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Abstrakt 

Bakalářská práce je zpracována na téma Finanční analýza společnosti T-Mobile Czech 

Republic a.s. V první části práce je uvedeno seznámení se společností a její charakteristika. 

K dispozici jsou základní údaje o společnosti, předmět podnikání, historie a vývoj firmy. 

V další části jsou popsané pojmy finanční analýzy, vypovídací schopnosti a zdroje 

informací. Dále navazuje praktická část analýzy – analýza účetních výkazů, poměrových 

ukazatelů a souhrnných indexů hodnocení. Závěr práce je věnován vyhodnocení výsledků 

a pohledu na situaci. 

 

Klí čová slova 

Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, aktiva, pasiva, cash flow, likvidita, rentabilita, 

zadluženost, horizontální analýza, vertikální analýza. 

 

Summary 

The theme of this bachelor work is Financial analysis of T-Mobile Czech Republic a.s. 

company. There is a familiarization with the company and its characterictics in the first 

part of work. There are also the basic information about company, sphere of business, 

history and development. The next part contains description of terms as a financial 

analysis, final effect of analysis and resource of information. The following part is 

practical analysis – analysis of financial statement, rate indicators and global indicators. 

The bachelor thesis presents result of evoluation and classification of situation. 

 

Key words 

Balance sheet, profit and loss report, assets, cupital, cash flow, liqudity, profitability, 

indebtedness, horizontál analysis, vertical analysis. 
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1. Úvod 

Finanční stránka společnosti hraje velmi významnou roli nejen pro firmu samotnou, ale 

také pro investory, obchodní partnery, zaměstnance a zákazníky. Zajišťuje rozbor finanční 

situace firmy a pohled na její celkové zdraví. Výsledky umožňují včas přijmout opatření 

k odstranění nepříznivého vývoje podniku, tvorbu dalšího rozvoje a volbu budoucí 

strategie. 
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2. Cíl práce 

Předmětem této bakalářské práce je provedení finanční analýzy společnosti T-Mobile 

Czech Republic a.s. Analýza finanční situace je provedena na základě analýzy účetních 

výkazů společnosti a analýzy poměrových. Zdrojem informací jsou účetní výkazy a 

výroční zprávy získané od společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Odborným 

informačním zdrojem je literatura, která je uvedena v seznamu použité literatury.  
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3. Charakteristika společnosti 

Společnost T-Mobile Czech Republic, a. s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, byla 

založena dne 15. února 1996 jako akciová společnost působící v České republice. Původně 

nesla název Radiomobil a.s. Ve stejném roce začala nabízet služby mobilní komunikace 

pod názvem Paegas. T-Mobile provozuje veřejnou mobilní komunikační síť standardu 

GSM 900 a 1800 MHz. T-Mobile je členem mezinárodní telekomunikační skupiny T-

Mobile International. Hlavní přínosy tohoto členství spočívají v globální světoznámé 

značce, v efektivním postupu při společném nákupu, vývoji a uvedení nových služeb. [4] 

3.1 Vlastnictví 

Vlastníky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. jsou konsorcium CMobil B.V. s 

60,77 % akcií a České radiokomunikace, a.s., které vlastní 39,23 %. 

3.2 Organizační struktura 

K 31. prosinci 2007 byla organizační struktura tvořena sedmi úseky – úsek generálního 

ředitele, úsek marketingu, finanční úsek, obchodní úsek, úsek služeb zákazníkům, 

technologický úsek a úsek lidských zdrojů. [4] 

3.3 Historie a současnost 

1996 Společnost RadioMobil byla u obchodního soudu registrována v červnu a provoz 

sítě mobilních telefonů Paegas zahájila 30. září. Ke konci roku překročil počet 

majitelů mobilních telefonů Paegas 30 000. 

1997 Z prestižní soutěže CZECH TOP 100 si RadioMobil odnesl první místo jako 

nejdynamičtěji se rozvíjející společnost. Nové služby, připojení k internetu a 

vůbec první předplacené karty u nás využívalo koncem roku již 173 000 

zákazníků. 

1998 V soutěži Českých 100 nejlepších se RadioMobil umístil jako první v anketě 

nejobdivovanějších telekomunikačních firem v ČR. Služeb sítě Paegas využívalo 

již 373 000 zákazníků – o celých 115 % více než v roce 1997. 

1999 Z mezinárodního kongresu operátorů GSM v Cannes se společnost vrátila s 

titulem nejlepšího světového operátora GSM v kategorii Technické inovace. Jako 

jedna z prvních na světě umožnila síť Paegas uživatelům předplacených karet 

Twist odesílat a přijímat krátké textové zprávy. Provoz zahájilo nové call centrum 

v Lounech, které koncem roku poskytovalo služby již 875 000 zákazníků. 

2000 Síť Paegas začala využívat vysílače i v pásmu 1800 MHz. Jako první na světě 
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(spolu s německou sítí D1 operátora T-Mobil) nabídla společnost twistovým 

zákazníkům přímé volání v zahraničních sítích. Počet uživatelů sítě Paegas se ke 

konci roku přiblížil hranici 1 865 000. 

2001 Byl zahájen provoz vysokorychlostních datových přenosů GPRS a získána 

licence na provozování technologie sítě třetí generace UMTS. Na veletrhu Invex 

obdržela společnost dvě ocenění: titul The Best of Invex za službu Paegas 

Navigator a Křišťálový disk za službu ClickBox. Služeb sítě Paegas využívalo 

2,85 milionu zákazníků. 

2002 Tento rok se stal rokem přelomovým: Paegas se změnil v T-Mobile. Za 

nejatraktivnější image získal cenu Rhodos. Společnost otevřela regionální 

centrum v Hradci Králové a položila základní kámen nového sídla v Praze-

Roztylech. Síť obstála během srpnových povodní, přečíslování telefonních sítí v 

ČR a listopadového summitu NATO v Praze. Počet zákazníků překročil hranici 

3,5 milionu 

2003 Společnost přijala název T-Mobile Czech Republic, a. s. Byl vytyčen cíl stát se 

jedničkou na českém trhu. Druhý rok po sobě získal T-Mobile nejvíce nových 

klientů. K 31. prosinci překročil počet uživatelů jeho sítě hranici 3,9 milionu. 

2004 Novým sídlem společnosti se stala administrativní budova v Praze-Roztylech. V 

dubnu byla překonána magická hranice 4 milionů zákazníků. Ke konci roku se 

počet zákazníků vyšplhal na 4,36 milionu a třetí rok po sobě získala společnost 

nejvíce nových klientů. 

2005 K poslednímu červnu evidovala společnost v porovnání s ostatními mobilními 

operátory nejvíce zákazníků. Počet zákazníků společnosti dosáhl na konci roku 

4,63 milionu a potvrdila se její vedoucí pozice v oblasti firemních klientů. 

2006 Na konci roku překročil počet uživatelů sítě T-Mobile – počítáno s ohledem na 

aktivní SIM karty – hranici 5 milionů. K 31. prosinci využívalo naše služby 5,05 

milionu zákazníků. 

2007 Počet uživatelů sítě k 31. prosinci 2007 dosáhl 5,27 milionu, čímž T-Mobile 

potvrdil první příčku v počtu zákazníků mezi mobilními operátory. Více než 2 

miliony zákazníků přitom využívaly některý z tarifních programů. 

