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1 ÚVOD 
Tržní ekonomika je založena na svobodě rozhodování ekonomických subjektů. 

Manažeři podniků se tedy mohou samostatně rozhodovat při řízení firem. Jde o racionální 

činnost, která nutně potřebuje finanční analýzu. Jakékoli ekonomické rozhodování musí 

být podloženo kvalifikovanou analýzou. Nutnost finanční analýzy se projevuje jak v zájmu 

o problematiku účetnictví, tak i o metody použitelné k vyhodnocení informací z účetních 

výkazů za účelem posouzení hospodářské situace a perspektiv podniku a získání podkladů 

pro finanční rozhodování a řízení. 

Po skončení kalendářního roku provede každý podnikatelský subjekt roční účetní 

závěrku, vyplní zákonem požadované účetní výkazy, předá finančním úřadům daňová 

přiznání a následně se již k těmto údajům nevrací. Opomíjí se tak významný zdroj 

důležitých informací, na jejichž základě se mohou provést jak ekonomické, tak finanční 

zásahy a dají se velice dobře stanovit i vývojové trendy společnosti. Pravidelná analýza je 

také přínosem pro každý typ společnosti, poněvadž může s předstihem upozornit na 

problémy v hospodaření firmy a je možné předejít pozdější krizi celého podnikatelského 

subjektu. 

Finanční analýza není všelékem na neduhy hospodářských subjektů, je však 

důležitým nástrojem k poznání a popisu těchto neduhů. A proto je žádoucí, aby se s jejími 

možnostmi seznámili pracovníci široké ekonomické sféry, čímž se společnosti zajistí 

kvalitní databáze pro rozhodovací a řídící proces, kterou mohou využívat vlastníci i 

management společnosti k realizaci svých cílů. 

Na analýzu obecně a na finanční analýzu zvlašť bezprostředně navazuje stanovení 

ekonomické situace, které znamená důkladné prověření důležitých vztahů mezi daným 

problémem, globálními cíli a výsledky dosaženými organizací. Rozhraní mezi analýzou a 

posouzením finančního zdraví podniku není striktně vymezeno, takže oba přístupy bývají 

často spojovány do jednoho systému. 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit ekonomické zdraví podniku ŽDB GROUP, 

a.s. pomocí provedení finanční analýzy na základě podkladů z účetnictví a následně 

navrhnout doporučení pro zlepšení. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
V této kapitole budou vymezena teoretické východiska. Podkladem pro vytvoření 

této části jsou literární prameny autorů, uvedených v seznamu literatury. Na začátku bude 

vymezena teorie k finanční analýze, zdroje informací, uživatelé. Dále budou následovat 

metody použitelné k hodnocení finančního zdraví podniku – analýza absolutních ukazatelů 

a analýza poměrových ukazatelů.     

 

2.1 Význam finanční analýzy 
Finanční  analýza  je  populární  metodou  hodnocení  finanční  výkonnosti  podniku, 

kterou by neměly používat jenom velké firmy, ale také i ty menší. Finanční stránka je 

vedle výrobní, vývojové,  marketingové a personální stránky důležitým prvkem každého 

podniku. Přitom platí, že všechno, co podnik udělá, se nějak zobrazí ve finančních 

číslech. Finanční analýza ale není všemocná a její výsledky se musí hodnotit v kontextu 

vnějšího a vnitřního prostředí podniku. Viz [1]. 

Finanční analýza odhaluje nejen silné stránky podniku a jeho příležitosti, ale zároveň 

pomáhá objevit  případné poruchy ve finančním hospodaření. Výsledky a poznatky 

slouží především pro tvorbu koncepce rozvoje, volbu strategie a její realizaci pro plánování 

samotné finanční situace, tj. pro plánování peněžních  příjmů a výdajů (peněžních toků) 

v různých časových horizontech. 

 Finanční analýza informuje o rentabilitě podniku, jeho platební schopnosti, 

finanční stabilitě a aktivitě majetku. 

