%.  Díky podporám v programech 

Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí výrazně postoupila také 

výstavba kanalizací a čistíren odpadních vod, o čemž svědčí růst podílu obyvatelstva 

připojeného k těmto systémům, který přesáhl již 80%.  

Nejvyšší podíl obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodů byl v roce 2007 stejně 

jako v předchozích letech v Hlavním městě Praha (99,7%) a v Karlovarském kraji (98,4%), 

nejnižší podíl obyvatel zásobených pitnou vodou je i nadále v kraji Plzeňském (82,1%) a 

Středočeském (82,5 %). 

Nová výstavba a dostavba stávajících vodovodních systémů v poměru k nižšímu 

nárůstu zásobených obyvatel vede ke snižování efektivity celého systému zásobování 

vodou a logicky tak k vyšším nákladům při provozování, které se pak odráží ve vyšší ceně 

pro vodné. 

V roce 2007 byla dle šetření Českého statistického úřadu průměrná cena (včetně DPH) 

vodného 24,60 Kč/m³ a průměrná cena stočného 21,50 Kč/m³. Oproti roku 2006 se tak 

cena vodného zvýšila o 5,2% a cena stočného o 11,1%. 

 

                                                 
1 [11], [12] 
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3. Charakteristika spole čnosti, odv ětví a regionu 

V této části práce uvádím základní charakteristiky společnosti, odvětví a regionu, ve 

kterém společnost působí. Poté přecházím k popisu hlavních a vedlejších činností, také se 

zmiňuji o cenové politice a celkové strategii. 

3.1 Charakteristika spole čnosti 

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (dále také SčVK nebo 

Společnost) vznikla 1. října 1993 rozdělením státního podniku Severočeské vodovody a 

kanalizace Teplice podle privatizačního projektu na dvě akciové společnosti, a to SčVK a 

Severočeskou vodárenskou společnost a.s., Teplice (dále také SVS). Infrastrukturní 

majetek přešel podle zákona na obce a byl sdružen do SVS. Ta nyní zastupuje zájmy 459 

měst a obcí, které se rozhodly do SVS vstoupit. Na rozdíl od „majetkové“ SVS je SčVK 

společností „provozovatelskou“. Na základě dlouhodobé nájemní smlouvy se SVS 

provozuje infrastrukturní majetek. 

SčVK mají transparentní akcionářskou strukturu. Je tvořena skupinou Veolia Water 

Česká republika, kam patří i SčVK, SVS, a.s. a ostatními akcionáři. Procentuální podíl 

jednotlivých vlastníků uvádí tabulka 1. Veolia je největší vodohospodářskou skupinou 

působící v ČR. Své služby poskytuje 4 milionům obyvatel z 1050 měst a obcí a zajišťuje 

vodní hospodářství pro 27 průmyslových podniků, což je více než třetina  trhu v oblasti  

výroby a dodávky vody.2 Severočeská vodárenská společnost je akciová společnost, 

působící od roku 1993 na trhu v oblasti výstavby a správy vodohospodářské infrastruktury. 

Je největší vodárenskou společností v Čechách i v širším středoevropském regionu. 

        Tabulka 1 : Struktura akcionářů (k 31.12.2007) 

Subjekt Podíl na ZK 
Veolia Voda, S.A. 50,10 % 

Severočeská vodárenská společnost, a.s. 49,12 % 

Ostatní akcionáři 0,78 % 

Celkem  100,00% 

            Zdroj: Výroční zpráva SčVK 2007 

SČVK kapitálově vstoupily do akciových společností VAK Turnov a AQUA SERVIS 

Rychnov nad Kněžnou, ve kterých drží majoritní podíly. Vstupem do společností VAKAS, 

HYDRIA, PROVAK si společnost zajistila zásobování vodou krkonošských rekreačních 

                                                 
2 [8] 
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středisek Harrachov, Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou a Benecko. 

Hlavním předmětem činnosti Společnosti je výroba a dodávka pitné vody včetně 

odkanalizování a čištění odpadních vod. Pitnou vodou zásobuje  území  více než jedné 

třetiny ČR,  dodává ji  1,1 milionu obyvatel  Ústeckého a  Libereckého kraje, 

obhospodařuje i území Semilska a Rychnova nad Kněžnou, prostřednictvím své dceřiné 

společnosti působí i ve Středočeském, Karlovarském i Plzeňském kraji.  

Podíl   obyvatel   severočeského   regionu  napojených  na vodovod pro veřejnou 

potřebu  činí  asi 90%. Podíl obyvatel napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu se 

blíží 75% a čištěno je zhruba 65% odpadních vod. V těchto ukazatelích se již dostává na 

úroveň obvyklou v západní Evropě. 3 

Z pohledu fakturace vodného a stočného meziroční pokles spotřeby  o 1,5%  potvrdil, 

že se nadále prohlubuje klesající trend předchozích let. Dále bylo dosaženo historicky 

nejnižších hodnot  ztrát vody v trubní síti ( 24,4%), a to prováděním  preventivních prací 

na síti, ale i několikamilionovými investicemi do moderních diagnostických přístrojů. 

Podrobnější údaje o vývoji výkonu a kapacity vodovodního zařízení uvádím v tabulce 2.  

   Tabulka 2:  Výroba a dodávka pitné vody 

 2004 2005 2006 2007 

Výroba celkem (tis. 3m ) 94 987 94 658 93 983 89 941 

Voda fakturovaná (tis. 3m ) 66 119 65 989 65 573 64 344 

Počet zásobovaných obyvatel (počet) 1104768  1105134  1105489 1106483  

Spotřeba vody na os. A  den (3m ) 116 116 115 114 

Voda nefakturovaná (tis. 3m ) 32 366 31 564 31  463 28 035 

Délka vodovodní sítě (km) 8 579 8 838 8 923 9 096 

Počet vodovodních přípojek 178 969 207 255 182 324 192 425 

Délka vodovodních přípojek (km) 1 253 1 713 1 280 1 353 

Počet čerpacích stanic  604 642 653 359 

Počet vodojemů 1131 1 155 1 161 1 146 
  Zdroj: Výroční zpráva SčVK 2004, 2005, 2006, 2007 

Při výrobě vody Společnost získává surovou vodu ze dvou typů zdrojů, a to 

z povrchových zdrojů a z hloubkových vrtů.  Ekonomicky náročnější podpovrchové zdroje 

vody Společnost využívá pouze v lokalitách, kde není k dispozici voda povrchová. 

Hlavními dodavateli povrchové vody jsou dlouhodobě především Povodí Ohře, a. s. a 

Povodí Labe, a. s. Nejdůležitějšími zdroji, co do kapacity vyrobené pitné vody jsou  v  
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Ústeckém kraji Hradiště,  Litvínov-Šumná  a  v  Libereckém kraji Souš a  Bedřichov.  

V oblasti čištění a odkanalizování vod se Společnost aktivně účastní programu obnovy 

a výstavby čistíren odpadních vod pro SVS. Vývoj výkonu a kapacity kanalizačního 

zařízení uvádí tabulka 3. Intenzivní činnost v této oblasti bude pokračovat, vzhledem 

k nutnosti SVS (vlastníků - obcí) splnit ekologické limity EU. Společnost čistí především 

vlastní odpady, v menší míře však zajišťuje rovněž čištění odpadů pro ostatní subjekty, 

v rámci průmyslového outsourcingu. Mezi nejvýznamnější zákazníky v oblasti trvalého 

bydlení a podnikání patří  Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem  s. r. o.,  První 

Mostecká a. s., Statutární město Chomutov, Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, 

Teplárenská a. s., UNIPETROL RPA, s. r. o., Teplárenská Liberec, a. s., Bytové družstvo 

Družba, Stavební bytové družstvo Krušnohor, Stavební bytové družstvo Mír Teplice.4  

Tabulka 3:   Odkanalizování a čištění odpadních vod 

 2004 2005 2006 2007 
Délka kanalizační sítě (km) 3 567 3 765 3 800 3928 

Počet kanalizačních přípojek 108 005 105 372 106 412 110 010 

Délka kanalizačních přípojek (km) 863 804  807 898 

Počet obyv. připojených na kanalizaci 800 110 816 743 935 229 937 424 

Počet ob. napojených na ČOV 805 229 872 443 855 224 885 942 

Množství čištěných odpadních vod  94 560 94 899 95 004 95 169 

Množství fakturované odpadní vody 55 712         55 620 55 748 55 667 

Počet čistíren odpadních vod 207 201 206 215 
Zdroj: Výroční zpráva SčVK 2004, 2005, 2006,2007 

Mezi doplňkové činnosti patří inženýrsko-projekční práce a ekonomické poradenství.  

Útvar projekce získal ocenění za nejvýznamnější vodohospodářskou stavbu roku 2006. 

Z dalších činností lze jmenovat stavbu vodovodních přípojek, menší stavební práce, 

laboratorní práce nebo likvidaci odpadů.  Společnost se účastní investičního programu 

obnovy a rozvoje infrastrukturního majetku pro SVS a podílí se  projekcí na realizovaných 

investičních akcích. Jednou z dalších činností podniku je výroba elektrické energie 

v malých vodních elektrárnách.  
 

3.1.1 Management spole čnosti 

Řízení Společnosti je dvoustupňové, jsou zastoupeni oba hlavní akcionáři. Top 

management, který je pětičlenný, nebyl výše popsanými změnami v představenstvu dotčen 
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a vedle generálního ředitele jej tvoří čtyři odborní ředitelé. Střední management je tvořen 

řediteli jednotlivých distribučních a manažery centrálních odborných útvarů. Jeho výsledky 

lze vedle vykazovaných výsledků podniku vidět i z úspěšného dokončení reorganizace 

společnosti. 

3.1.2 Cenová politika 

Ceny pro vodné a stočné spadají podle zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů do kategorie věcně usměrňovaných cen. Konkrétní podmínky věcného 

usměrnění pak stanoví prováděcí předpis, kterým je každoročně vydávaný cenový výměr 

ministerstva financí. V souladu s tímto předpisem je možné do výsledné ceny pro vodné 

nebo stočné promítnout mj. pouze ekonomicky prokazatelné náklady a přiměřený zisk. K 

nejvýznamnějším nákladům patří, nájemné hrazené vlastníkům infrastruktury, opravy a 

odpisy. Souhrn těchto položek představuje více než 40% ceny. Z dalších nákladů to jsou 

poplatky za nákup surové vody, osobní náklady, náklady na elektrickou energii, 

chemikálie, atd. U kanalizací jsou to poplatky za vypouštění odpadních vod a nemalou 

položku tvoří i služby. Cenu zatěžuje i DPH, které od 1. ledna 2008 vzrostlo z 5% na 9%. 

Vodárenské společnosti mají v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, možnost uplatňovat dvousložkovou cenu pro 

vodné stočné skládající se z platby za objem odebrané a odkanalizované vody a fixní 

platby stanovené podle kapacity vodoměrů, profilu přípojky nebo ročního množství 

odebrané vody. SčVK této možnosti nevyužívají, nadále uplatňují jednosložkovou cenu a 

ani v blízké budoucnosti neuvažují o změně. 

SčVK je dodavatelem kvalitní pitné vody, splňující jakostní ukazatele stanovené 

vyhláškou. Cena pro vodné a stočné se v  porovnání s ostatními vodohospodářskými 

společnostmi pohybuje na  průměrné úrovni. SčVK uplatňuje v souladu s dohodou se SVS 

pro všechny odběratele jednotnou cenu. 

3.1.3 Strategie Spole čnosti 

Společnost bude i nadále usilovat o plynulé a bezporuchové zásobování obyvatel a 

ostatních subjektů regionu kvalitní pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod při co 

možná nejlepší kvalitě a maximálním objemu. Společnost se bude více zaměřovat na 

zvyšování přidané hodnoty pro zákazníky a celkové zefektivňování vlastní činnosti. 

Vzhledem k jednomu z vlastníků Společnosti, SVS, zastupujícího zájmy obcí a měst, 

sice zůstává strategickým cílem udržení cen na přijatelné úrovni pro všechny odběratele, 



Lenka Linková: Ekonomická analýza Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. 