[4] Tab. 1: Historie společnosti 

 

3.4 Vývoj v počtu zákazníků 

Počet zákazníků od založení společnosti každoročně stoupá. K 31. prosinci 2007 dosáhl 

T-Mobile 5 271 187 uživatelů a stal se tak jedničkou na mobilním trhu v počtu zákazníků. 
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V grafu 1 je znázorněno, jak se počet zákazníků vyvíjel. Tendence byla vždy zvyšující a 

z grafu je evidentní, že mobilní služby se staly nedílnou součástí většiny obyvatelstva. 
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Graf 1: Vývoj počtu zákazníků [4]  
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4. Finanční analýza 

Hlavním smyslem finanční analýzy je získat podklady pro kvalitní rozhodování o 

fungování podniku. Účetnictví je do jisté míry ukazatelem peněžních údajů, ale informace 

se vztahují pouze k jednomu časovému období. Pro pohled na vývoj firmy tedy nemá 

vypovídací hodnotu. Řešením je finanční analýza, která umožňuje zhodnotit firemní 

minulost, současnost a předpovídá budoucí finanční podmínky. Slouží nejen jako ukazatel 

silných stránek společnosti, ale také pomáhá odhalit nedostatky ve finančním a 

ekonomickém řízení. Finanční stav je jedním se souhrnných kritérií úrovně hospodaření 

podniku. Určuje vztah mezi finančními zdroji a potřebami a vývojem tohoto vztahu. 

Podniku slouží pro plánování běžného chodu firmy. Slouží pro správné zvolení strategie 

do budoucna a pro dlouhodobý rozvoj firmy. Podmiňuje investiční potenciál. Finanční 

analýza představuje komplexní obraz finančního řízení podniku, bez kterého se v dnešní 

době neobejde žádná úspěšná firma. V České republice se v posledních patnácti letech 

stala oblíbeným a účelně využívaným pomocníkem při hodnocení ekonomické situace 

podniku. 

4.1 Uživatelé analýzy 

Finanční analýzu provádí v naprosto jednoduché formě běžná rodina, která chce mít 

přehled o hospodaření s penězi v domácnosti. Představuje rozbor jakékoli činnosti, která 

souvisí s časem a penězi. 

Uživatelé analýzy podniku jsou subjekty, pro které je důležitý stav finanční situace a 

budoucí vývoj podniku. Jsou jimi akcionáři, management, obchodní partneři, věřitelé, 

bankovní ústavy a ostatní externí partneři. Akcionáře zajímá aktuální hodnota a výnosnost 

akcií. Banky zajímá solventnost v rámci poskytování dlouhodobých zdrojů. Pro dodavatele 

je důležitá schopnost podniku včas hradit faktury a možnost dlouhodobého obchodního 

vztahu. Pro odběratele je podstatná kvalita a spolehlivost dodávek. Pro zaměstnance je 

prioritní stabilita pracovního místa a mzdové podmínky. 

4.2 Časový pohled 

Z časového hlediska nám analýza umožňuje dva pohledy - do minulosti a do 

budoucnosti. Porovnáním výsledků minulých let můžeme ohodnotit, jak firma hospodařila 

a vyvíjela se až do současnosti. Tento pohled do let minulých může sloužit jako základ pro 

krátkodobé plánování běžného chodu firmy, ale také pro dlouhodobé strategické plány do 
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budoucna.  

4.3 Zdroje informací 

Abychom mohli začít zpracovávat analýzu, potřebujeme základní podklady, ze kterých 

budeme informace čerpat. Důležitými zdroji finančních informací jsou účetní výkazy, které 

se skládají z rozvahy, z výkazu zisku a ztrát a z výkazu cash flow (výkaz o tvorbě a použití 

peněžních prostředků). Účetní uzávěrka je součástí výroční zprávy, kterou společnost 

zveřejňuje za celé předchozí účetní období v případě podvojného účetnictví. Struktura 

rozvahy a výkazu zisku a ztrát je závazně stanovena Ministerstvem financí. 

4.4 Metody finanční analýzy 

Při volbě finanční analýzy je důležité si uvědomit, pro koho se analýza zpracovává a 

jaké výsledky jsou pro zadavatele důležité. Je dobré klást důraz na vizuální znázornění 

výsledků, které musí být snadno srozumitelné a přehledné i pro člověka, který nemá 

znalosti finanční analýzy. Zpracování musí být jasné, aby se zadavatel jednoduše 

zorientoval ve výsledku analýzy a hlavně zjistil jaký přínos má pro firmu. Pomoci mohou 

vykreslené grafy, tabulky a slovní komentáře. 

Rozvojem matematických a statistických věd vzrostl i počet analytických metod, mezi 

kterými si můžeme zvolit a aplikovat ji. Je potřeba se však rozhodovat s ohledem na: 

- Účelnost 

- Nákladovost 

- Spolehlivost 

Každá metoda by měla mít zpětnou vazbu na zvolený cíl a z profesního hlediska by 

měla u každého analytika fungovat sebekontrola, zda vybraná metoda skutečně odpovídá 

zadanému vytyčenému výsledku. V ekonomii rozlišujeme dva přístupy hodnocení 

ekonomických procesů a sbírání informací: 

- Fundamentální analýza – sledujeme a vyhledáváme faktory a ukazatele, které ve 

střednědobém až dlouhodobém horizontu ovlivňují ekonomické procesy. Pro využití 

fundamentálních zpráv existuje velké množství zdrojů. Opírá se množství informací a 

odvozuje závěry zpravidla bez algoritmizovaných postupů. [5] 

- Technická analýza – hledí čistě na čísla a slouží k prognóze v krátkodobém horizontu. 

Využívá matematické a statistické metody ke zpracování dat, z nichž probíhá posouzení 

výsledků z ekonomického hlediska. I při investování v krátkodobém horizontu musíme 

sledovat fundamentální faktory, protože hodnocení výsledků technické analýzy by bylo 
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velmi obtížné bez znalostí fundamentálních znalostí ekonomických procesů. 

4.5 Základní metody analýzy  

Nejdůležitější roli u finanční analýzy hraje časové hledisko. Je proto důležité 

rozlišování stavových a tokových veličin. Čím kratší bude doba, za kterou firmu 

posuzujeme, tím více nepřesností se může objevit ve výsledku.  

Standardní členění ukazatelů elementární analýzy můžeme rozdělit do několika skupin, 

které ve svém důsledku znamenají komplexní rozbor hospodaření podniku. 

Členění ukazatelů: 

- Absolutní ukazatele 

- Rozdílové ukazatele 

- Poměrové ukazatele 

- Souhrnné ukazatele 

4.5.1 Absolutní ukazatele 

Vycházejí přímo z posuzování hodnot jednotlivých položek základních účetních 

výkazů. Údaje obsažené v účetních výkazech se považují za tzv. absolutní ukazatele. 

Přístup je však omezený, protože nezpracovává žádnou matematickou metodu.  

Absolutní ukazatele můžeme dobře porovnávat v rámci jednoho podniku. Při porovnání 

výsledků různých podniků je jejich využití komplikované, protože jsou velmi citlivé na 

velikost podniku.  

Absolutní ukazatele můžeme rozdělit na stavové, rozdílové a tokové. Ukazatele patří 

mezi tzv, extenzivní (objemové) ukazatele, které informují o rozsahu a jsou uváděny 

v objemových jednotkách. 

- Stavové ukazatele uvádí základní údaje účetnictví. Zachycují stav majetku a zdrojů 

jeho krytí vždy ke zvolenému časovému okamžiku. Tyto položky tvoří základ pro další 

druhy ukazatelů (položky rozvahy). 

- Rozdílové ukazatele představují rozdíl stavu jednotlivých položek účetního výkazu 

vždy k jednomu časovému okamžiku.  

- Tokové ukazatele informují o změně extenzivních ukazatelů, k níž došlo za určité 

časové období. Délka období, po které údaje sledujeme, výrazně ovlivňuje jejich výši. 

Názorným příkladem je počet zaměstnanců, produktivita práce nebo spotřeba energie. 

Analýza absolutních ukazatelů v sobě zahrnuje horizontální a vertikální analýzu. 

Využíváme je k analýze vývojových trendů.  
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- Horizontální analýza (analýza trendů) 

Horizontální analýza zkoumá časové změny absolutních ukazatelů. Menší časové úseky 

mohou způsobit nepřesnost ve výsledcích, proto je nutné zvolit dostatečně dlouhé časové 

období. Porovnání položek účetních výkazů v čase se provádí horizontálně (tedy po 

řádcích), proto tedy hovoříme o horizontální analýze absolutních ukazatelů. Změny v čase 

se vyhodnocují v procentech. 