  

2.2 Uživatelé finanční analýzy 
 Zájem o informace týkající se finančná situace podniku, jsou předmětem mnoha 

subjektů, především těch, kteří jsou s daným podnikem v kontaktu. Můžeme zde řadit nejen 

obchodní partnery, ale i další externí uživatele jako jsou konkurenti, investoři a banky. Za 

interní uživatele jsou považováni obchodní partneři a zaměstnanci. 
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Manažeři  

Manažeři využívají informace získané finanční analýzou pro operativní i strategické 

(dlouhodobé) finanční řízení podniku. Manažeři mají nejlepší předpoklady pro zpracování 

finanční analýzy, neboť pracují i s těmi informacemi, které nejsou veřejně dostupné 

externím uživatelům a také znají pravdivou finanční situaci, kterou používají ke své práci.  

Investoři  
 

Akcionáři a ostatní investoři (společníci, majitelé firmy, případně členové družstva), 

kteří do podniku vložili kapitál, mají zájem získat dostatečné množství informací pro 

rozhodování o případných investicích v podniku. Potencionální investoři uvažují o umístění 

svých peněžních prostředků a chtějí si ověřit, zda jejich rozhodnutí bude správné. Investoři 

využívají finanční informace o podniku ze dvou hledisek – investičního a kontrolního.  

 
Konkurenti 

Konkurenti mají zájem sledovat finanční informace jiných podobných podniků, aby 

mohli srovnávat s vlastními výsledky hospodaření. Zajímají se hlavně o rentabilitu, 

cenovou politiku, ziskovou marži, obratovost aj. Podnik sice nemá povinnost poskytovat 

informace, avšak by si tím sám zhoršil podmínky při získávání úvěrů a akciového 

kapitálu. Pro podnik také není dobré zatajovat či zkreslovat zveřejňované finanční údaje, 

neboť se tak vystavuje riziku ztráty dobré pověsti  a  tím může přijít o potenciální 

investory a zákazníky. Viz [2]. 

Banky a jiní věřitelé 
 

Věřitelé usilují o co nejvíce informací z finanční analýzy pro hodnocení finančního 

zdraví  potencionálního dlužníka. Po následném vyhodnocení se rozhodují, zda bude 

úvěr poskytnut, v jaké výši a za jakých podmínek. 

 
Obchodní partneři 

 Mezi obchodní partnery patří dodavatelé (obchodní věřitelé) a odběratelé 

(zákazníci). Dodavatelé se zajímají o to, zda podnik bude schopen hradit své splatné 

závazky sledují obzvláště likviditu, solventnost a zadluženost z krátkodobého hlediska. Z 

dlouhodobého hlediska se dodavatelé zaměřují na dlouhodobou stabilitu s cílem zajistit 

odbyt u významného zákazníka. Odběratelé mají zase zájem na finanční situaci dodavatele. 
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To proto, aby v případě finančních potíži nebo i bankrotu dodavatele, neměli potíže se 

zajištěním výroby.  

 Zaměstnanci 

Zaměstnanci se zajímají o prosperitu a hospodářskou a finanční stabilitu podniku, 

ve  kterém pracují, protože jim jde o zachování pracovních míst a mzdové podmínky. 

Mají zájem o jistotu zaměstnání. Bývají motivování hospodářským výsledkem, který sledují 

prostřednictvím odborových organizací. 

Stát a jeho orgány 

Stát a jeho orgány vyžadují finančně-účetní informace pro formulování hospodářské 

politiky státu vůči podnikatelské sféře. Mohou tak vytvářet různé statistiky,  kontrolovat 

daňovou  povinnost, rozdělovat finanční výpomoc podniků a získávat přehled o finančním 

stavu podniků se státní zakázkou. 

Ostatní uživatelé 

  Dalšími zájemci o finanční analýzu mohou být daňoví poradci, analytici, burzovní 

makléři, oceňovatelé podniku, odborové svazy, novináři a také i veřejnost. 

 

2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 
Většina údajů pro finanční analýzu je čerpána z finančního  účetnictví.  Finanční 

účetní výkazy tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích (Cash 

Flow). Tyto výkazy zachycují stav a  pohyb majetku ve všech formách a všech fázích 

podnikové  činnosti. 

 

2.3.1 Rozvaha 
Rozvaha je syntetický účetní výkaz, který zachycuje bilanční formou stav 

hospodářských prostředků podniku podle jednotlivých druhů a zdroje krytí těchto 

prostředků k určitému datu. Viz[1]. 

Podává přehled o majetku podniku (aktivech)  a zdrojů jeho krytí (pasivech) v 

peněžním vyjádření k rozvahovému dni většinou k poslednímu dni účetního období. 