2009  15  

avšak vzhledem k předpokládaným nuceným ekologickým investicím SVS, bude tento cíl 

pravděpodobně obtížnější dosáhnout.5 

Strategickým záměrem stále zůstává rozšiřování působnosti mimo severočeský region, 

a to především do oblastí bezprostředně s ním sousedících. 

 

3.2 Charakteristika odv ětví 

Odvětví výroby, distribuce a čištění vody je, jako odvětví síťových služeb, 

charakteristické přirozenými regionálními monopoly. Tyto monopoly byly často majoritně 

vlastněny municipalitami, které do jejich základního kapitálu vložily svůj infrastrukturní 

majetek, tzv. typ smíšených společností. V některých případech došlo k oddělení provozní 

a majetkové části vodohospodářských společností, tak jako v případě  SVS a SčVK. 

V rámci tohoto, tzv. provozního modelu, jsou v současné době obsluhovány dvě třetiny 

trhu ČR. Po prvotním vzniku většího počtu vodohospodářských společností dochází 

k opětovné koncentraci do větších celků. Na trhu v současnosti vystupují čtyři 

nejvýznamnější hráči, jedná se o skupiny Veolia - francouzský vlastník, Ondeo – 

francouzko-belgický vlastník, Aqualia – španělský vlastník a Energie AG Bohemia -

rakouský vlastník. Bývalý třetí největší subjekt na trhu  Anglian Water, svoje aktivity v ČR 

utlumil a odprodal svoje účasti. Přehled současných významných vodohospodářských 

spolenčostí v ČR uvádím v tabulce 4. 

Tabulka 4: Přehled významných vodohospodářských společností v ČR 

  Tržby Počet zásobených obyvatel 

Veolia Voda ČR francouzský vlastník 13,3 4,2 milionu 

Ondeo francouzsko belgický neuvádí 1,7 milionu 

Aqualia Španělský vlastník 1,72 Neuvádí 

Energie AG Bohemia Rakouský vlastník 1,1 1,1 milionu 
Zdroj: Modrá zpráva MZe, Výroční zprávy 

V souvislosti se vstupem ČR do EU budou patrně nutné investice do dalšího rozšíření 

a modernizace infrastrukturního majetku. Hlavními problémy v odvětví tak jsou zajištění 

odkanalizování odpadních vod pro všechny obce s 2000 a více ekvivalentními obyvateli a 

zvýšení účinnosti čistíren odpadních vod, tak aby vyhovovaly ekologickým limitům 

stanoveným v EU. Termín splnění těchto podmínek je rok 2010. Objem těchto investic 
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v korunovém vyjádření je odhadován v intervalu 70 až 100 mld. Kč.6 
 

3.3 Charakteristika regionu 

Společnost podniká zejména v regionu severních Čech (Liberecký a Ústecký kraj), 

které jsou známy jako vysoce průmyslová oblast s vysokým počtem obyvatel. To je pro 

SčVK výhodou, neboť  koncentrace průmyslu spolu s dominantním postavením  

společnosti vede k realizaci vysokých  tržeb. Nevýhodou je odvětvová struktura 

průmyslového sektoru v oblasti severních Čech.  

 V roce 2004 útvar projekce Liberec dokončil ,,Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

pro Ústecký kraj“. Útvar rozvoje zpracoval pro Severočeskou vodárenskou společnost 

několik vodohospodářských studií. V roce 2005 inženýrsko projektová činnost významně 

přispěla ke splnění stanovených hospodářských výsledků Společnosti a zároveň uspokojila 

potřeby SVS jako největšího vlastníka hospodářské infrastruktury na území Ústeckého a 

Libereckého kraje.   
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4. Obecná charakteristika ekonomické analýzy 

Ekonomická  analýza  je činnost,  při které se hodnotí podnik z hlediska jeho 

ekonomického zdraví. Vytváří představu o ekonomické – majetkové a finanční situaci 

podniku.  Identifikuje slabé stránky, které by mohly v budoucnu působit problémy a 

naopak silné stránky, o které by mohl podnik v budoucnu opírat svoji činnost.  Představuje 

významnou součást soustavy podnikového řízení, připravuje podklady pro interní 

rozhodování managementu podniku, ale je významná pro vlastníky a všechny, kdo jsou 

zainteresováni na výsledcích podniku tj. věřitele, banky, finanční úřady, potencionální 

investory.  Je úzce spojena s účetnictvím, které samo o sobě není schopno poskytnout 

dostačující podklady pro přijímání podnikatelských rozhodnutí a  řízením podniku.   Jeho 

data se  vztahují pouze k určitému okamžiku, v čase jsou  velmi proměnlivá  a více méně 

izolovaná. Oblast požadovaných informací se dle různých uživatelů liší. Všichni jsou ale 

zainteresovaní  na zjištění několika základních charakteristik: 7 

• jaká je finanční stabilita podniku - tj. schopnost dlouhodobě zabezpečovat své 

finanční závazky a dosahovat výnosnosti 

• jaká je jeho platební schopnost – solventnost a likvidita,  tj. schopnost podniku 

vyrovnat své finanční závazky v době jejich splatnosti 

• jaká je efektivnost – rentabilita, tj. schopnost podniku zajistit přiměřený zisk 

z vloženého kapitálu 

Rozbor účetních dat můžeme provádět ve dvou pojetích. Tzv.  užší pojetí, opírající se 

o výpočet ukazatelů, porovnání jejich hodnot v čase nebo s odvětvovými průměry, 

zhodnocení vzájemných vztahů jednotlivých ukazatelů a závěrečné vyhodnocení se 

zaměřením na budoucí vývoj a řízení. Toto pojetí splňuje požadavek na snadné a rychlé 

vyhodnocení. Nebo širší pojetí, jehož zdrojem je  sice finanční účetnictví, ale zahrnuje i 

nefinanční informace, které napomáhají řídit podnik z hlediska podnikatelských aktivit.  

Zdrojem  jsou data, která obsahuje účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztrát. 

 

Metody finanční analýzy8 

Jak již bylo uvedeno výše existuje několik metod analýzy. Kritériem pro dělení do  

dvou základních  skupin je míra složitosti použitých postupů: 
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• metody základní, elementární, 

• vyšší metody finanční analýzy. 

V praxi se častěji setkáváme s metodami elementárními právě pro jejich jednoduchost 

a snazší interpretaci výsledků. 

Mezi elementární metody patří: 

a) analýza absolutních ukazatelů (stavových a tokových) 

• analýza trendů (horizontální analýza) 

• procentní rozbor (vertikální analýza) 

b) analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků) 

c) analýza poměrových ukazatelů (ta obsahuje rozbor několik základních skupin   

finančních ukazatelů) 

• rentability 

• aktivity a nákladovosti 

• zadluženosti a finanční struktury 

• likvidity 

• kapitálového trhu 

• na bázi finančních fondů 

d)  cash flow 

e)  analýza soustav ukazatele 

• Du Pontův rozklad 
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5. Analýza finan čního hospoda ření spole čnosti 

V této části provedu vlastní vyhodnocení ukazatelů. Všechny ukazatele jsou 

porovnávány v letech 2004 – 2007. Podklady pro jejich vyhodnocení uvádím v přílohách. 

5.1 Analýza absolutních ukazatel ů 

Cílem je vystihnout pomocí vývoje stavových ukazatelů určitý trend a na základě 

těchto informací odhadnout další vývoj. 

 
• Horizontální analýza 

 Podstatou této analýzy je sledování jednotlivých položek účetních výkazů v čase po 

řádcích (horizontálně), přičemž se zjišťuje jednak absolutní výše změn a zároveň vyjádření 

změny oproti počátečnímu období (výpočet indexů). 

Technika rozboru9 je následující: 
1. vypočte se rozdíl hodnot z obou po sobě jdoucích let (absolutní výše změny) 

absolutní změna = ukazatelt - ukazatelt-1 

2.  vyjádří se procentem k hodnotě výchozího roku 

procentní změna = absolutní změna / hodnotat-1 ∗∗∗∗ 100 

Vývoj horizontální analýzy uvádím v tabulce 5 a grafické znázornění v grafu 1. 

 

• Procentní rozbor - vertikální analýza 
 

Tato metoda se používá z důvodu možnosti srovnání několika podniků různé velikosti. 

Účetní výkazy se analyzují pomocí procentního vyjádření k jedné z komponent účetních 

výkazů. Ve výkazu zisků a ztrát se jako základ pro procentní vyjádření určité položky bere 

obvykle velikost tržeb. Všechny položky v daném roce jsou vyjádřeny jako procento z 

tržeb dosažených v daném roce. Obdobně v rozvaze bývají položky výkazu vyjádřeny jako 

procento z úhrnných aktiv. Označení vertikální analýza se používá proto, že se pracuje v 

jednotlivých letech od shora dolů, nikoli napříč jednotlivými lety. Vývoj vertikální analýzy 

uvádím v tabulce 6 a grafické znázornění v grafu 2. 
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         Tabulka 5: Horizontální analýza  

 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
AKTIVA CELKEM 2,3 4,9 8,4 
Pohledávky za upsaný 
vlastní kapitál 

0,0 0,0 0,0 
Stálá aktiva 22,2 -12,9 1,7 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 36,1 2,9 -1,5 
Dlouhodobý hmotný majetek -2,4 0,5 1,5 
Dlouhodobý finanční 
majetek 68,4 -28,9 2,5 
z toho podílové CP a vklady 
s rozhodujícím vlivem 0,0 -0,5 -0,2 
Oběžná aktiva -8,2 17,4 12,0 
Zásoby 0,0 -0,6 11,6 
Dlouhodobé pohledávky 0,0 0,0 0,0 
Krátkodobé pohledávky -2,2 29,9 12,5 
Finanční majetek krátkodobý -41,5 7,3 -98,0 
Ostatní aktiva 12,4 11,6 7,0 
PASIVA CELKEM 2,3 4,9 8,4 
Vlastní kapitál 7,7 7,0 6,2 
Základní kapitál 0,0 0,0 0,0 
Kapitálové fondy 0,6 -5,4 0,0 
Fondy ze zisku 13,6 11,1 11,4 
Výsledek hosp.minulých let 0,0 0,0 -86,3 
Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 14,0 15,3 13,9 
Cizí zdroje -5,0 1,5 12,0 
Rezervy -1,3 -21,5 28,1 
Dlouhodobé závazky 34,8 76,5 -0,5 
Krátkodobé závazky -5,6 1,7 11,7 
Bankovní úvěry a výpomoci 0,0 0,0 0,0 
  z toho dl. bankovní úvěry       
Ostatní pasiva 0,0 0,0 0,0 

           Zdroj: vlastní zpracování                                                                                     / v %/     
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      Graf 1: Horizontální  analýza 
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          Zdroj: vlastní zpracování                                                                                                   
   

Z přehledu horizontální analýzy je patrný meziroční nárůst celkových aktiv. Stálá 

aktiva vykazovala největší nárůst mezi roky 2004 a 2005, a to o 22%. Tento byl způsoben 

dlouhodobým finančním majetkem, který vzrostl o 64% a nehmotným majetkem, který 

vzrostl  o 36%. Firma v těchto letech investovala do nových  technologií a  cenných papírů. 