 

- Vertikální analýza (procentní rozbor) 

Zabývá se vnitřní strukturou absolutních ukazatelů. Porovnává jednotlivé položky 

základních účetních výkazů k celkové sumě aktiv či pasiv. Nevýhodou je, že změny pouze 

konstatuje, ale nepoukazuje na jejich příčiny. Tato technika umožňuje zkoumat strukturu 

aktiv a pasiv a dokáže upozornit na problémové oblasti. 

Uvedeným postupem vytváříme strukturu podniku např. z hlediska složení aktiv a pasiv, 

podílu jednotlivých položek na tržbách atd. Velikost položek ve struktuře celku a jejich 

vývoj v čas odráží věcné změny v činnosti podniku, které je nutno zjistit použitím dalších 

postupů a zdrojů informací. [1] 

4.5.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

Analýza rozdílových a tokových ukazatelů se zabývá analýzou základních účetních 

výkazů, které v sobě nesou hlavně tokové položky. Jedná se tedy o analýzu fondů 

finančních prostředků  a analýzu cash flow. Stejně tak pomocí rozdílových ukazatelů je 

možné provést analýzu oběžných aktiv. Rozdílové ukazatele jsou též označované jako 

finanční fondy a fondy finančních prostředků. Vyjadřují rozdíl stavu určitých položek aktiv 

a pasiv.  

Tokové ukazatele informují o změně extenzivních ukazatelů, k nimž došlo za určitou 

dobu. Tokovým ukazatelem je například zisk, který představuje rozdíl mezi výnosy a 

náklady. Do nefinanční kategorie můžeme zahrnout počet zaměstnanců, stavy zásob nebo 

výrobků. 

Nejčastěji se používá rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými 

krátkodobými dluhy, přičemž takto definovaný fond finančních prostředků se nazývá čistý 

pracovní kapitál. [1] 
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4.5.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů patří k nejpoužívanějším metodám finanční analýzy.  

Vznikají podílem dvou ukazatelů ve formě zlomku, a to ukazatelů stejnorodých pro 

výpočet procenta změny nebo nestejnorodých, ke kterým se přiřazují i ty ukazatele, které 

při výpočtu poměru používají ukazatele nefinanční. [1] 

Nepřesnou vypovídací hodnotu udává výpočet pouze jednoho ukazatele. Pro skutečný 

závěr je potřeba provést analýzu z několika hledisek. Tuto kategorii ukazatelů lze rozdělit 

do několika skupin podle toho, na jakou oblast se zaměřují a z jakých účetních položek 

čerpají: 

 

1. Ukazatele rentability (výnosnosti) – zobrazuje kombinovaný vliv likvidity, aktivity a 

zadluženosti na zisk po zdanění  

2. Ukazatele aktivity – měří jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy 

3. Ukazatel likvidity a platební schopnosti (solventnosti) – charakterizuje schopnost 

společnosti splácet krátkodobé závazky 

4. Ukazatel finanční stability a zadluženosti – měří rozsah, v jakém firma používá k 

financování cizích zdrojů 

5. Ukazatel na bázi finančních fondů a cash flow – měří schopnost podniku vytvářet 

finanční přebytky z vlastní hospodářské činnosti. 

 

Ad. 1. Ukazatel rentability 

Může být označena jako výnosnost vloženého kapitálu. Je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Slouží 

k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti.  

Nejčastěji se vychází ze dvou základních účetních výkazů, a to z výkazu zisku a ztrát a 

rozvahy. Obecně je rentabilita vyjadřována poměrem zisku k částce vloženého kapitálu. V 

ukazatelích rentability se nejčastěji vyskytují tokové veličiny, která vystihuje výsledek 

hospodaření a ve jmenovateli stavová veličina, která představuje druh kapitálu. Ukazatele 

rentability by měly mít v časové řadě obecně rostoucí tendenci.  

Pro finanční analýzu jsou nejdůležitější tři kategorie zisku, které jsou k dispozici přímo 

ve výkazu zisku a ztrát: 

- EBIT – zisk před odečtením úroků a daní. Odpovídá provoznímu výsledku 

hospodaření. 

- EAT – zisk po zdanění nebo také čistý zisk 



Tereza Mašková: Finanční analýza vybrané společnosti 

Rok 2009 16 

- EBT – zisk před zdaněním 

 

Rentabilita aktiv – ROA (Return on Assets) 

Neboli rentabilita úhrnných vložených prostředků udává kolik korun zisku připadne na 

jednu korunu celkového vloženého kapitálu. Čím je vyšší, tím je výsledek příznivější. 

Vyjadřuje celkovou efektivnost podniku, její výdělečnou schopnost a produkční sílu. 

Ukazatel bývá považován za rozhodující, protože srovnává zisk s celkovými aktivy bez 

ohledu na to, jakým způsobem jsou tato aktiva financována. 

ROA  =  zisk / aktiva celkem                                                     (1) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (Return on Equity) 

Vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky (akcionáři, investoři). Udává kolik 

korun čistého zisku připadá na jednu korunu investovanou do podniku jeho vlastníky. Růst 

tohoto ukazatele znamená pokles úročení cizích zdrojů. Výnosnost vlastního kapitálu by 

měla být vyšší než výnosnost celkového kapitálu.  

ROE = čistý zisk / vlastní kapitál                                    (2) 

 

Rentabilita tržeb – ROS (Return on Sales) 

Rentabilita tržeb neboli celkových výnosů vyjadřuje množství zisku vyprodukovaného 

na jednu korunu tržeb (celkových výnosů). Zobrazuje úspěšnost podniku na trhu. Ve všech 

případech rentability lze výsledek vynásobit stem a vyjádřit rentabilitu v procentech. 

ROS = zisk / tržby (celkové výnosy)                                                     (3) 

 

Ad 2. Ukazatelé aktivity 

Měří schopnost společnosti využívat investované finanční prostředky a vázanost 

jednotlivých složek kapitálu v určitých formách aktiv. Zobrazuje, jak efektivně firma 

hospodaří se svými aktivy. Poměrové ukazatele čerpají údaje z rozvahy i výkazu zisku a 

ztrát. Když má firma příliš mnoho aktiv, je její úrokové zatížení nepřiměřeně velké a zisk 

je stlačován úrokovým břemenem. 

 

- Obrat celkových aktiv 

Udává počet obrátek aktiv za určitý časový interval, tedy kolikrát se aktiva obrátí 

v určitém časovém období (za 1 rok). V případě, že je tento ukazatel nízký, mělo by dojít 

ke zvýšení tržeb nebo k částečnému prodeji aktiv.   
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Obrat celkových aktiv =  tržby / aktiva celkem    (4) 

 

Doplňkovým ukazatelem je doba obratu aktiv. Hodnota udává kolik dní trvá, než se 

hodnota aktiv vrátí v podobě tržeb.  

Doba obratu aktiv = obrat celkových aktiv / 360    (5) 

 

- Obrat pohledávek 

Pohledávky jsou významnou součástí oběžného majetku. Rychlost obratu pohledávek 

udává počet obrátek, tedy přeměnu pohledávek v hotové peníze. Čím rychlejší je obrat 

pohledávek, tím rychleji může podnik použít peníze pro další potřeby. 

Obrat pohledávek = tržby / stav pohledávek     (6) 

 

Odvozeným ukazatelem je doba obratu pohledávek. Ukazatel vypovídá o tom, jak 

dlouho je majetek podniku vázán ve formě pohledávek, tedy za jak dlouho jsou 

pohledávky splaceny. Každá faktura má svou dobu splatnosti, která je pro tento ukazatel 

doporučená.  

Doba obratu pohledávek = 360 / obrat pohledávek    (7) 

 

- Obrat zásob 

Udává kolikrát za rok se zásoby přemění v ostatní formy oběžného majetku. 

Nadbytečné zásoby jsou neproduktivní a představují investici s nízkým výnosem. Jedná se 

o nejsledovanější ukazatel. 

Obrat zásob = tržby / zásoby                          (8) 

 

Doba obratu zásob nám udává, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. 

Čím vyšší je obrat zásoba a kratší doba obratu, tím pro společnost lépe.  

Doba obratu zásob = 360 / obrat zásob             (9) 

 

Ad 3. Ukazatel likvidity 

Likvidita majetku představuje vlastnost dané složky rychle a bez velké ztráty se 

přeměnit na peněžní hotovost. Likvidita podniku vyjadřuje schopnost uhradit včas své 

závazky prostřednictvím všech potencionálních prostředků, které má k dispozici. 

Nedostatek likvidity vede k tomu, že podnik není schopen hradit své běžné závazky, což 

může vést k platební neschopnosti a následně k bankrotu.  
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Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita bývá označována jako likvidita prvního stupně – cash ratio. 

Představuje nejužší vymezení likvidity. Měří schopnost firmy hradit právě splatné dluhy. 

Likvidita je zajištěna při hodnotě ukazatele 0,9 : 1,1. U okamžité likvidity nemusí její 

nedodržení  znamenat finanční problémy firmy. 

Okamžitá likvidita = pohotové platební prostředky / závazky s okamžitou 

                       splatností                                                                                  (10) 

 

Běžná likvidita 

Označuje se jako likvidita druhého stupně – acid test. Platí pro ni, že čitatel by měl být 

stejný jako jmenovatel. Z doporučených hodnot platí, že pokud poměr je 1,5 : 1, je podnik 

schopen se vyrovnat se svými závazky a nemusí prodat své zásoby. Nadměrná výše 

oběžných aktiv vede k neproduktivnímu využívání vložených prostředků, tudíž nepříznivě 

ovlivňuje jejich celkovou výnosnost. 

 Běžná likvidita = pohotové platební prostředky + krátkodobé pohledávky / 

krátkodobé závazky                                      (11)      

                                                                                                  

Celková likvidita  

Celková likvidita aneb likvidita třetího stupně – current ratio. Zobrazuje, kolikrát 

pokrývají běžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Ukazatel je měřítkem budoucí 

solventnosti firmy. Pro celkovou likviditu platí, že výsledek ukazatele je postačující 

v poměru 2,5 : 1. Čím vyšší je hodnota, tím je pravděpodobnější zachování platební 

schopnosti podniku.  

Celková likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky           (12) 

 

Ad 4. Ukazatele zadluženosti 

Zadlužeností vyjadřujeme fakt, že podnik používá pro financování svých aktiv cizí 

zdroje. V ekonomice se nesetkáváme s případy, kdy společnost financuje veškerá svá 

aktiva pouze s cizích nebo vlastních zdrojů. Použití pouze vlastního kapitálu přináší 

dokonce snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu.  

Ukazatele zadluženosti vyjadřují poměr mezi vlastními a cizími finančními zdroji, měří 

rozsah, v jakém firma používá k financování dluhy. K analýze financování slouží: 
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Celková zadluženost (debt ratio) 

Je základním ukazatelem, který zobrazuje jaký je poměr celkových závazků k celkovým 

aktivům. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím je vyšší riziko věřitelů. V současné 

době většina firem využívá krátkodobé zdroje financování, které z věřitelského hlediska 

představují nižší rizikový zdroj financí.  

Celkový zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva            (13) 

 

Vlastní kapitál k celkovým aktivům (equity ratio) 

Jedná se o doplňkový ukazatel měření zadluženosti. Součet tohoto ukazatele s 

ukazatelem věřitelského rizika by měl dát přibližně hodnotu 1. Vyjadřuje finanční 

nezávislost firmy.   

Podíl vlastních zdrojů na aktivech = vlastní kapitál / celková aktiva       (14) 

 

Cizí kapitál k vlastnímu kapitálu (debt-equity ratio) 

Bezprostředně souvisí s předchozími poměrovými ukazateli. Jde o poměr cizího 

kapitálu k vlastnímu kapitálu firmy. Častěji se využívá převrácená hodnota, která měří 

míru finanční samostatnosti podniku.  

Míra zadlužení = cizí kapitál / vlastní kapitál            (15) 

 

Ukazatel úrokového krytí (interest coverage) 

Ukazatel úrokového krytá udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Ukazuje, po kolika 

letech by byl podnik schopen při stávající výkonnosti splatit své dluhy.  

Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky             (16) 

 

Ad 5. Ukazatel na bázi finančních fondů a cash flow 

Jedním z nejdůležitějších finančních fondů je čistý pracovní kapitál, s jehož využitím 

lze konstruovat ukazatele, který měří schopnost tržeb vytvářet čistý pracovní kapitál. [1] 

Rentabilita tržeb měřená čistým pracovním kapitálem = čistý pracovní 

kapitál / roční tržby                (17) 

 

Další ukazatel zachycuje schopnost čistého pracovního kapitálu „produkovat“ zisk. [1] 

Rentabilita čistého pracovního kapitálu = zisk / čistý pracovní kapitál                  

                                                                                                                   (18) 

V praxi mají častější využití ukazatelé analyzující vliv finančních toků na finanční 
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situaci podniku, tedy ukazatelé konstruovaní na bázi cash flow. [1]  

cash flow k závazkům = cash flow / celkové závazky                                (19)                                   

 

Níže uvedený ukazatel zachycuje schopnost celkových aktiv vytvářet cash flow. 

výnosnost vložených prostředků = cash flow z provozní činnosti / aktiva  

celkem                  (20) 

4.5.4 Souhrnné ukazatele hodnocení 

Souhrnné indexy hodnocení mají za cíl vyjádřit souhrnnou charakteristiku celkové 

finanční situace a výkonnosti podniku pomocí jednoho čísla – souhrnný index. Indexy mají 

pouze orientační význam, nejsou schopny nahradit komplexní finanční analýzu. Proto 

k výsledkům přistupujeme jako k pravděpodobným údajům.  

 

DU Pontův pyramidální rozklad 

Úprav spočívá v návaznosti součtu nákladovosti základních položek nákladů na 

ukazatel ziskové marže a v návaznosti součtu ukazatelů vázanosti fixních, oběžných a 

ostatních aktiv na ukazatel obratu aktiv. Výhodu tohoto pyramidálního rozkladu lze vidět 

především v tom, že na základě poměrně malého počtu ukazatelů lze dospět k určitým 

závěrům strategického charakteru finančního vývoje celého podniku. [1] 

 

Altmanův index finančního zdraví 

Vychází z propočtu indexů celkového hodnocení. Patří mezi tzv. bonitní modely, které 

mají informovat uživatele o tom, zda je v dohledné době firma ohrožena bankrotem. 

K nejčastějším symptomům patří problémy s běžnou likviditou. Výpočet je stanoven jakou 

součet pěti hodnot poměrových ukazatelů. Největší váhu v má rentabilita celkového 

kapitálu. 

Z = 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,3 * X3 + 0,6 * X4 + 1 * X5            (21) 

Kde 

X1 = pracovní kapitál / celková aktiva 

X2 = nerozdělené zisky / celková aktiva 

X3 = EBIT / celková aktiva 

X4 = účetní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhu 

X5 = tržby / celková aktiva 
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Index IN01  

Indexy IN jsou určitou reakcí na Altmanovu analýzu. Byl vytvořen pomocí 

diskriminační analýzy několika stovek českých podniků v různých finančních situacích 

tudíž oproti Altmanovu indexu má v českém prostředí mnohem vyšší vypovídací hodnotu. 

Výpočet lze provést podle vzorce: 

IN01 = 0,13 * (aktiva / CK) + 0,04 * (EBIT / nákladové úroky) + 3,92 * (EBIT / 

aktiva ) + 0,21 * (výnosy / aktiva) + 0,09 * (oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

                   (22) 

 

Odborným informačním zdrojem vzorců je literatura [1], [3], [5] , která je uvedena 

v seznamu použité literatury. 
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6. Vyhodnocení 

V této části práce je proveden samotný rozbor finanční situace zvolené společnost. 