Hmotný majetek vykazuje mezi jednotlivými roky mírný nárůst. Oběžný majetek 

zaznamenal  nejvyšší vzestup mezi roky 2005 a 2006, byl způsobený zvýšením 

krátkodobých pohledávek o 29%.  Významný propad je patrný u krátkodobého finančního 

majetku a to v letech 2006 a 2007. Meziroční snížení činilo až 86%. Tento trend je 

způsoben optimalizací volných peněžních zdrojů. Tendence snižování hodnoty  tohoto 

majetku je zřejmá ve všech letech.  Tempo růstu vlastního jmění se ve sledovaných letech 

pozvolna snižuje. Cizí zdroje nejvýznamněji vzrostly mezi roky 2006 a 2007, nejvyšší 

vzestup  vykazují dlouhodobé závazky, a to mezi roky 2005 a 2006 o 76,5%, ale nadále se 

již nezvyšují.  
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Tabulka 6: Vertikální analýza 

  2004 2005 2006 2007 
[tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] 

AKTIVA CELKEM  2 776226 100,00 2 840 771 100,00 2 978 841 100,00 3 230 282 100,0 

 
Stálá aktiva 

 
960 962 

 
34,61 

 
1 174582 

 
41,35 

 
1 02575 

 
34,36 

 
1 04191 

 
32,23 

Dlouhodobý 
nehmotný majetek 

28 980 1,04 39 433 1,39 40 557 1,36 39 935 1,24 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

613 175 22,09 598 286 21,06 601 354 20,19 610 220 18,89 

Dlouhodobý finanční 
majetek 

318 807 11,48 536 863 18,90 381 664 12,81 391 036 12,11 

z toho podílové CP 158 374 5,70 158 374 5,58 157 565 5,29 157 200 4,87 

Oběžná aktiva 1 812 293 65,28 1 662 851 58,54 1 951 542 65,51 2 185 106 67,64 

Zásoby 29 856 1,08 29 870 1,05 29 694 1,00 33 148 1,03 

Dlouhodobé 
pohledávky 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Krátkodobé 
pohledávky 

1 503 484 54,16 1 469 807 51,74 1 909 986 64,12 2 148 459 66,51 

Finanční majetek 278 953 10,05 163 174 5,74 175 036 5,88 3 499 0,11 

Ostatní aktiva 2 971 0,11 3 338 0,12 3 724 0,13 3 985 0,12 

PASIVA CELKEM 2 776 226 100,00 2 840 771 100,00 2 978 841 100,00 3 230 282 
100,0

0 

Vlastní kapitál 1 605 725 57,84 1 729 012 60,86 1 850 302 62,11 1 964 554 60,82 

Základní kapitál 584 271 21,05 584 271 20,57 584 271 19,61 584 271 18,09 

Kapitálové fondy 97 037 3,50 97 650 3,44 92 379 3,10 92 401 2,86 

Fondy ze zisku 614 389 22,13 697 860 24,57 775 652 26,04 864 014 26,75 

Výsledek 
hosp.minulých let 

29 445 1,06 29 445 1,04 29 445 0,99 4 047 0,13 

Výsledek hosp.  
běžného účetního 
období 

280 583 10,11 319 786 11,26 368 555 12,37 419 794 13,00 

Cizí zdroje 1 170 501 42,16 1 111 475 39,13 1 128 476 37,88 1 264 247 39,14 

Rezervy 52 841 1,90 52 180 1,84 40 973 1,38 52 493 1,63 

Dlouhodobé závazky 9 867 0,36 13 296 0,47 23 468 0,79 23 349 0,72 

Krátkodobé závazky 1 107 793 39,90 1 045 999 36,82 1 064 035 35,72 1 188 405 36,79 

Bankovní úvěry a 
výpomoci 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Zdroj: vlastní zpracování                                                                                             
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   Graf 2: Vertikální analýza 
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   Zdroj: vlastní zpracování                                                                                        
 

Vertikální analýza vypovídá o tom, že struktura aktiv Společnosti odpovídá jejímu 

předmětu podnikání. Podíl stálých aktiv na celkových aktivech byl nejvyšší  v roce 2005, 

činil 41.3%. Stálá aktiva jsou tvořena zejména hmotným majetkem, který v důsledku 

slučování Společnosti vykázal v roce 2004 hodnoty 22,8% ze stálých aktiv a finančním 

majetkem, který díky investicím do kapitálového trhu vykázal nejvyšší hodnoty v roce 

2005, a činil 18,9% stálých aktiv. Oběžná aktiva s minimálním podílem zásob jsou  

posílená pouze nezvykle vysokou hodnotou krátkodobých pohledávek, která je dána 

způsobem ročního vyúčtování dodávek vody. V pasivech převažuje financování z vlastních 

zdrojů přibližně 62%.Na cizích zdrojích se podílejí zejména  krátkodobé závazky a to 

v hodnotách kolem 36% po celé sledované období.    

5.2 Fondy finan čních prost ředků – rozdílové ukazatele 

Pod tímto označením ,,fondy finančních prostředků″ rozumíme  rozdílové ukazatele 

sloužící k analýze a řízení finanční situace podniku. Jsou v podstatě vyjádřením toho, jak 

určité složky finančních zdrojů financují jednotlivé druhy oběžných aktiv a jsou výrazně 
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orientovány především na otázku likvidity podniku. Mezi nejčastější používané fondy ve 

finanční analýze patří: 

• čistý pracovní kapitál, 

• čisté pohotové prostředky, 

• čisté peněžní pohledávkové finanční fondy. 

5.2.1 Čistý pracovní kapitál 

Tento ukazatel je nejčastěji používaný ukazatel fondů finančních prostředků. Je 

vypočítáván jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými 

dluhy.  Udává, jaká část oběžného majetku je financována dlouhodobým kapitálem. 

Představuje  volný kapitál, který zajišťuje hladký průběh hospodářské činnosti firmy . 

Čistý pracovní kapitál souvisí  přímo s běžným financováním oběžného majetku. 

Jedná se o aktiva  s rychlou dobou obrátky (kratší než jeden rok), jako jsou zásoby, 

pohledávky a finanční majetek v pokladně i na bankovních účtech. Představuje tzv. 

,,polštář″, který umožňuje pokračovat společnosti v činnosti i v případě nepříznivých 

událostí, které by si vyžádaly vysoký výdej peněžních prostředků. Podle zásad finančního 

řízení by měl podnik čistým pracovním kapitálem pokrýt stálou potřebu oběžných aktiv a 

z krátkodobých pasív hradit sezónní potřeby. V praxi však dochází k tomu, že se je 

podniky snaží krýt z krátkodobých závazků, které jsou finančně méně náročné. Větší čistý 

pracovní kapitál znamená lepší ochranu před nenadálými výkyvy v peněžních tocích. 

Čistý pracovní kapitál se vypočítává jako rozdíl mezi oběžnými aktivy celkem a 

krátkodobými závazky. Vývoj čistého pracovního kapitálu uvádím v tabulce 7. 

 

ČPK = oběžná aktiva - krátkodobé závazky 

 

   Tabulka 7: Čistý pracovní kapitál      

 2004 2005 2006 2007 

  Oběžná aktiva 1 812 293 1 662 851 1 981416 2 185 106 

  Zásoby 29 856 29 870 29 694 33 148 

  Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

  Krátkodobé pohledávky 1 503 484 1 469 807 1 909 986 2 148 459 

  Finanční majetek 278 935 163 174 20 319 3 499 

  Krátkodobé závazky 1 107 793 1 045 999 1 064 035 1 188 405 

  Čistý pracovní kapitál 704 500 616 852 917 381 996 701 
   Zdroj: vlastní zpracování                                                                                       Údaje v tis. Kč 
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Výsledné hodnoty vykazují přebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými zdroji. 

Společnost může ke krytí oběžných aktiv využívat krátkodobých závazků. Dostatek 

pracovního kapitálu umožňuje Společnosti běžnou hospodářskou činnost, ale i pokračování 

činnosti v případě nenadálého výkyvu peněžních toků.  Růst tohoto ukazatele je vzestupný.   

5.2.2 Čisté pohotové prost ředky 

Jsou tvrdším ukazatelem než  čistý pracovní kapitál, protože vycházejí pouze z 

nejlikvidnějších aktiv - pohotových peněžních prostředků. Na druhé straně nám ukazatel 

zohledňuje pouze okamžitě splatné závazky, kterými se rozumějí závazky splatné k 

aktuálnímu datu a starší. 

Pojem ,,pohotové peněžní prostředky″  chápeme jako peníze v pokladně ve dvou 

úrovních:          a) peníze v pokladně (hotovost) a peníze na běžných účtech, 

                  b) peníze v pokladně (hotovost), peníze na běžných účtech, šeky, směnky, 

cenné papíry s krátkodobou splatností, krátkodobé vklady rychle přeměnitelné na peníze, 

zůstatky nevyčerpaných neúčelových úvěrů. 

Výhodou tohoto ukazatele, který je nazýván ″ peněžní finanční fond″ je jeho nízká 

souvislost s podnikovými oceňovacími technikami.  

Čisté pohotové prostředky jsou rozdílem mezi pohotovými peněžními prostředky a 

okamžitě splatnými závazky. Vývoj čistých peněžních prostředků uvádím v tabulce 8. 

 
ČPP = pohotové finanční prostředky - okamžité splatné závazky 

   Tabulka 8: Čisté pohotové prostředky                              

 2004 2005 2006 2007 

 Finanční majetek 278 935 163 174 20 319 3 499 

 Krátkodobé závazky 1 107 793 1 045 999 1 064 035  1 188 405 

 Čisté pohotové prostředky - 828 858  -882 825 -1 043716 -1 184 906 
   Zdroj: vlastní zpracování                                                                                           Údaje v tis. Kč 

   

 Z veřejně publikovaných údajů účetních závěrek však nelze tento ukazatel sestavit 

v odpovídajících hodnotách závazků splatných k aktuálnímu datu. V den sestavování 

účetní závěrky na konci účetního období záporné výsledky poukazují na velmi nízkou 

hodnotu pohotových finančních prostředků, které by v běžném roce nestačily na úhrady 

krátkodobých závazků. Zřetelný výrazný pokles  v roce 2006 a 2007 a naopak vysoké 
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hodnoty dlouhodobého finančního majetku 335 mil. a 391 mil. Kč, uvedené v rozvaze, 

poukazují na takový trend hospodaření společnosti, kdy firma volné finance vkládá do 

instrumentů peněžního trhu.   

5.2.3 Čistý peněžně - pohledávkový fond 

Fondy finančních prostředků sestavené na peněžně - pohledávkovém principu jsou 

jakousi střední cestou mezi výše zmíněnými rozdílovými ukazateli. Při výpočtu vylučují z 

oběžných aktiv zásoby a nelikvidní (nedobytné a dlouhodobé) pohledávky a z takto 

upravené sumy oběžných aktiv se odečtou krátkodobé závazky. Takovýmto přístupem se 

získá takzvaný čistý peněžní majetek, nazývaný také pojmem ,,čisté peněžně 

pohledávkové fondy″. Vývoj ukazatele uvádím v tabulce 9. 

ČPM = oběžná aktiva - zásoby - nelikvidní pohledávky - krátkodobé závazky 

      Tabulka 9: Čistý peněžně pohledávkový  fond                      

 2004 2005 2006 2007 

 Oběžná aktiva 1 812 293 1 662 851 1 951 542 2 185 106 

 Zásoby 29 856 29 870 29 694 33 148 

 Krátkodobé závazky 1 107 793 1 045 999 1 064 035 1 188 405 

 Čistý  peněžně pohledávkový fond 674 644 586 982 857 813 963 553 
      Zdroj: vlastní zpracování                                                                                                   Údaje v tis. Kč 

 Předmět činnosti Společnosti výroba, rozvod a úprava vody nevyžaduje vytváření 

zásob. Proto zásoby nejsou zásoby příliš významnou položkou v rozvaze. Po jejich 

vyloučení z  ukazatele spolu s předpokladem, že na všechny nedobytné pohledávky byly 

vytvořeny opravné položky získáme hodnotu čistého peněžního majetku, což jsou 

z oběžných aktiv zbývající pohotové peněžní prostředky a pohledávky. Tento čistý peněžní 

majetek by byl v případě odpovídajícího  termínu  splatnosti  pohledávek dostačující  na 

úhradu krátkodobých závazků ve všech sledovaných letech. Upřesňující údaje 

k pohledávkám však ze zveřejňované výroční zprávy nevyčteme.  