Nejdříve je provedena horizontální a vertikální analýza účetních výkazů. Následně 

hodnocení poměrových ukazatelů a analýza pomocí souhrnných ukazatelů důvěryhodnosti. 

6.1 Analýza účetních výkazů 

V rozvaze je nashromážděno největší množství údajů, které dají analytikovi možnost 

dozvědět se o firmě celou řadu podstatných informací. Pro tuto bakalářskou práci jsou 

použity reálné finanční výsledky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. za roky 2004 – 

2007. Finanční výsledky, tedy rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztrát v plném znění jsou 

přiloženy jako přílohy v závěru práce. 

6.1.2 Rozvaha 

Rozvaha (bilance) je účetním výkazem, který zobrazuje stav dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) v určitém časovém 

období. Pomocí rozvahy zjistíme hospodářský výsledek, který je základem pro zhodnocení 

finanční situace podniku. Pro objektivní posouzení finančního zdraví firmy, je potřeba 

sledovat rozvahu za více po sobě následujících období 

 

I. Horizontální analýza rozvahy 

Účelem horizontální analýzy je zjistit, o kolik se změnily jednotlivé položky finančních 

výkazů v čase nebo o kolik procent se změnily. Procentní vyjádření umožňuje rychlejší 

orientaci v číslech. 

Vývoj aktiv 2004 2005 2006 2007 

Stálá aktiva 26 516 821 24 082 877 22 344 047 20 391 652 

Oběžná aktiva 4 242 730 12 240 766 11 232 517 13 608 288 

Celková aktiva 30 829 148 36 400 452 33 625 642 34 040 630 

Tab. 2: Hodnoty aktiv v tisících korunách 
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Graf 2: Horizontální analýza aktiv 

 

Ze zpracovaných výsledků je patrné, že v roce 2005 došlo k výraznému nárůstu 

krátkodobých aktiv až o 188%. Tento údaj lze hodnotit pozitivně, protože meziročně se 

zvýšil počet nových klientů více o více než 400 tisíc. O 51% se snížil stav zásob, což může 

být způsobeno zvýšeným zájmem o nové mobilní telefony. Prodáno jich bylo více než 

873 000, což je 29% více než v roce 2004. Každoročně však dochází ke snižování stavu 

zásob, což je pro společnost efektivní, protože si neváže kapitál. 

Tab. 3.: Vývoj aktiv za období 2004 - 2007 

 

Licence na poskytování služeb v systému UMTS představovala k 31. prosinci 

2004 nejvýznamnější část v položce nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku 

(pořizovací cena 3 535 000 tis Kč, kapitálový úrok 255 146 tis. Kč). V březnu 2005 

společnost prodala dlouhodobý majetek v celkové zůstatkové ceně 485 241 tis. Kč. 

K prodeji firma přistoupila v rámci obchodního rozhodnutí, které mělo vést ke snížení  

Meziroční změny hodnoty aktiv 

AKTIVA 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 

Celková aktiva 18,07% -7,62% 1,23% 
Stálá aktiva -9,18% -7,22% -8,74% 

Dlouhodobý hmotný majetek -11,04% -5,30% -0,91% 

Dlouhodobý nehmotný majetek -2,79% -13,25% -4,55% 

Oběžná aktiva 188,51% -8,24% 21,15% 
Zásoby -1,83% -53,52% 75,32% 

Krátkodobé pohledávky 9,23% 19,59% 28,02% 
Krátkodobý finanční majetek 1754,58% -16,68% 14,78% 
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nákladů a k zaměření se na důležitější úkoly v rámci firemní strategie. [4] 

 

Vývoj pasiv 2004 2005 2006 2007 

Vlastní kapitál 21 898 340 26 499 866 24 521 101 25 680 719 

Cizí zdroje 7 840 159 8 699 209 8 071 061 7 463 030 

Pasiva celkem 30 829 148 36 400 452 33 625 642 34 040 630 

Tab. 4: Hodnoty pasiv v tisících korunách 
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 Graf 3: Horizontální analýza pasiv 
 

Závazky po splatnosti dosáhly k 31. prosinci 2007 výše 31 631 000 Kč. K 31. prosinci 

2006 byla jejich výš 109 862 000 Kč. Závazky po splatnosti neobsahují žádné závazky 

pojistného na sociální zabezpečení ani závazky veřejného zdravotní pojištění. Jediný 

vzestup v položce bankovní úvěry a výpomoci je v roce 2005, kdy firma čerpala 

kontokorentní úvěr ve výši 4 750 tis Kč. V roce 2006 dokonce nečerpala žádný bankovní 

úvěr. Výnosy příštích období tvoří zejména časové rozlišení výnosů z hovorného u 

předplacených Twist karet. [4] 
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Meziroční změny hodnot pasiv 

PASIVA 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 

Celková pasiva 18% -8% 1% 

Vlastní kapitál 21% -7% 5% 

Základní kapitál 0 0 0 

Výsledky hospodaření minulých let 36% -19% -8% 

Výsledky hospodaření běžného období 11% 20% 37% 

Cizí zdroje 11% -7% -8% 

Rezervy -17% -27% -3% 

Krátkodobé závazky 36% 53% -29% 

Bankovní úvěry a výpomoci 79067% -100% 100% 

Tab. 5: Vývoj pasiv za období 2004 – 2007 

 

II. Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza představuje procentní rozbor základních účetních výkazů. Cílem 

analýzy je zjistit podíl jednotlivých položek rozvahy k určitému ukazateli. V rozboru 

vypočítáváme hodnoty kapitálové a majetkové struktury podniku tak, že jednotlivé složky 

daného účetního období vztahujeme k celkové bilanční sumě. 

Z hlediska financování je výhodnější využívat krátkodobých zdrojů, protože jsou 

levnější. Současně jsou ale více rizikové, protože nemáme záruku, že budou finance 

kdykoli k dispozici. 

 

Analýza aktiv 

Převážnou část aktiv tvoří stálá aktiva, což u tohoto typu společnosti je hlavně software 

a ocenitelná práva. Z majetkového hlediska je pro firmu výnosnější, má-li investované 

prostředky do dlouhodobých aktiv. K zajištění likvidity jsou však nutné i položky 

oběžných aktiv. V roce 2004 byla hodnota oběžných aktiv necelých 14%, což je hodnota 

poměrně nízká. Podíl oběžných aktiv se v následujících letech zvýšil. V roce 2007 byl 

podíl oběžného majetku 40%, čímž si společnost zajistila svou likviditu. Je třeba však 

dávat pozor na nepřiměřenou vázanost finančních prostředků v oběžných aktivech. 

 

Celková aktiva 2004 2005 2006 2007 

Stálá aktiva 86,01% 66,16% 66% 60% 

Oběžná aktiva 13,76% 33,63% 33,40% 39,98% 

Ostatní aktiva 0,23% 0,21% 0,15% 0,12% 

Tab. 6: Vertikální analýza aktiv 
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Graf. 4.: Vertikální analýza aktiv 

 

 

Podle grafu je zřejmé, že investice do dlouhodobého majetku každým rokem klesají. 

Stále však oproti oběžnému majetku dominují, což je pro firmu výnosnější.  

Stálá aktiva 2004 2005 2006 2007 

Dlouhodobý hmotný majetek 77,43% 75,85% 77,42% 76,38% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 22,57% 24,15% 22,58% 23,62% 

Tab. 7: Přehled procentního zastoupení stálých aktiv 

 

Společnost v souladu s českými předpisy zařazovala dlouhodobý majetek do užívání až 

po splnění všech zákonných a technických požadavků. Pokud by se majetek odepisoval v 

souladu s jeho ekonomickou životností, dopad na kumulované oprávky by představoval k 

31. prosinci 2005 nárůst o 308 889 tis. Kč [4] 
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Oběžná aktiva 2004 2005 2006 2007 

Zásoby 14,68% 4,99% 2,53% 3,66% 

Dlouhodobé pohledávky 0,29% 0,20% 0,21% 0,17% 

Krátkodobé pohledávky 74,68% 28,27% 36,85% 38,93% 

Krátkodobý finanční majetek 10,35% 66,53% 60,41% 57,23% 

Tab. 8: Přehled procentního zastoupení oběžných aktiv 

 

K výraznému zvýšení došlo v oblasti krátkodobých cenných papírů a na účtech 

v bankách. Krátkodobý finanční majetek se v roce 2005 zvýšil o 57%. 

 

Analýza kapitálu 

 

Celková pasiva 2004 2005 2006 2007 

Vlastní kapitál 71,03% 72,80% 72,92% 75,44% 

Cizí kapitál 25,43% 23,90% 24,00% 21,92% 

Ostatní kapitál 3,54% 3,30% 3,07% 2,63% 

Tab. 9: Vertikální analýza pasiv 
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Z hlediska vertikální analýzy strany pasiv je patrné, že firma ve zvýšené míře využívá 

vlastní zdroje financování.  

Emisní ážio ve výši 5 344 110 tis. Kč bylo splaceno akcionáři dne 25. března 1996. 

Součástí emisního ážia je ocenitelné právo k poskytování 

komunikačních služeb GSM. [4] 

 

VLASTNÍ KAPITÁL 2004 2005 2006 2007 

Základní kapitál 2,37% 1,96% 2,12% 2,02% 

Kapitálové fondy 24,39% 20,17% 21,81% 20,89% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond 0,47% 0,39% 0,42% 0,40% 

Výsledek hospodaření minulých let 53,19% 59,56% 52,39% 46,22% 

Výsledek hospodaření běžného období 19,57% 17,91% 23,25% 30,46% 

Tab. 10: Přehled procentního zastoupení vlastního kapitálu 

 

Závazky po splatnosti dosáhly k 31. prosinci 2006 výše 31 631 tis. Kč. Závazky po 

splatnosti neobsahují žádné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na 

státní politiku zaměstnanosti ani závazky veřejného zdravotního pojištění. [4] 

 

CIZÍ ZDROJE 2004 2005 2006 2007 

Rezervy 24,51% 18,42% 14,40% 15,12% 

Dlouhodobé závazky 27,67% 22,79% 17,47% 10,09% 

Krátkodobé závazky 47,82% 58,74% 68,13% 74,79% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 

Tab. 11: Přehled procentního zastoupení cizích zdrojů 

 

Společnost si každý rok tvoří rezervu ve výši 459 322 tis. Kč na pravděpodobné 

budoucí náklady spojené s čerpáním programu T-Mobile Bonus, a to pro alokované, ale ke 

konci roku nevyčerpané věrnostní body. [4] 

6.1.3 Výkaz zisku a ztrát 

Pomocí analýzy výkazu zisku a ztrát zjišťujeme, jak jednotlivé položky ovlivnily 

výsledek hospodaření. Hlavní část výnosů tvoří výnosy z hlasových služeb a výnosy za 

propojení hovorů zákazníků ostatních operátorů komunikačních sítí do sítě Společnosti. 

 

Horizontální analýza 

Grafové vyjádření nám zobrazuje, že hospodářský výsledek každé období stoupá 



Tereza Mašková: Finanční analýza vybrané společnosti 

Rok 2009 29 

(vyjma finančního). Výrazný vzrůst vidíme v posledním analyzovaném roce, což je pro 

firmu velmi pozitivní. Ve výsledku hospodaření z finančních operací se projevilo využití 

vlastních zdrojů financování a ztráta již od roku 2005 nebyla zaznamenaná.  

 

 

Výsledek hospodaření za účetní 

období 
2004 2005 2006 2007 

VH provozní 6 426 565 6 701 572 7 435 301 9 989 449 

VH finan ční -320 433 73 397 160 475 159 113 

VH za běžnou činnost 4 286 002 4 746 881 5 701 926 7 822 625 

Tab. 12: Výsledky hospodaření v tisících korunách 
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Graf 6.: Výsledky hospodaření za účetní období 2004 - 2007 

 

Výkonová spotřeba představuje nejpodstatnější položku nákladů. Firma by měla dbát na 

snižování těchto nákladů. Z grafu je vidět, že ročně dochází k mírnému nárůstu. Pozitivem 

však je, že nárůst nákladů neovlivnil růst tržeb.  Tržby dosáhly v roce 2007 více než 31 

miliard Kč, což představuje oproti roku 2006 nárůst o 9,1 %. Provozní výsledek stoupl 

zhruba o 34 %, tedy na téměř 10 miliard Kč. V posledním čtvrtletí roku 2007 se stala firma 

jedničkou v oblasti tržeb na českém mobilním trhu. 
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Tržby x Výkonová spotřeba 2004 2005 2006 2007 

Výkonová spotřeba 10 342 443 10 929 553 11 941 054 12 797 960 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
25 036 498 26 098 741 27 880 412 30 353 531 

Tab. 13: Tržby x Výkonová spotřeba v tisících korunách 
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Graf 7.: Srovnání tržeb z vlastních výrobků s výkonovou spotřebou za období 2004 – 2007 

 

6.2 Analýza pomocí poměrových ukazatelů 

Tuto metodu lze aplikovat na celou řadu ukazatelů. Pro tuto analýzu jsem zvolila pouze 

ty nejzákladnější.  

6.2.1 Ukazatel rentability  

Slouží k hodnocení celkové efektivnosti činnosti podniku. Pro zjišťování ukazatelů 

čerpáme údaje z rozvahy a z výkazů zisku a ztrát. 

 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Rentabilita aktiv je v posledním sledovaném období nejvyšší a má hodnotu téměř 30%. 

Kromě roku 2005 měl vývoj stoupající tendenci, což znamená, že firma využívá svá aktiva 

efektivně. Výsledek posledního roku lze hodnotit pozitivně, protože podnik, protože firma 
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začala efektivně využívat svá aktiva. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu vychází ve výsledku obdobně jako rentabilita aktiv. 

V roce 2005 byla hodnota snížená, ale v posledním sledovaném období vzrostla na téměř 

40%. Rostoucí hodnota tedy značí návratnost vložených investic. 

 

Rentabilit tržeb (ROS) 

Nejvyšší nárůst ukazatele byl opět v roce 2007, kdy vystoupal na téměř 32%. Míra 

zisku připadající na jednu korunu tržeb tedy rok od roku stoupá. Výsledek značí, že ceny 

výrobků nejsou nízké a náklady nejsou vysoké. 

 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 

EBIT 6 426 565 6 701 572 7 435 301 9 989 449 

ROA 20,85% 18,41% 22,11% 29,35% 

ROE 29,35% 25,29% 30,32% 38,90% 

ROS 24,67% 24,50% 25,61% 31,53% 

Tab. 14: Přehled zisků a ukazatelů rentability za období 2004 - 2007 

6.2.2 Ukazatele aktivity 

Pomocí ukazatele aktivity měříme, jak efektivně společnost hospodaří se svými aktivy. 

Má-li jich více, než je účelné, vznikají zbytečné náklady a tím i nízký zisk. 

 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 

Doba obratu zásob 8 8 3 5 

Doba obratu pohledávek 43 45 51 60 

Doba obratu závazků 52 67 97 63 

Tab. 15: Přehled ukazatelů aktivity za období 2004 - 2007 
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Graf 8: Doba obratu zásob, pohledávek a závazků 

 

Doba obratu zásob 

Počet dní, pro něž jsou zásoby vázány do doby jejich spotřeby, je velmi nízký. Doba 

obratu zásob nepřekročila za celé sledované období 9 dní. Z hlediska doby obratu zásob je 

možné říci, že firma dbá na snižování neefektivní položky zásob z pohledu zhodnocování 

finančních prostředků. Nízký výsledek je také dán tím, že se nejedná o výrobní podnik a 

firma tak nemusí držet pojistnou zásobu pro zachování kontinuity výroby. 