5.3 Poměrové ukazatele a jejich struktura 

Finanční poměrové ukazatele (financial ratios) charakterizují  vzájemný vztah mezi 

dvěma nebo více absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Nejčastěji vycházejí z 

účetních dat (rozvahy a výkazu zisků a ztrát) 

Poměrové ukazatele jsou nejoblíbenější a také nejrozšířenější metodou finanční 

analýzy, neboť umožňují získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních 
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charakteristikách firmy. Důvodem, který vedl k častému používání poměrových ukazatelů, 

je  skutečnost,  že: 

• umožňují provádět analýzu časového vývoje finanční situace dané firmy  

• jsou vhodným nástrojem prostorové analýzy, tj. porovnávání více podobných 

firem navzájem, 

• mohou být používány jako vstupní údaje matematických modulů umožňujících 

popsat závislost mezi jevy, klasifikovat stavy, hodnotit rizika i předvídat 

budoucí vývoj. 

Lze vytvořit spousty ukazatelů, v praxi jsou používány ty nejužitečnější.  

5.3.1 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou určitým měřítkem hospodaření podniku s vloženými 

prostředky. Jsou dílčími ukazateli vázanosti kapitálu. Podávají informaci, zda je přiměřená 

velikost jednotlivých druhů aktiv v poměru k hospodářským aktivitám podniku. Máli jich 

firma více než je účelné, vznikají jí zbytečné náklady. Má-li jich firma nedostatek, pak se 

musí vzdát případných výhodných příležitostí a přichází o potenciální zisk. Obvykle se 

jedná o ukazatele hodnotící vázanost kapitálu ve vybraných položkách aktiv nebo pasiv.  

Jedná se  o ukazatele typu rychlosti obratu nebo doby obratu. Doba obratu je potom dobou, 

po kterou je majetek vázán v určité formě. Měrnými jednotkami jsou zde jednotky času. 
 

• Obrat celkových aktiv 

Udává počet obrátek (tj. kolikrát se aktiva obrátí) za daný časový interval (za rok). 

Pokud intenzita využívání aktiv firmy je nižší než počet obrátek celkových aktiv zjištěný 

jako oborový průměr, měly by být zvýšeny tržby nebo odprodána některá aktiva. Vývoj 

obratu celkových aktiv SČVAK a pro srovnání i v SMVAK uvádím v tabulce 10a 11. 
 

Obrat celkových aktiv = tržby / celková aktiva   v počtu obratů za rok 

            Tabulka 10:  Obrat celkových aktiv                            

SČVK 2004 2005 2006 2007 

Tržby 3 024 908 3 189 775 3 435 712 3 650 538 

Aktiva celkem 2 776 226 2 840 771 2 978 841 3 230 282 

Obrat celkových aktiv 1.08 1.12 1.15 1.13 
            Zdroj: vlastní zpracování                                                                                       Údaje v tis. Kč 
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             Tabulka 11:  Obrat celkových aktiv                            

SMVAK 2005 2006 2007 

Tržby 1 707 361 1 782 200 1 761 585 

Aktiva celkem 7 242 407 7 373 571 7 371 882 

Obrat celkových aktiv 0.23 0.24 0,23 
            Zdroj: vlastní zpracování                                                                                       Údaje v tis. Kč 

Aktiva společnosti vzrostla na 3 230 mil Kč. Hodnota celkových aktiv se do ročních 

tržeb ve všech sledovaných letech promítne více než jedenkrát. Ve srovnání se SMVAK je 

podnikatelská aktivita Společnosti intenzivnější. Je patrné, že vyšší hodnota aktiv 

nepředstavuje zbytečné náklady a její využívání znamená pro firmu přínos tržeb,  tedy 

výnosů a následně zisku a to přibližně  ve všech letech na stejné úrovni.  

  
• Obrat stálých aktiv 
 
Měří, jak efektivně podnik využívá budov, strojů, zařízení a jiných stálých aktiv. 

Udává, kolikrát se stálá aktiva promítnou do ročních tržeb. Vyjadřuje jaká částka tržeb 

byla vyprodukována z 1 Kč dlouhodobého hmotného majetku .  Je důležitý při úvahách o 

nových investicích (jeho nízká hodnota ve srovnání s odvětvovým průměrem obvykle 

svědčí o nízkém využívání výrobních kapacit). Hodnotu tohoto ukazatele je třeba 

posuzovat obezřetně, protože např. investice do zařízení jsou prováděny s předstihem, 

proto klesající nebo nízká hodnota může znamenat, že podnik investuje do budoucna a tyto 

investice zatím nepřinášejí efekt. Pokud by hodnota ukazatele klesala, znamenalo by to, že 

se zvyšují jeho fixní náklady  tj. odpisy a údržba  a zvyšuje se tak citlivost podniku na 

pokles tržeb. Méně flexibilní podnik se snadno stane ztrátovým.  Vývoj obratu stálých 

aktiv SČVAK a pro srovnání  i SMVAK jako podniku s průměrnými výsledky v oboru, 

uvádím v tabulce 12 a 13. 

 

Obrat stálých aktiv = tržby / stálá aktiva    v počtu obratů za rok 

            Tabulka 12: Obrat stálých aktiv                           

SČVK 2004 2005 2006 2007 

Výkony 3 024 908 3 189 775 3 435 712 3 650 538 

Stálá aktiva 960 962 1 174 582 1 023 575 1 041 191 

Obrat stálých aktiv 3.14 2.71 3.35 3.50 
             Zdroj: vlastní zpracování                                                                                       Údaje v tis.
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 Tabulka 13: Obrat stálých aktiv                       

SMVAK 2005 2006 2007 

Tržby 1 707 361 1 782 200 1 761 585 

Dlouhodobá aktiva 6 322 716 6 524 044 6 541 468 

Obrat celkových aktiv 0,27 0,27 0,26 
           Zdroj: vlastní zpracování                                                                                         Údaje v tis. Kč 

   Výsledná hodnota obratu stálých aktiv SČVAK vychází ve srovnání s podnikem 

stejného oboru SMVAK  mnohem lépe.  SČVAK vykazují, že se stálá aktiva v roce 2007 

obrátí 3,5 x  nebo, že 1,- Kč  vložených stálých aktiv  přinese  3,5 Kč tržeb. U SMVAK se 

stálá aktiva obrátí 0,27 x a 1,- Kč vložených aktiv přinese 0,26 Kč tržeb.   

Přibližně stejné hodnoty tento ukazatel vykazuje ve všech sledovaných letech. Majetek 

je tedy efektivně využíván. Společnost se jeví jako flexibilní.  

 

• Doba obratu pohledávek 
 

Tento ukazatel vyjadřuje, jak dlouho se majetek podniku v průměru za rok vyskytuje 

ve formě pohledávek, neboli za jak dlouho jsou v podniku v průměru inkasovány 

pohledávky. Orientačně jej lze využívat pro řízení pohledávek a kontrolu dodržování 

podnikové obchodně úvěrové politiky. Vývoj ukazatele uvádím v tabulce 14.  

 
Doba obratu pohledávek = pohledávky / (tržby/360)   ve dnech 

            Tabulka 14: Doba obratu pohledávek                         

 2004 2005 2006 2007 

Krátkodobé pohledávky 1 503 484 1 469 807 1 909 986 2 148 459 

Denní tržby 8 402.52 8 860.48 9 543. 64 10 140.38 

Doba obratu pohledávek 178 166 200 211 
   Zdroj: vlastní zpracování                                                                                        Údaje v tis. Kč 

 Vysoká hodnota ukazatele hovoří o tom, že průměrná doba pro inkasování 

pohledávek  je více než 200 dnů. Je dána používaným způsobem ročního vyúčtování 

spotřeby.  

Dále lze vytvořit řadu dílčích ukazatelů podle jednotlivých forem aktiv. Typický je 
např. ukazatel doby obratu zásob. 

 

• Obrat zásob 
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Udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob firmy prodána a znovu 

uskladněna. Pokud ukazatel vychází ve srovnání s oborovým průměrem příznivý (vyšší), 

znamená to, že firma nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly nadbytečné 

financování. 

Naopak při nízkém obratu a nepoměrně vysokém ukazateli likvidity lze usuzovat, že 

firma má zastaralé zásoby, jejichž reálná hodnota je nižší než cena oficiálně uvedená v 

účetních výkazech. Vývoj obratu zásob uvádím v tabulce 15. 

 

Obrat zásob = tržby / zásoby      v počtu obratů za rok 

  Tabulka 15: Obrat zásob                   

 2004 2005 2006 2007 

 Výkony 3 024 908 3 189 775 3 435 712 3 650 538 

 Zásoby 29 856 29 870 29 694 33 148 

 Obrat zásob  101.3 106.78 115 .7 110.12 
        Zdroj: vlastní zpracování                                                                                Údaje v tis. Kč 

 
 Zásoby nejsou  vzhledem k předmětu činnosti podniku podstatnou složkou majetku.  

Společnost má nízké zásoby,  což se  ve výpočtu projevuje jako jejich vysoký obrat.  

 

• Doba obratu zásob   

Tento ukazatel udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání do 

doby jejich spotřeby, nebo do doby jejich prodeje. U zásob výrobků a zboží je ukazatel 

rovněž indikátorem likvidity, protože udává počet dnů, za něž se zásoba promění v 

hotovost nebo pohledávku. 

Ukazatele aktivity, především obrátkovosti zásob a pohledávek jsou velmi důležité v 

případě provozního financování firmy. Banka by se měla zaměřit na jejich sledování 

protože ji informují o vývoji financovaných aktiv. V případě nárůstu obrátkovosti zásob to 

může znamenat výrobu neprodejných zásob na sklad, v případě pohledávek může ukazatel 

vypovídat o nárůstu nebonitních polhůtních pohledávek. Banka by pak měla zvážit, zda 

chce taková aktiva financovat, popř. do jaké výše. Vývoj doby obratu zásob uvádím 

v tabulce 16. 
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Doba obratu zásob = zásoby / tržby /360     ve dnech 

           Tabulka 16:  Doba obratu zásob                   

 2004 2005 2006 2007 

 Zásoby 29 856 29 870 29 694 33 148 

 Tržby/360 8403 8 860 9 544 10 140 

 Doba obratu /dny/ 3.55 3.37 3.11 3.27 
           Zdroj: vlastní zpracování                                                                                          Údaje v tis. Kč 

  Doba obratu zásob udává, že  v roce 2007 je doba potřebná k obratu zásob  3,27 dne. 

Tato doba je po celé sledované období přibližně stejná. Zásoby jsou vzhledem k činnosti 

společnosti zanedbatelnou složkou majetku.    
 

5.3.2 Ukazatele likvidity 

Základem existence podniku je jeho schopnost hradit své závazky. Chce-li být podnik 

solventní  a hradit  své závazky v okamžiku jejich splatnosti, musí mít odpovídající část 

majetku vázánu v takové formě, která je rychle schopná přeměnit se v peněžní prostředky,  

tzn. v  likvidním majetku. Ukazatelé likvidity poměřují to, čím je možno platit, s tím, co je 

nutno zaplatit. Zabývají se nejlikvidnější částí aktiv společnosti, které se dosazují do 

čitatele ukazatelů.  Existují tři stupně likvidnosti dle doby přeměny majetku v pohotové 

peněžní prostředky. Nevýhodou ukazatelů je, že hodnotí likviditu podle zůstatku 

finančního majetku, ale ta v daleko větší míře závisí na budoucích cash flow. 
 

• Ukazatel běžné likvidity (angl. current ratio) 
 
Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Ukazatel je citlivý na 

strukturu zásob a jejich správné oceňování vzhledem k jejich prodejnosti a na strukturu 

pohledávek vzhledem k jejich neplacení ve lhůtě či nedobytnosti. U zásob může trvat 

velmi dlouho, než se přemění na peníze, neboť nejprve musí být spotřebovány, přeměněny 

ve výrobky, prodány a pak se čeká často několik týdnů i měsíců na úhradu od odběratele. 

Ukazatel má důležitou informační hodnotu pro své krátkodobé věřitele podniku z 

hlediska ochrany jejich investic. Pro jeho vyhodnocení velmi obecně platí, že vyšší 

hodnoty ukazatele signalizují větší naději na zachování platební schopnosti podniku. Vývoj 

běžné likvidity uvádím v tabulce 17. 
 