 

Doba obratu pohledávek 

Doba inkasa je asi o 1/3 delší než splatnost faktur. Standardní doba splatnosti faktur je 

36 dní. Doba obratu pohledávek má zvyšující tendenci, což může být způsobeno 

zvyšujícím se počtem zákazníků a také rostoucím počtem klíčových zákazníků, u kterých 

je přístup benevolentnější a mají individuální přístup a to i v datech splatnosti faktur za 

využívané služby.  

 
Doba obratu závazků 

Tento ukazatel vypovídá o tom, jak rychle jsou spláceny závazky společnosti. Podle 

grafu 8 je přehledně vidět, že doba obratu závazků je delší, než doba obratu pohledávek, 

což je pro firmu pozitivní, protože se nenarušuje finanční rovnováha podniku. Ukazatel 

však může být velmi užitečný pro věřitele, kteří podle něj mohou hodnotit, jak firma 

dodržuje obchodně úvěrovou politiku. Ukazatel byl vyšší pouze v roce 2006 a v dalším 

účetním období se opět vrátil k přijatelné výši. 
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6.2.3 Ukazatele likvidity  

Obezřetné řízení rizika likvidity předpokládá udržení dostatečné úrovně hotovosti a 

obchodovatelných cenných papírů Společnost udržuje likvidní rezervu ve formě 

kontokorentní a flexibilní úvěrové linky, která zabezpečuje platební schopnost. Cílem 

oddělení treasury je udržet pružnost financování prostřednictvím stálé dostupnosti 

úvěrových produktů určených k těmto účelům. 

 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 Optimální 
hodnota 

Běžná likvidita 1,13 2,40 1,44 2,44 1 - 2 

Pohotová likvidita 0,97 2,28 1,40 2,35 1 

Okamžitá likvidita 0,12 1,59 0,87 1,40 0,3 – 0,5 

Tab. 16: Přehled ukazatelů likvidity za období 2004 – 2007 

 

Podle tabulky 15 je patrné, že společnost od roku 2005 výrazně překračuje hodnoty 

horní hranice doporučeného pásma. Výsledky potvrzují komentář k vertikální analýze, kde 

bylo zřejmé zvýšení vázanosti financí v oběžných aktivech.  

Tato situace může být výhodná z hlediska získávání nových finančních prostředků od 

věřitelů, protože výsledky likvidity dávají záruku návratnosti vložených financí. Na druhé 

straně je potřeba brát v úvahu, že nadměrná likvidita bude snižovat rentabilitu, protože 

prostředky nejsou ukládány ve výnosnějších formách aktiv. 

6.2.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti nám udávají, jakou mírou firma využívá cizí zdroje 

k financování svých aktiv. Již z výsledků kapitálové struktury jsme zjistili, že společnost 

cizí zdroje využívá minimálně. Tato skutečnost však s sebou přináší snížení výkonnosti 

vlastního kapitálu. Hodnoty jsou uvedené v tabulce 16. 

 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 
Celková zadluženost (% cizího kapitálu) 25,43% 23,90% 24,00% 21,92% 

Vlastní kapitál k celkovým aktivům 71,03% 72,80% 72,92% 75,44% 

Míra zadluženosti 0,36 0,33 0,33 0,29 

Úrokové krytí 17,94 4859,73 7361,68 13231,06 

Tab. 17: Přehled ukazatelů zadluženosti za období 2004 - 2007 
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Celková zadluženost 

Podnik by neměl krýt více než 40% majetku z cizích zdrojů. Úroky z cizího kapitálu 

jako součást nákladů snižují zisk a tím i daňové zatížení. Z výsledků je vidět, že společnost 

příliš cizí kapitál nevyužívá a cizí kapitál se podílí na celkových aktivech z maximálně 

25%. Na základě tohoto výsledku je firma u věřitelů vnímána velmi pozitivně. U 

společnosti se očekává rozvoj v dalších oblastech telekomunikací. Neměla by tedy mít 

větší problémy se získáním potřebných prostředků.  

 

Vlastní kapitál k celkovým aktivům 

Tento ukazatel potvrzuje výsledky předchozího ukazatele. Strategií společnosti je 

využívání vlastního kapitálu z více než 70%. 

 

Míra zadluženosti 

Míra zadlužení vypočtená podle vzorce (15) opět potvrzuje výsledky předchozích dvou 

ukazatelů. Standardní míra zadlužení se pohybuje okolo hodnoty 1. Dle tabulky 16 se míra 

zadlužení nepřesáhla hodnotu 0,36 a navíc má klesající tendenci.  

 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí zobrazuje kolikrát je zisk vyšší než nákladové úroky. Z vypočtených 

výsledků je vidět, že riziko neschopnosti splácet své úroky, není v podstatě žádné, protože 

společnost nemá žádné významné finanční závazky. Firma se necítí být vystavena míře 

úrokového rizika, proto proti úrokovému riziku neprovádí žádné zajištění.  

 



Tereza Mašková: Finanční analýza vybrané společnosti 

Rok 2009 35 

 

7. Závěr 

V bakalářské práci byla provedena finanční analýza vybrané společnosti. Cílem práce 

bylo zhodnotit výsledky hospodaření a posoudit finanční zdraví společnosti na základě 

reálných finančních výsledků za období 2004 – 2007.  

Společnost rostla pozitivním směrem ve všech čtyřech sledovaných obdobích. Za 

nejdynamičtější bych však označila rok 2006 – 2007, a to zejména v oblasti tržeb a 

výsledků hospodaření za běžné účetní období. Z tohoto důvodu lze firmu hodnotit jako 

finančně zdravou, jejíž finanční politika je efektivní. V mnoha ukazatelích finanční 

analýzy jsou výsledky hodnocení vysoko nad průměry. Společnost lze jednoznačně označit 

za ekonomicky výkonnou s výrazně pevnou pozicí na českém trhu. Z výsledků ukazatelů 

lze však firmě doporučit vyšší míru využívání cizího kapitálu, čímž by došlo ke zvýšení 

výkonnosti vlastního kapitálu. Stejně tak doporučuji zaměřit se na vázanost kapitálu 

v oběžných aktivech, kde procentní podíl každým rokem stoupá.  

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. měla dva dlouhodobé cíle, kterých v roce 

2007 dosáhla: Stala se jedničkou na českém mobilním trhu v počtu zákazníků a 

v posledním čtvrtletí roku také v oblasti tržeb. Z tohoto výsledku je zřejmé, že firma se 

vyvíjí pozitivním směrem. Hlavní zisky firmy jsou tvořeny poskytováním 

telekomunikačních služeb a prodejem mobilních telefonů. Finanční výsledky zobrazují 

zdravý růst, díky němuž může firma výrazněji investovat nejen do rozvoje a inovace 

nabízených služeb, ale také do svých zaměstnanců, kteří stojí za úspěchem společnosti. 
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Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu za období od 1. ledna 2004 až 31. prosince 2007 (v 
tisících Kč). 