Běžná likvidita = oběžná aktiva (krátkodobá) / krátkodobá pasiva 
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Oběžná aktiva = finanční majetek + krátkodobé pohledávky + zásoby 

Krátkodobá pasiva = krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry + ostatní pasiva 

             Tabulka 17: Běžná likvidita                    

 2004 2005 2006 2007 

 Oběžná aktiva 1 812 293 1 662 851 1 951 542 2 185 106 

 Krátkodobé závazky 1 107 793 1 045 999 1 064 035 1 188 405 

 Běžná likvidita 1.6 1.5 1.83 1.83 
             Zdroj: vlastní zpracování                                                                                     Údaje v tis. Kč 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele je v rozmezí 1,5 – 2,0. Společnost ji splňuje ve 

všech sledovaných letech. Oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky téměř 

dvojnásobně.  

 
• Ukazatel pohotové likvidity (angl. quick ratio) 

 

V ukazateli pohotové likvidy je odstraněn vliv nejméně likvidní části majetku, tj. 

zásob a berou se v úvahu jen tzv. pohotová oběžná aktiva. Na rozdíl od ukazatele běžné 

likvidity se tedy do čitatele nezahrnují ani ostatní aktiva, ani pohledávky za upsané vlastní 

jmění. Z hlediska věřitelů podniku je vyšší hodnota ukazatele příznivá. Nemusí to však tak 

zcela  platit pro vlastníky nebo manažery podniku. Znamená to totiž, že značná část 

oběžného majetku je v podniku vázána v podobě prostředků, které přinášejí nízký nebo 

vůbec žádný úrok, což by mohlo nepříznivě ovlivnit celkovou rentabilitu podniku. Obecně 

se doporučuje, aby hodnota ukazatele pohotové likvidity neklesla pod 1,0  a nepřesahovala 

1,5. Vývoj pohotové likvidity uvádím v tabulce 18. 

 

Pohotová likvidita = (krátkodobé pohledávky + finanční majetek) / krátkodobá pasiva 

      Tabulka 18: Pohotová likvidita                    

 2004 2005 2006 2007 

Krátkodobé pohledávky 1 503 484 1 469 807 1 909 986 2 148 459 

Finanční majetek 278 935 163 174 20 319 3 499 

Krátkodobé závazky 1 107 793 1 045 999 1 064 035 1 188 405 

Pohotová likvidita 1.6 1,4 1.81 1.81 
     Zdroj: vlastní zpracování                                                                                        Údaje v tis. Kč 
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Pohotová likvidita je dobrá, pokud hodnota ukazatele  přesahuje 1,0. Podnik  je 

schopen krýt z pohotových aktiv své krátkodobé závazky.  Mírné převýšení doporučené 

hodnoty 1,5 poukazuje na nižší ochotu přistoupit na provozní riziko.  

  

• Ukazatel peněžní (hotovostní) likvidity (angl. cash ratio) 
 

Do čitatele zlomku se v souladu s českou účetní metodikou zahrnují peníze v hotovosti, 

na účtech (běžné účty a termínované účty se splatností do 3 měsíců) a krátkodobý finanční 

majetek – šeky a směnky. Vývoj peněžní likvidity uvádím v tabulce 19. 

 

Peněžní likvidita = finanční majetek / krátkodobé závazky 

            Tabulka 19: Hotovostní likvidita                 

 2004 2005 2006 2007 

Finanční majetek 278 935 163 174 20 319 3 499 

Krátkodobé závazky 1 107 793 1 045 999 1 064 035 1 188 405 

Peněžní  likvidita 0.25 0.15 0.02 0.002 
          Zdroj: vlastní zpracování                                                               Údaje v tis. Kč 
 

 Obecně platí, že čím větší hodnota ukazatele, tím lépe. Okamžitá likvidita 

má doporučenou hodnotu v rozmezí 0,9 – 1.0, avšak je-li v čitateli pouze peněžní hotovost 

je doporučená hodnota 0,2. Tento ukazatel stav peněžních prostředků nesplňuje a to 

zejména v letech 2007 a 2006 Minimální hodnota by měla pokrýt alespoň objem 

vyplácených mezd.   

 

5.3.3 Ukazatele rentability 

Pod pojmem rentabilita rozumíme měřítko schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, 

resp. dosahovat zisku investováním kapitálu. Je formou vyjádření míry zisku, ziskovosti, 

která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci kapitálu. Rentabilita 

charakterizuje výdělek z podnikatelské činnosti za určité období pomocí základního 

vztahu:                               

 Zisk / vložený  kapitál 

Konstrukce tohoto ukazatele je závislá na tom, jaký rozsah a obsah mají zadávané 

hodnoty. Jeho výpočet není v různých zemích zcela shodný.   



Lenka Linková: Ekonomická analýza Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. 

2009  34  

Pokud se jedná o vložený kapitál, v praxi se nejvíce používají tyto ukazatele 
 

• Ukazatel rentability vlastního kapitálu (angl. return on equity, zkr. ROE) 

Ve finanční analýze je velká pozornost věnována měření zhodnocení vlastního 

kapitálu, rentabilit ě vlastního kapitálu, která vyjadřuje efektivnost reprodukce kapitálu 

vloženého akcionáři.  Rentabilita vlastního kapitálu je klíčovým kritériem pro investory  

při rozhodování, zda do firmy investovat.  Zajímá především akcionáře, ale neméně zajímá 

vedení podniku, které je zodpovědné za efektivní spravování majetku akcionářů. Hodnota 

by měla být vyšší než výnosnost jiných investorských příležitostí ale měla by být alespoň 

taková, jaká je běžná  úroková míra. Tento ukazatel slouží k testování:  

- možné účasti vlastního kapitálu na zvyšování kapitálových zdrojů 

- udržitelné míry růstu podniku odvozené od růstu vlastního kapitálu 

- šance na udržení reálné hodnoty vlastního kapitálu v podmínkách inflace 

- úrovně výnosnosti vlastního kapitálu ve srovnání s náklady na cizí kapitál 
Vývoj ukazatele rentability vlastního kapitálu SČVAK a SMVAK v tabulce 20 a 21. 

 

ROE = zisk po zdanění / vlastní kapitál      

      Tabulka 20: Rentabilita vlastního kapitálu                  

SČVK 2004 2005 2006 2007 

Výsledek hospodaření 280 583 319 786 368 555 419 794 

Vlastní kapitál 1 605 725 1 729 012 1  850 302 1 964 554 

Rentabilita vlastního kapitálu 17% 18% 19% 21% 
      Zdroj: vlastní zpracování                                                                                                    Údaje v tis. Kč 
 

     Tabulka 21: Rentabilita vlastního kapitálu                 

SMVAK 2004 2005 2006 2007 

Výsledek hospodaření 241 755 245 668 388 752 402 036 

Vlastní kapitál 4 095 676 4 154 112 4 304 281 4 302 996 

Rentabilita vlastního kapitálu 5,9% 5,9% 9,0% 9,3% 
     Zdroj: vlastní zpracování                                                                                                     Údaje v tis. Kč 
 
  
 SČVAK vykazují rostoucí trend rentability vlastního kapitálu. Oproti SMVAK je 

ve všech letech více než dvojnásobná. Vyjádříme-li ukazatel jako míru výnosnosti 



Lenka Linková: Ekonomická analýza Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. 

2009  35  

vypovídá u SČVAK v roce 2007 o 20% výnosnosti vlastního kapitálu,  což je pro investory 

dostatečně lákavá příležitost. Obecně by měla být míra výnosnosti alespoň taková, jaká je 

běžná úroková míra. Tento trend je patrný ve všech sledovaných letech.  

 

•  Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu (angl. return on assets, zkr. 

ROA, ROI - return on investments) 

Měřením rentability celkového kapitálu nebo rentability aktiv vyjadřujeme celkovou 

efektivnost podniku. Vyjadřuje se buď ve formě nezdaněné nebo zdaněné rentability. 
 

• Nezdaněná rentabilita celkového kapitálu (ROA) se uvádí jako výdělková 

schopnost, resp. produkční síla (earning power): 

Je-li čitatel ukazatele definován jako součet zisku před zdaněním a úroků, není vůbec 

podchycen efekt zdanění. Ukazatel v takovéto podobě (nezdaněná rentabilita) informuje o 

tom, jaká by byla rentabilita podniku, kdyby neexistovala daň ze zisku. Tento ukazatel 

může mít určité opodstatnění v případě porovnání podniků působících v různých zemích s 

rozdílnými daňovými podmínkami, různou zadlužeností a pro porovnání výsledků podniku 

v čase. Vývoj rentability vlastního kapitálu SVČAK a SMVAK  uvádím v tabulce 22 a 23. 

 

ROA = zisk před úroky a zdaněním (EBIT) / celková aktiva  

 

      Tabulka 22: Rentabilita celkového vloženého kapitálu                

SČVK 2004 2005 2006 2007 

Výsledek hospodaření  nezdaň. 388 116 434 349 482 064 550 295 

Aktiva celkem 2 776 226 2 840 771 2 978 841 3230 282 

Rentabilita celkového kapitálu 13% 15% 16%        17% 
      Zdroj: vlastní zpracování                                                                                                  Údaje v tis. Kč 

      Tabulka 23: Rentabilita celkového vloženého  kapitálu             

SMVAK 2004 2005 2006 2007 

Výsledek hospodaření  nezdaň. 249 765 245 668 388 752 402 036 

Aktiva celkem 7 312  654  7 242 407 7 373  571 7 371 882 

Rentabilita celkového kapitálu 3,4% 3,3% 5,2% 5,4% 
      Zdroj: vlastní zpracování                                                                                                   Údaje v tis. Kč 

 
Rentabilita celkového vloženého kapitálu má rostoucí tendenci a hovoří ve srovnání 
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se  SMVAK o mnohem výnosnějším podniku.  Celková efektivnost vložených prostředků 

SČVAK je vysoká.  

 
• Rentabilita tržeb   

Ukazuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb.  Kolik podnik 

dokáže vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb v procentním vyjádření. Vývoj ukazatele 

SČVAK a SMVAK v tabulce 24 a 25.  
       

Ziskovost tržeb = zisk před zdaněním/ tržby     

     Tabulka 24: Rentabilita  tržeb             

SČVK 2004 2005 2006 2007 
Zisk před zdaněním 388  116 434 349 482 064 550 295 

Tržby 3 024 908 3 189 775 3 435 712 3 650 538 

Rentabilita tržeb 13% 13% 14% 15% 
      Zdroj: vlastní zpracování                                                                                               Údaje v tis. Kč     

     Tabulka 25: Rentabilita  tržeb         

SMVK 2004 2005 2006 2007 

Výsledek hospodař. nezdaň. 232 544 245 668 388 752 402 036 
Tržby 1 698 455 1 707 361 1 782 200 1 761 585 

Rentabilita tržeb 13,6% 14,3% 21,8% 22,8% 
     Zdroj: vlastní zpracování                                                                                                 Údaje v tis. Kč 

 

Ukazatel vykazuje rostoucí trend, což vypovídá o příznivém stavu, i když 

v porovnání s SMVAK je jeho hodnota nižší. V letech 2006 a 2007 se jedná o rozdíl  7%.  

Důležitý je rostoucí trend hodnoty tržeb, které jsou i v případě nižšího zisku potřebné pro 

upevnění pozic na trhu. 

  
• Provozní ziskové rozpětí  

 Vylučuje vlivy finančních nákladů. Vynásobíme-li hodnotu 100 zachytíme rozdíl 

mezi výnosy a náklady vyjádřený v procentech z tržeb.  Vývoj uvádím v tabulce 26. 
 

Provozní ziskové rozpětí =  provozní hospodářský výsledek/ tržby     
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      Tabulka 26: Provozní ziskové rozpětí          

 2004 2005 2006 2007 

Provozní výsledek hospodaření 368 939 416 898 444 736 520 954 

Tržby 3 024 908 3 189 775 3 435 712 3 650 538 

Provozní  ziskové rozpětí 0.12 0.13 0.13 0.14 
       Zdroj: vlastní zpracování                                                                                                   Údaje v tis. Kč 

Rostoucí hodnota ukazatele vyjadřuje příznivý vývoj provozního zisku.  

 

5.3.4 Ukazatele zadluženosti 
Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování firmy, měří rozsah, v jakém 

firma používá k financování dluhy (tedy zadluženost firmy). Zadluženost není pouze 

negativní charakteristikou firmy. Její růst může přispět k celkové rentabilitě a tím i k vyšší 

tržní hodnotě firmy, avšak současně zvyšuje riziko finanční nestability. 

  
• Ukazatel věřitelského rizika, celková zadluženost (angl. debt ratio) 

 

Ukazatel charakterizuje úroveň, do níž jsou aktiva finančně kryta externími věřiteli. Je 

ukazatelem věřitelského rizika v %, s jeho růstem roste riziko, že věřitelé o investovaný 

kapitál přijdou, protože podnik nebude solventní. Je logické, že vysoká úroveň ukazatele 

znamená vysokou úroveň zadluženosti podniku. Vývoj zadluženosti uvádím v tabulce 27. 
 

Celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva    

      Tabulka 27: Ukazatel věřitelského rizika                            

 2004 2005 2006 2007 

 Cizí zdroje 1 170 501 1 111 475 1 128 476 1 264 247 

 Rezervy 52 841 52 180 40 973 52493 

 Dlouhodobé závazky  9 867 13 296 23 468 23 349 

 Krátkodobé závazky 1 107 793 1 045 999 1 064 035 1 188 405 

 Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 

 Aktiva celkem 2 776 226 2 840 771 2 978 841 3230 282 

 Celková zadluženost 42% 39% 37% 39% 
       Zdroj: vlastní zpracování                                                                                       Údaje v tis. Kč 

       Doporučená hodnota ukazatele je 30 – 60%. Věřitelské riziko se pohybuje  ve všech 

letech v doporučeném rozmezí. Společnost nečerpá žádné úvěry, celková zadluženost je na 
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nízké úrovni.  
 

• Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Ukazatel je důležitý pro poskytnutí úvěru. Sleduje se v časové řadě a zjišťuje se, zda 

se podíl cizích zdrojů zvyšuje nebo snižuje. Při nárůstu ukazatele dochází ke zvyšování 

podílu cizích zdrojů použitelných na krytí potřeb klienta. Ukazatel signalizuje bance a 

věřitelům do jaké míry by mohli přijít o své nároky. Nelze akceptovat zvyšování 

zadluženosti jako trvalý jev. Cizí zdroj nemají být vyšší než vlastní zdroje. Hodnota menší 

jak 150% naznačuje pozitivní vývoj, nad 150% negativní vývoj a pokud je výsledná 

hodnota větší jak 200% je subjekt vysoce rizikový. Vývoj ukazatele uvádím v tabulce 28 .  

Zadluženost vlastního kapitálu = cizí kapitál / vlastní kapitál 

       Tabulka 28: zadluženosti vlastního kapitálu      

SČVK 2004 2005 2006 2007 

 Cizí zdroje 1 170 501 1 111 475 1 128 476 1 264 247 

 Vlastní kapitál 1 605 725 1 729 012 1 850 302 1 964 554 

 Zadluženost vlastn. kapitálu 72% 64% 60% 64% 
         Zdroj: vlastní zpracování                                                                                        Údaje v tis. Kč 

   

 Podíl cizích zdrojů se ve sledovaném období snižuje, což signalizuje  pozitivní 

vývoj. Hodnota cizích zdrojů není vyšší než  hodnota vlastních zdrojů.  Doporučená 

hodnotu ukazatele 150 % není překročena.   

5.3.4 Analýza kapitálového trhu 

Tato skupina ukazatelů se od předchozích kvalitativně liší. Zabývají se vztahem ceny 

akcií k zisku společnosti a účetní hodnotě akcií. Dávají informace o názorech investorů na 

hospodaření společnosti a jejich očekávání týkající se budoucnosti.  

• Účetní hodnota akcie (book value per share) 

I když je tento ukazatel považován za užitečný, je pouze indikativní. Jeho hodnota se 

často liší od tržní, likvidační nebo reprodukční ceny. Hodnotu ukazatele uvádím v  tabulce 

29. 

Účetní hodnota akcie = základní kapitál – prioritní akcie / počet emitovaných akcií 
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    Tabulka 29: Účetní hodnota akcie             

  

Základní kapitál 584 271 000 

Počet vydaných akcií  584 271 

Účetní hodnota akcie  /Kč/ 1 000 
                        Zdroj: vlastní zpracování                                                 

 

• Zisk na akcii (earning per share, EPS) 

Zisk na akci je považován za klíčový údaj o finanční situaci společnosti. Je 

pravděpodobné, že ukazatel odráží výsledek a úspěch ve vztahu i ke konkurentům. 

Hodnotu  zisku na akcii SČVAK a SMVAK uvádím v tabulce 30 a 31. 

Zisk na akcii = čistý zisk / počet emitovaných akcií 

                 Tabulka 30:  Zisk na akcii           

SČVK  

Zisk 419 794 000 

Počet vydaných akcií 584 271  

Zisk na akcii 718. 50 
                               Zdroj: vlastní zpracování                                                  

      Tabulka 31:  Zisk na akcii      

SMVAK  

Zisk 388 752 000 

Počet vydaných akcií 3 458 425 

Zisk na akcii 112.50 
                               Zdroj: vlastní zpracování                                                  

Příznivější pro akcionáře jsou akcie SČVAK  s výnosem 718.50 Kč na jednu akcii než 

SMVAK jejichž výnos je 112,50 Kč na jednu akcii.  

5.4 Analýza cash flow 

Pojem cash flow (peněžní tok) označuje tokovou veličinu, která odráží přírůstek nebo 

úbytek peněžních prostředků při hospodářské činnosti podniku za určité časové období.  

Vzhledem k jeho významu mají podniky podléhající auditu povinnost sestavovat jako 

součást účetní závěrky Přehled o peněžních tocích. Tento výkaz zachycuje změnu stavu 

finančních prostředků na začátku a na konci období. Poslední řádek výkazu musí 

odpovídat položce finanční majetek na straně aktiv rozvahy sestavené ke stejnému datu. 
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Pro finanční analýzu je důležitý zpětný pohled na peněžní tok firmy a zjištění, jestli 

firma byla schopna řídit své peněžní toky tak, aby měla v každém okamžiku dostatek 

pohotových peněžních prostředků. Cílem je zjistit, které rozvahové položky byly mezi 

dvěma obdobími zdrojem peněžního toku a  které  naopak vyvolaly jeho spotřebu. Vývoj 

cash flow uvádím v tabulce 32. 

   Tabulka 32: cash flow                            

  

Stav pen. prostředků na začátku účetního období 20 319 

  Zisk 550 295 

+  Nepeněžní operace 32 330 

+  Odpisy 89 907 

+/-Tvorba rezerv a časového rozlišení PN -9 897 

Cash flow ze samofinancování 662 635 

+/- Pohledávky -216 812 

+/- Kr. cenné papíry 0 

+/- Zásoby -1 924 

+/- Krátkodobé závazky  +112 736 

Cash flow z provozní činnosti -106 000 

+/- Dlouhodobý majetek hmotný -84  751 

+/- Dlouhodobý majetek nehmotný -14 525 

+/- Dlouhodobý majetek  finanční  -75 622 

+/- Příjmy z prodeje dl. hmot. a nehmot  majetku 22 968 

+/- Příjmy z prodeje dl. finančního  majetku 1 100 

+/- Půjčky  osobám 10 538 

Cash flow z investiční činnosti -140 292 

+/- Dlouhodobé závazky 0 

 +  Přírůstek  vlastního jmění emisí akcií 0 

 -  Výplata dividend -256 426 

 -   Platby z fondů tvořených ze zisku -  24 034 

Cash flow z finanční činnosti -280 460 

Celkové  cash flow 135 883 

Čisté zvýšení nebo snížení pen. Prostředků 16 820 

Stav pen. prostředků  na konci účet. období 3 499 
   Zdroj: vlastní zpracování                                                 Údaje v tis. Kč 
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Výkaz rozlišuje tři oblasti činnosti podniku. Provozní, finanční a investiční.  

Sleduje o kolik peněžní příjmy převýšily peněžní výdaje. Záporné výsledné hodnoty 

jednotlivých činností jsou vyváženy dosaženým ziskem a vysokou kladnou hodnotou 

samofinancování. Celkové cash flow vychází v kladné hodnotě a vypovídá tak o správném 

finančním hospodaření podniku.  

 

Z pohledu celkového hospodaření nemůžeme brát jako negativní ani  záporný 

výsledek  cash flow z financování. Vypovídá o intenzivních investicích podniku a to 

zejména do hmotného a finančního majetku. Dosažení zisku i s těmito investicemi hovoří o 

finančně silné společnosti. Dalším důkazem o dobrém hospodaření vypovídají i vyplacené 

dividendy  nebo podíly na zisku v částce  256 426 000,- Kč.  

   

5.5 Analýza soustav  pom ěrových ukazatel ů 

Vzájemné vazby mezi poměrovými ukazateli znázorňuje Du Pontův ukazatel v  Du 

Pontově rovnici. Znázorňuje závislost rentability  na obratu celkových aktiv. Výslednou 

hodnotu uvádím v tabulce 33. 

 
ROA = (čistý zisk / tržby) x (tržby / celková aktiva )  =  čistý zisk /aktiva 

              rentabilitu tržeb    x   celkový obrat aktiv   =  výnosnost celkových aktiv   

Tabulka 33:  ROA                    

      

Zisk 419 794 Tržby 3 650 538 Zisk 419 794 

Tržby 3  650 538 Celková aktiva 3  230 282 Aktiva 3 230 282 
Rentabilita 
tržeb 0,11 

Celkový obrat 
aktiv  1,13 

Výnosnost 
celkových aktiv 0,12 

 Zdroj: vlastní zpracování                                                                                                             Údaje v tis. Kč 

 

Z rovnice vyplývá, že rentabilita celkového kapitálu může být ovlivněna 

obratovostí  kapitálu. Ziskovost tržeb je výsledkem dobré kontroly vynakládání nákladů,  

obrat celkových aktiv  je projevem efektivního využívání majetku, s kterým podnik 

hospodaří.  
 
 Z předcházející rovnice  vychází rozšířená rovnice, jejíž výpočet je v tabulce 34. 
 

ROE =  (čistý zisk/tržby) x (tržby/celková aktiva)x aktiva/vlastní kapitál = čistý zisk/vl. kap 

          zisková marže   x  obrat aktiv   x   finanční páka = výnosnost vlastního kapitálu                                  
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Tabulka 34: ROE                                    

        

Zisk 419 794 Tržby 3 650 538 Aktiva 3  230 282 Zisk 419 794 

Tržby 3  650 538 
Celková 

aktiva 
3 230 282 

Vlastní 

kapitál 
1 964 554 

Vlastní 

kapitál 
1 964 554 

Zisková 
marže 0,11 

Obrat 
aktiv 1,13 

Finanční 
páka 1.64 

Výnosnost 
vlastního 
kapitálu 

0,21 

Zdroj: vlastní zpracování                                                                                                           Údaje v tis. Kč 

Tato rovnice vyjadřuje, že management má tři páky ke zvyšování výnosnosti vlastního 

kapitálu (ROE)  

• Ziskovou marži – hlavním způsobem jeho zvyšování je snižování nákladů 

• Obrat aktiv – hlavním způsobem je zvyšování tržeb připadajících na každou korunu 

aktiv 

• Finanční páku – hlavním způsobem je vhodné použití zdrojů k financování aktiv 

 

Společnost vykazuje schopnost produkční síly, schopnost vytvořit z aktiv zisk s daným 

podílem cizích zdrojů.  
 