ROZVAHA  

 
  AKTIVA 2004 2005 2006 2007 

    Netto Netto Netto Netto 

    tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

B. Dlouhodobý majetek 26 516 821 24 082 877 22 344 047 20 391 652 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 983 841 5 816 755 5 046 120 4 816 412 

  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 69 262 41 879 17 575 7 983 

  Software 1 226 347 828 575 533 841 438 23 

  Ocenitelná práva 237 598 3 969 109 3 802 749 3 903 494 

  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 4 450 130 976 734 691 422 466 172 

  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 504 458 533 533 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 20 532 980 18 266 122 17 297 927 15 575 240 

B.II. Pozemky 16 451 16 721 16 810 17 511 

  Stavby 4 938 707 4 799 148 4 862 020 4 999 912 

  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 13 124 859 10 109 136 8 349 786 7 371 425 

  Jiný dlouhodobý hmotný majetek 708 708 760 760 

  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 446 834 3 336 987 4 056 598 3 185 632 

  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 5 421 3 422 11 953 - 

C. Oběžná aktiva 4 242 730 12 240 766 11 232 517 13 608 288 

C.I. Zásoby 622 775 611 355 284 156 498 175 

  Materiál 349 454 308 908 77 434 70 455 

  Zboží 273 321 302 447 206 722 427 720 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 12 458 24 582 23 852 23 284 

C.II. Pohledávky z obchodních vztahů 5 246 16 316 15 315 15 289 

  Dlouhodobé poskytnuté zálohy 7 212 8 266 8 537 7 995 

C.III. Krátkodobé pohledávky 3 168 361 3 460 708 4 138 644 5 298 262 

C.III. Pohledávky z obchodních vztahů 2 123 639 2 165 507 2 484 902 3 376 292 

  Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 18 985 6 076 13 198 10 548 

  Stát – daňové pohledávky 70 734 50 450 19 866 1 538 

  Krátkodobé poskytnuté zálohy 120 887 117 775 99 910 69 886 

  Dohadné účty aktivní 829 921 1 111 640 1 480 867 1 791 871 

  Jiné pohledávky 4 195 9 260 39 901 48 127 

C.IV. Krátkodobý finan ční majetek 439 136 8 144 121 6 785 865 7 788 567 

C.IV. Peníze 13 112 23 865 72 825 43 719 

  Účty v bankách 155 214 3 329 324 1 061 867 635 69 

  Krátkodobé cenné papíry a podíly 270 810 4 790 932 5 651 173 7 109 158 

D.I. Časové rozlišení 69 597 76 809 49 078 40 690 

D.I. Náklady příštích období 69 597 74 923 48 772 39 898 

  Příjmy příštích období 0 1 886 306 792 

  AKTIVA CELKEM 30 829 148 36 400 452 33 625 642 34 040 630 
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  ROZVAHA – PASIVA 2004 2005 2006 2007 

    Netto Netto Netto Netto 

    tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

A Vlastní kapitál 21 898 340 26 499 866 24 521 101 25 680 719 

A.I. Základní kapitál 520 000 520 000 520 000 520 000 
A.I. Základní kapitál 520 000 520 000 520 000 520 000 

A.II. Kapitálové fondy 5 341 343 5 344 989 5 348 787 5 364 044 

  Emisní ážio 5 344 110 5 344 110 5 344 110 5 344 110 

  Ostatní kapitálové fondy 8 020 8 020 8 020 8 020 

  Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -10 787 -7 141 -3 343 11 914 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 104 000 104 000 104 000 104 000 

A.III. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 104 000 104 000 104 000 104 000 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 11 646 995 15 783 996 12 846 388 11 870 050 

A.IV. Nerozdělený zisk minulých let 11 646 995 15 783 996 12 846 388 11 870 050 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 4 286 002 4 746 881 5 701 926 7 822 625 

B. Cizí zdroje 7 840 159 8 699 209 8 071 061 7 463 030 

B.I. Rezervy 1 921 491 1 602 054 1 162 534 1 128 453 
B.I. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2 940 4 295 4 858 2 250 

  Rezerva na daň z příjmů 1 316 589 849 056 348 491 352 368 

  Ostatní rezervy 601 962 748 703 809 185 773 835 

B.II. Dlouhodobé závazky 2 169 266 1 982 894 1 409 860 752 741 

B.II. Závazky z obchodních vztahů 0 1 625 1 325 13 353 

  Dlouhodobé přijaté zálohy 220 317 258 965 237 051 11 310 

  Odložený daňový závazek 1 948 949 1 722 304 1 171 484 728 078 

B.III. Krátkodobé závazky 3 749 396 5 109 511 5 498 667 5 581 831 

B.III. Závazky z obchodních vztahů 1 267 947 1 202 413 1 039 704 1 465 074 

  Závazky k akcionářům a společníkům 4 726 174 77 88 

  Závazky k členům družstva a účastníkům sdružení     104 17 060 

  Závazky k zaměstnancům 58 104 67 205 77 751 72 287 

  Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 43 536 49 032 66 749 51 578 

  Stát – daňové závazky a dotace 19 784 24 353 41 981 80 864 

  Krátkodobé přijaté zálohy 189 830 245 576 333 788 99 032 

  Dohadné účty pasivní 2 151 867 3 504 086 3 915 168 3 770 344 

  Jiné závazky 13 602 16 672 23 345 25 504 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 6 4 750 0 5 

B.IV. Krátkodobé bankovní úvěry 6 4 750 0 5 

C. Časové rozlišení 1 090 649 1 201 377 1 033 480 896 881 

C.I. Výdaje příštích období 125 57 0 83 

  Výnosy příštích období 1 090 524 1 201 320 1 033 480 896 798 

  PASIVA CELKEM 30 829 148 36 400 452 33 625 642 34 040 630 
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Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za období od 1. ledna 2004 až 31. prosince 
2007 (v tisících Kč). 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

 Text     

    2004 2005 2006 2007 

   tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

I. Tržby za zboží 1 014 940 1 259 167 1 152 225 1 332 526 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 147 631 2 535 732 2 417 658 2 811 005 

+ Obchodní marže -1 132 691 -1 276 565 –1 265 433 –1 478 479 

II. Výkony 25 370 582 26 567 074 27 941 303 30 407 999 

II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  25 036 498 26 098 741 27 880 412 30 353 531 

  Aktivace 334 084 468 333 60 891 54 468 

B. Výkonová spotřeba  10 342 443 10 929 553 11 941 054 12 797 960 

B. Spotřeba materiálu a energie 485 391 679 354 581 919 599 000 

  Služby 9 857 052 10 250 199 11 359 135 12 198 960 

+ Přidaná hodnota  13 895 448 14 360 956 14 734 816 16 131 560 

C. Osobní náklady  1 734 507 1 911 343 2 157 358 2 236 229 

C. Mzdové náklady  1 212 801 1 324 396 1 499 752 1 577 585 

  Odměny členům orgánů společnosti a družstva  1 872 1 694 1 487 1 282 

  Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 453 162 498 358 558 263 585 991 

  Sociální náklady 66 672 86 895 97 856 71 371 

D. Daně a poplatky 287 314 223 207 252 138 272 569 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 5 148 878 5 140 094 5 314 960 4 268 399 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 208 191 516 552 87 549 48 865 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 200 513 512 756 82 018 48 422 

  Tržby z prodeje materiálu 7 678 3 796 5 531 443 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 539 483 742 114 190 759 48 307 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 477 909 583 592 170 550 44 273 

G. Prodaný materiál 61 574 158 522 20 209 4 034 

  Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 267 883 619 498 384 315 763 068 

IV. Ostatní provozní výnosy 1 128 856 1 111 274 1 542 153 2 069 078 

H. Ostatní provozní náklady 827 865 650 954 629 687 671 482 

* Provozní výsledek hospodaření 6 426 565 6 701 572 7 435 301 9 989 449 

IV. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 600 000 900 000 3 350 000 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 600 000 900 000 3 350 000 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 17 422 80 290 83 739 

ÏX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 979 3 431 3 369 17 991 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 42 325 29 113 34 997 31 438 

X. Výnosové úroky 93 048 75 705 80 543 102 894 

N. Nákladové úroky 358 196 1 379 1 010 755 

XI. Ostatní finanční výnosy 101 967 117 700 148 040 178 540 

O. Ostatní finanční náklady 115 906 101 967 115 760 191 858 

* Finanční výsledek hospodaření -320 433 73 397 160 475 159 113 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1 820 130 2 028 088 1 893 850 2 325 937 

Q. – splatná 2 000 522 2 254 733 2 444 670 2 769 343 

  – odložená -180 392 -226 645 –550 820 –443 406 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 4 286 002 4 746 881 5 701 926 7 822 625 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  4 286 002 4 746 881 5 701 926 7 822 625 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním  6 106 132 6 774 969 7 595 776 10 148 562 
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