5.6 SWOT Analýza 

Jedná se o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních 

stránek fungování firmy a její současné pozice. Chce-li firma úspěšně strategicky plánovat, 

je nutné, aby měl management odpovídající a kompletní znalost okolního prostředí a 

interních možností organizace. Právě analýza SWOT slouží k poznání organizačního 

prostředí a vnitřních možností podniku. Prakticky zahrnuje postupy všech předcházejících 

technik strategické analýzy. 

SWOT je zkratkou slov z angličtiny : Strengths (přednosti =silné stránky), 

Weaknesses (nedostatky = slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats(hrozby).  

Analýza SWOT vychází z předpokladu, že organizace dosáhne strategického úspěchu 

maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb. Představuje tedy 

kombinaci dvou analýz, S - W a O - T.  

Tato analýza je pro tvůrce strategických plánů užitečná v mnoha směrech : 

• Poskytuje manažerům logický rámec pro hodnocení současné a budoucí pozice 

jejich organizace. 
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• Z tohoto hodnocení mohou manažeři usoudit na strategické alternativy, které by 

mohly být v jejich situaci ty nejvhodnější. 

• Může být prováděna periodicky, aby manažery informovala o tom, které interní 

nebo externí oblasti nabyly nebo naopak ztratily na významu vzhledem 

k podnikovým činnostem. 

• Vede ke zlepšené výkonnosti organizace 

Přehled silných a slabých stránek SČVAK uvádím v tabulce 35.  

Tabulka 35:  SWOT analýza                   

Silné stránky a příležitosti (S - O) Slabé stránky a ohrožení (W – T) 

• Regionální monopol 
• Nízké podnikatelské riziko 

podpořené dlouhodobými kontrakty 
• Stabilní vlastnická struktura 
• Strategický vlastník 
• Generované cash flow 
• Kvalitní finanční profil 
• Diverzifikace odběratelů 
• Silné finanční zázemí 
• Personální politika 
• Nové produkty (zpracování kalů, 

projekční práce pro externí 
zadavatele) 

 

• Technický stav pronajatého 
infrastrukturního majetku 

• Hospodářské problémy regionu 
• Reálný pokles, resp. stagnace 

spotřeby vody z důvodů úspor, 
stagnace průmyslu a zdražování teplé 
vody ze strany tepláren 

• Růst cen vody z důvodů zvyšování 
poplatků odváděných státu 

• Růst nájemného z důvodu krytí 
nucené vyšší investiční aktivity 
majitele 

• Útlum energetického sektoru 
v regionu působení 

Zdroj: CRA Rating 2003 

  

 Z hodnocení vyplývá, že silné stránky a příležitosti Společnosti  převažují nad 

slabými a ohrožením. S riziky spojenými s technickým stavem vodohospodářské sítě a tím 

i vysokými  ztrátami  vody se  Společnost může vypořádat zvýšením prevence v oblasti 

oprav. Snižující se objem spotřeby vody a s tím spojený růst cen může vyrovnat  

zefektivněním provozní činnosti spolu s rozšiřováním svých služeb. Budoucí vývoj 

Společnosti může být úspěšný.  Pro ještě úspěšnější vývoj uvádím  další kapitole výčet 

možností na využití dotací v tomto oboru činnosti.  
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6. Návrh na využití dotací v oblasti vodovod ů a 
kanalizací 

V této kapitole předkládám možnosti pro využití dotací v oblasti vodovodů a 

kanalizací pro firmu SčVK Protože je možné získat finanční prostředky z více zdrojů, 

řadím tyto možnosti podle jednotlivých poskytovatelů dotací. 

Rozhodující bude také doba, kdy se společnost rozhodne předložit projekt, protože ne 

všechny tituly mohou mít otevřený příjem projektů. Předkládám proto výčet a 

charakteristiku daných možností. 

6.1 Finanční podpora Ministerstva zem ědělství 

Ministerstvo zemědělství je podle zákonů ČR ústředním orgánem státní správy mimo 

jiné i pro vodní hospodářství (kromě ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních 

zdrojů a ochrany jakosti vod). Poskytování podpory probíhá přímo ze zdrojů státního 

rozpočtu ČR a je ovlivňováno  naplňováním směrnic Evropské unie.   

Základním dotačním programem zaměřeným na oblast vodovodů a kanalizací je 

Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací. Program je postupně 

realizován v letech 2006 – 2010. Slouží k podpoře výstavby vodovodů a kanalizací za 

účelem dosažení potřebného vybavení měst a obcí České republiky včetně výstavby 

vodovodů za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou a výstavby 

kanalizací a ČOV za účelem odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění městských 

odpadních vod. 

  Jedná se o účelově určenou podporu na krytí nákladů stavební a technologické části 

staveb při splnění vymezených podmínek. Pro přehlednost uvádím základní z nich. 

Předkládané projekty v rámci tohoto dotačního titulu musí být zaměřeny na následující 

oblasti10: 

a) výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu a souvisejících vodárenských objektů,  

b) výstavbu a rekonstrukci ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a 

čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody , 

c) výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen 

ČOV), v aglomeracích větších než 2000 E.O., kde po realizaci budou splněny ukazatele 

jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem,  

                                                 
10 [11] 
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d) výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů 

spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu, 

e) dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně 

pro 200 E.O. ve městech a obcích, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a 

následně čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV, 

f) zajištění přiměřeného čištění městských odpadních vod vstupujících do existujících 

sběrných kanalizačních systémů v aglomeracích menších než 2000 E.O., kde dochází k 

vypouštění odpadních vod bez předchozího čištění. 

Žádosti mohou podávat města a obce, svazky měst a obcí v případě, že mohou ručit za 

své závazky svým majetkem případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, 

neplatí-li předchozí podmínka, města a obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky 

svazku, a dále vlastnické nebo smíšené vodohospodářské akciové společnosti s více než 

2/3 většinou kapitálové účasti měst a obcí.  

Protože však přímo SčVK tuto podmínku nesplňuje, nemůže samostatně o dotaci 

žádat. Řešením by bylo žádat o dotaci skrze majetkovou společnost SVS, která spadá do 

okruhu žadatelů.  

Neméně důležitou podmínkou je, že předkládané projekty musí být v souladu se 

zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK). 

Ministerstvo poskytuje dotaci dvěma způsoby. Buď ve formě úvěru a nebo přímé 

dotace.  

1. úvěr : Na akce s využitím zvýhodněného úvěru se podpora poskytuje v základní 

kombinaci „vlastní zdroje investora – podpora státního rozpočtu – zvýhodněný úvěr“ s tím, 

že prostředky státního rozpočtu nepřekročí 45% a  zvýhodněný úvěr nepřesáhne 75%. 

2. přímé dotace : Podpora je poskytována v základní kombinaci „vlastní zdroje 

investora – podpora ze státního rozpočtu“ s tím, že − pokud je žadatelem malá obec (do 

2000 obyvatel) je možné poskytnout dotaci až do výše 80% z nákladů stavební a 

technologické části staveb (dále jen NSTČ), které nepřekročí 20 mil. Kč. U té části NSTČ, 

která přesahuje 20 mil. Kč podpora nepřekročí 65%. U ostatních žadatelů je maximální 

výše dotace 65 % z NSTČ. 

6.2 Finanční podpory Ministerstva životního prost ředí 

Druhým neméně významným poskytovatelem dotací pro oblast vodovodů a kanalizací 

je Ministerstvo životního prostředí (MŽP). To jako ústřední orgán státní správy a orgán 
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vrchního dozoru ve věcech životního prostředí má mimo jiné na starosti i ochranu vodních 

zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod. Podporu poskytuje ze dvou 

zdrojů, také ze přímo ze zdrojů státního rozpočtu, a dále ze zdrojů Evropské unie. 

a) státní rozpočet 

Základem finančních podpor Ministerstva životního prostředí je Programu 

revitalizace říčních systémů (PRŘS). Finanční prostředky na program jsou každoročně 

vyčleňovány ze státního rozpočtu.  

Cílem tohoto programu je podpořit obnovu přírodního prostředí i zdrojů užívaných 

člověkem. Program předpokládá postupné naplňování cílů k zachování a podpoře 

biologické rozmanitosti, příznivého uspořádání vodních poměrů v krajině, zvyšování 

jakosti a čistoty vod a funkčního využití území v dotčených oblastech.  

Pro tuto společnost je zajímavá podpora jedné z pěti oblastí, a to řešení problémů 

s odkanalizováním a čištěním odpadních vod. Projekt může být zaměřen na následující 

podoblasti11: 

o výstavba, případně rekonstrukce splaškové kanalizace ve stávající zástavbě vč. 

rozestavěných staveb 

o výstavba, případně rekonstrukce čistíren včetně kořenové čistírny odpadních vod (dále 

jen  KČOV) 

o výstavba kanalizací v obcích 

o výstavba ČOV (KČOV) současně se splaškovou kanalizací v obcích, v nichž 

kanalizace ani čištění není. 

o rekonstrukce kanalizace a rekonstrukce ČOV (KČOV) v obcích, které mají 

nedostatečnou kapacitu odkanalizování a čištění 

Žadatelem podprogramu řešení problémů s odkanalizováním a čištěním odpadních 

vod  může být obec, svazek obcí nebo akciová společnosti vodovodů a kanalizací 

zajišťující odvádění a čištění odpadních vod z obce.  

Výše podpory je poskytována ministerstvem následovně: 

o přímé dotace v maximální výši do 80% nákladů stavební a technologické části v 

případě výstavby KČOV a kanalizace ke KČOV (z dotace mohou být hrazeny pouze 

náklady stavební a technologické části stavby), 

                                                 
11 [12] 
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o přímé dotace v maximální výši do 70% nákladů stavební a technologické části (z 

dotace mohou být hrazeny pouze náklady stavební a technologické části stavby). 

V rámci této poskytované podpory by se společnost mohla zaměřit na podoblast 

výstavby, popř. rekonstrukci čistíren. Tato podpora je také z finančního hlediska pro 

společnost nejvýhodnější, neboť může získat až 80% nákladů projektu. Doporučuji tak 

sledovat vyhlášení výzvy k předkládání projektů na webových stránkách ministerstva. 

 

b) Dotace z EU 

Základním programem pro čerpání dotací na ochranu a zlepšování kvality životního 

prostředí je Operační program Životní prostředí (dále OP ŽP), který řídí Ministerstvo 

životního prostředí. Tento program nabízí v letech 2007 - 2013 z evropských fondů 

(konkrétně Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj) přes 5 miliard 

euro. Objemem financí - 18,4% všech prostředků určených z fondů EU pro ČR - se jedná o 

druhý největší český operační program. 

Dotacemi pro vodohospodářskou infrastrukturu se zabývá v tomto programu Prioritní 

osa 1. Na tuto oblast jsou připraveny téměř 2 miliardy Eur. Cílem této podpory je zlepšit 

stav povrchových a podzemních vod, zlepšit jakost a dodávky pitné vody pro obyvatelstvo, 

snížit obsah nebezpečných látek ve vodách a snížit riziko povodní. 

Žadatelem mohou být obce, města a jejich příspěvkové organizace, kraje, státní 

organizace ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50% majetku obcemi či 

jinými veřejnoprávními subjekty a obchodní společnosti.  

V případě SčVK je možné projekty  zaměřit na snížení znečištění odpadních vod. 

Skrze majetkovou společnost SVS je pak možné dosáhnout na dotace na snížení znečištění 

z komunálních zdrojů, na opatření na ČOV a na zlepšení jakosti pitné vody.  

Zároveň je u této oblasti i druhá nejvyšší poskytovaná podpora. 

Celkem mohou žadatelé na dotacích získat až 90% prostředků a to: 

o Dotace z Fondu soudržnosti do výše 85% z celkových způsobilých veřejných výdajů 

projektu. 

o Dotace ze Státního fondu životní prostředí ČR do výše 5% z celkových způsobilých 

veřejných výdajů projektu. 

Podmínkou je spolufinancování z veřejných zdrojů. 

Avšak u oblastí snížení znečištění z komunálních zdrojů a zlepšení jakosti pitné vody 
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může u této společnosti dojít ke krácení podpory z Fondu soudržnosti a to na 60% 

z celkových způsobilých výdajů. Tato výjimka je ovlivněna výší nájemní smlouvy mezi 

SčVK a SVS, která je uzavřena do roku 2020. Toto krácení výše podpory je dáno novými 

pravidly při rozdělování dotací z fondů EU, které byly zpracovány MŽP na žádost 

Evropské komise. 

6.3 Státní fond životního prost ředí 

Významným poskytovatelem finanční podpory pro realizaci opatření k ochraně a 

zlepšování stavu životního prostředí v jeho jednotlivých složkách je specificky zaměřená 

instituce – Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen SFŽP). Činnost fondu 

je upravena zákonem a správcem fondu je Ministerstvo životního prostředí. 

Příjmy SFŽP jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování 

jednotlivých složek životního prostředí a dále ze splátek poskytnutých půjček a jejich 

úroků a výnosů z uložených disponibilních prostředků na termínovaných vkladech. Tyto 

příjmy netvoří součást státního rozpočtu. 

SFŽP poskytuje přímou a nepřímou finanční podporu, a to formou dotací, půjček a 

příspěvku na částečnou úhradu úroků. 

V oblasti ochrany vod (národní programy) mohou být vydána ministrem životního 

prostředí  rozhodnutí o poskytnutí podpory na výstavbu čistíren odpadních vod a 

kanalizací a zajištění komplexního monitorování stavu vod. 

 

 V současné době není SFŽP vyhlášena výzva ani podmínky k předkládání projektů 

pro oblast výstavby čistíren odpadních vod a kanalizací, proto doporučuji společnosti tuto 

možnost dále sledovat. 
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7. Závěr  

V mé diplomové práci jsem se zabývala zejména ekonomickou analýzou společnosti 

Severočeských vodovodů a kanalizací, strukturou  jejího majetku a zdroji kapitálu.  

K analýze jsem použila základní metody - analýzu absolutních ukazatelů, analýzu 

rozdílových a poměrových ukazatelů i metodu soustav ukazatelů. Abych hodnocení 

Společnosti rozšířila, použila jsem rozbor výkazu peněžních toků a metodu z oblasti 

managementu - SWOT analýzu.  

Na základě všech použitých metod lze říci, že za sledované období, od roku 2004 do 

roku 2007, Společnost vykazuje stabilně dobré výsledky v hospodaření, s rostoucím 

trendem objemu dosahovaných tržeb a realizovaného zisku a to i přes klesající trend 

výroby a prodeje vody  způsobený klesající spotřebou.  

Aktiva  společnosti vzrostla na 3 230 mil. Kč. Ve stálých aktivech je to  způsobeno  

vysokou hodnotou hmotného majetku v důsledku nákupu několika provozovatelských 

společností. Dle ukazatele aktivity je však efektivně využíván. U dlouhodobého finančního 

majetku došlo k významnějšímu nárůstu v roce 2005. V souvislosti se změnami 

financování v rámci skupiny Veolia Voda činil meziroční vzestup více než 68%.  Příčinou 

je zvýšení aktivity Společnosti na kapitálovém trhu. Velmi výraznou položkou v aktivech 

společnosti jsou krátkodobé pohledávky, jejichž hodnota dosahuje dlouhodobě  

abnormálně vysokých hodnot. Toto je způsobeno metodikou  ročního vyúčtování za prodej 

vody a poskytované služby.   Výrazný pokles krátkodobého finančního majetku vypovídá 

o trendu Společnosti lépe zhodnocovat volné peněžní prostředky.  

V pasivech nenastaly významné změny, nadále je nejvyšší položkou vlastní kapitál. 

Jeho podíl na celkových pasivech je trvale kolem  60%. Ke změnám krátkodobých závazků 

došlo v souvislosti  se systémem plateb prostřednictvím vybírání záloh.  

Pracovní kapitál společnosti si zachovává příznivý trend. Společnost disponuje 

dostatkem pracovního kapitálu potřebného pro svou hospodářskou činnost.  

Celková zadluženost je na velice nízké úrovni. Společnost nepoužívá pro své 

financování bankovní úvěry. Má pouze sjednán kontokorentní účet s rámcem 15 mil. Kč, 

který je vzhledem k dobré úrovni likvidity, systému zálohových plateb a rezervně 

likvidních finančních instrumentů dostačující.  

Pozitivní vývoj vykazuje i ukazatel rentability. Rentabilita celkového vloženého 

kapitálu nebo aktiv vypovídá o celkové efektivnosti. Ve srovnání s podnikem stejného 

odvětví  Severomoravskými vodovody a kanalizacemi  dosahuje  několikanásobných  
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hodnot. Společnost vykázala k 31. 12. 2007 hospodářský výsledek 419,7 mil. Kč, před 

zdaněním 550,2 mil. Kč, což znamená  v přehledu jednotlivých let neustálý rostoucí trend.  

Výkony pak překročily více než 3,6 mld. Kč.  

Úroveň likvidity je vzhledem k optimálním hodnotám dostačující. Přihlédneme-li k   

nízké zadluženosti,  můžeme zkonstatovat, že Společnost vykazuje výborný finanční profil 

a schopnost dostát svým závazkům včas a v plné míře.  

Rozbor finančních toků vypovídá rovněž o intenzivních investicích do hmotného a 

finančního majetku.  O dobrém hospodaření vypovídají vyplacené dividendy a podíly na 

zisku v částce 256,5 mil. Kč.   

Z hlediska nefinančních ukazatelů hodnocených ve SWOT analýze můžeme 

vyzdvihnout kvalitní a stabilní management,  rozhodující podíl zahraničního investora, 

regionální monopol a nízké podnikatelské riziko podpořené dlouhodobými kontrakty. 

Podle mého mínění jsou tyto skutečnosti  základem pro další rozšiřování firmy. 

 Pokud Společnost udrží současnou úroveň hospodaření, neohrozí její finanční 

stabilitu pokračování  nákupu podílů ve vodohospodářských společnostech  regionu 

severních Čech a regionech sousedících. Vzhledem k trendu  výhradního  nákupu 

provozovatelských společností budou pro financování těchto akvizic dostačující vlastní 

zdroje Společnosti.  

V kapitole 6 jsem  uvedla přehled možných dotací pro oblast vodohospodářství, které 

jsem řadila podle jednotlivých poskytovatelů. Tento významný finanční nástroj se pro 

Společnost může stát dalším a velmi výhodným zdrojem financování investic, proto by tato 

oblast neměla být Společností opomenuta. 

Další příležitostí  pro rozšíření služeb je již zaváděné čištění odpadních vod přímo 

průmyslovým podnikům. Společnost vlastní útvar projekce, který by mohl pomoci 

s rozšiřováním služeb. Další výstavba a restrukturalizace čističek odpadních vod spolu s 

využitím příležitosti financování prostřednictvím dotací by znamenala posun vpřed do 

dalších let i se zachováním politiky Společnosti, která nevyužívá  úvěrů poskytovaných 

bankou. 

Ukazatele, které jsem v analýze použila, měly dostatečnou vypovídající schopnost 

vzhledem ke stanovenému cíli posouzení ekonomické situace podniku. Velkým přínosem 

práce je i ucelený přehled rozmanité oblasti dotací do vodohospodářství. Domnívám se 

tedy, že cíle, které jsem si na začátku práce vytyčila, byly splněny. 
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12. Přílohy 
Příloha1         
      Rozvaha  

 2004 2005 2006 2007 

AKTIVA CELKEM 2 776 226  2 840 771 2 978 841 3230 282 

Pohledávky za upsaný vlastní 

kapitál 

0 0 0 0 

 

Stálá aktiva 960 962 1 174 582 1 023 575 1 041 191 

Dlouhodobý nehmotný majetek 28 980 39 433 40 557 39 935 

Dlouhodobý hmotný majetek 613 175 598 286  601 354 610 220 

Dlouhodobý finanční majetek 318 807 536 863 381 664 391 036 

z toho podílové CP a vklady 

s rozhodujícím vlivem 

158 374 158 374 157 565 157 200 

Oběžná aktiva 1 812 293 1 662 851 1 951 542 2 185 106 

Zásoby 29 856 29 870 29 694 33 148 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 1 503 484 1 469 807 1 909 986 2 148 459 

Finanční majetek 278 953 163 174 175 036 3 499 

Ostatní aktiva 2 971 3 338 3 724 3 985 

PASIVA CELKEM 2 776 226 2 840 771 2 978 841 3 230 282 

Vlastní kapitál 1 605 725 1 729 012 1 850 302 1 964 554 

Základní kapitál 584 271 584 271 584 271 584 271 

Kapitálové fondy 97 037 97 650 92 379 92 401 

Fondy ze zisku 614 389 697 860 775 652 864 014 

Výsledek hosp.minulých let 29 445 29 445 29 445 4 047 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 

280 583 319 786 368 555 419 794 

Cizí zdroje 1 170 501 1 111 475 1 128 476 1 264 247 

Rezervy 52 841 52 180 40 973 52493 

Dlouhodobé závazky  9 867 13 296 23 468 23 349 

Krátkodobé závazky 1 107 793 1 045 999 1 064 035 1 188 405 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 

  z toho dl. bankovní úvěry 0 0 0 0 

Ostatní pasiva 0 0 0 0 
           Zdroj: Výroční zpráva 2004-07                                                                             Údaje v tis. Kč 



Lenka Linková: Ekonomická analýza Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. 

2009  56  

Příloha 2  
      Výkaz zisk ů a ztrát  

 

 

2004 2005 2006 2007 

Tržby za prodej zboží 35 33 32 155 

Náklady vynaložené na prodané 

zboží 

34 28 30 130 

Obchodní marže 1 5 2 15 

Výkony 3 024 908 3 189 775 3 435 712 3 650 538 

Výkonová spotřeba  1 818 198 1 919 107 2 142 891 2 258 271 

Přidaná hodnota 1 206 711 1 270 673 1 292 891 1 392 292 

Osobní náklady 600 108 622 891 636 382 673 303 

Daně a poplatky 141 519 139 621 125 290 124 057 

Odpisy 93 798 90 600 89 289 89 907 

Zúčtování rezerv a časového 

rozlišení PV 
0 0 0 0 

Tvorba rezerv a časového rozlišení 

PN 

6 230 6 671 15 722 18 525 

Provozní výsledek hospodaření 368 939 416 898 444 736 520 954 

Tržby z prodeje cenných papírů 1 696 385 293 171 601 39 313 

Prodané cenné papíry a vklady 1 740 384 729 161 854 31 210 

Výnosové úroky 8 709 8 991 11 729 8  103  

Nákladové úroky 1 106 315 9 972 

Finanční výsledek hospodaření 19 177 17 451 37 328 29 341 

Daň z příjmů za běžnou činnost 107 533 114 563 113 509 130 501 

Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 

280 583 319 786 368 555 419 794 

Mimořádné výnosy 0 0 0 0 

Mimořádné náklady 0 0 0 0 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní 

období 

280 583 319 786 368 555 419 794 

           Zdroj: Výroční zprávy SčVK                                                                                 Údaje v tis. Kč 
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Příloha 3  
Výpis údajů z Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát SMVAK   
Rok  2008  2007  2006  

Aktiva celkem  7 371 882 000 7 373 571 000 7242 407 000 

Vlastní kapitál  4 302 996 000 4 304 281 000 4 154 112 000 

Cizí zdroje  3 068 225 000 3 068 629 000 3 087 318 000 

Tržby resp. výkony  1 761 585 000 1 782 200 000 1 707 361 000 

Obrat resp. výnosy  1 832 199 000 1 849 204 000 1 738 870 000 

Náklady  1 430 163 000 1 460 099 000 1 491 753 000 

Hospodářský výsledek za účetní období  402 036 000 388 752 000 245 668 000 

Zdroj: ipoint.financninoviny.cz                                                                                      Údaje v tis. Kč 