Hodnotu majetku zachycujeme za běžné a minulé období. Běžné období je vyjádřeno v 

položce „brutto“, která vyjadřuje prvotní ocenění. Položka „korekce“ je představována 
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oprávkami a opravnými položkami a položka „netto“ zachycuje rozdíl mezi hodnotami ve 

sloupcích brutto a korekce. Tato hodnota je současnou účetní hodnotou majetku podniku. 

Základní bilanční rovnice rozvahy znamená, že  AKTIVA = PASIVA. Aktiva 

zachycují konkrétní formy majetku a člení se na stálá (dlouhodobá) aktiva, která si 

zachovávají svoji původní podobu během několika reprodukčních cyklů a na aktiva 

oběžná (krátkodobá), která svoji podobu mění v průběhu jednoho cyklu hned několikrát. 

Pasiva ukazují, jakým způsobem jsou financována aktiva podniku a jsou rozdělena na 

vlastní kapitál a na cizí zdroje, které mají charakter závazků. 

 Detailněji nás o struktuře rozvahy informuje následující tabulka 2.1. 

Tab.  2.1  Struktura rozvahy 
 

  AKTIVA CELKEM     PASIVA CELKEM   
Pohledávky  za  upsaný   Vlastní kapitál A. 

základní kapitál 

  A. 

  

  

B. Dlouhodobý majetek   A.I. Základní kapitál   

B.I. Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

  A.II. Kapitálové fondy   

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

B.III Dlouhodobý finanční 
majetek 

  A.IV. Výsledek hospodaření 
minulých let 

  

C. Oběžná aktiva   A.V. Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

  

C.I Zásoby   B. Cizí zdroje   

C.II Dlouhodobé pohledávky   B.I Rezervy   

C.III Krátkodobé pohledávky   B.II. Dlouhodobé závazky   

C.IV Krátkodobý finanční 
majetek 

  B.III Krátkodobé závazky   

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

D.I Časové rozlišení   C. Ostatní pasiva   

      C.I. Časové rozlišení   
Zdroj: Dluhošová (2006) 
 

2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) podává přehled, které náklady a výnosy se 

podílely na tvorbě výsledku hospodaření za určité období. Je sestavován na tzv. 

akruálním principu, který znamená, že náklady a výnosy jsou zachycovány a 
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vykazovány v období, s nímž časově i věcně souvisejí. Náklady vyjadřují spotřebu 

výrobních činitelů v peněžním vyjádření. Náklady se v praxi projeví jako spotřeba, 

opotřebení majetku a přírůstek závazků. Výnosy představují peněžní částky, plynoucí  

podniku z provozování svých veškerých činností. Výnosy zahrnují hodnotové navrácení 

spotřebovaného majetku a jeho přírůstek. Viz [3]. 

Struktura výkazu zisku a ztráty je zobrazena v následující tabulce 2.2. 

 

Tab.  2.2  Struktura výkazu zisku a ztráty 

+  OBCHODNÍ MARŽE 

+ Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

-  Provozní náklady 

= Provozní výsledek hospodaření 

+ Výnosy z finanční činnosti 

- Náklady z finanční činnosti 

= Finanční výsledek hospodaření 

- Daň z příjmu za běžnou činnost 

= Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

+ Mimořádné výnosy 

- Mimořádné náklady 

- Daň z mimořádné činnosti 

= Mimořádný výsledek hospodaření 

= Výsledek hospodaření za účetní období 

Zdroj: Dluhošová (2006) 

Pro  potřeby  finančních  analýz  se  můžeme  setkat  s různými  modifikacemi 

vyjádření zisku: 

EBITDA(Earnings before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization 

Charges) je zisk před odpisy, úroky a zdaněním.  

EBIT (Earnings before Interest and Taxes) je zisk před zdaněním a úroky neboli 

představuje čistý zisk před zdaněním (EBT) zvýšený o nákladové úroky. 

EBT(Earnings before Taxes), čili zisk před zdaněním, známý také jako hrubý zisk.  

EAT(Earnings after Taxes) je čistý zisk neboli výsledek hospodaření po zdanění. 
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2.3.3 Přehled o peněžních tocích 
Výkaz cash flow je účetní výkaz, který podává informaci o peněžních tocích za 

účetní období, kdy peněžními toky rozumíme přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) 

peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Za peněžní prostředky se považují peníze v 

hotovosti včetně cenin, peněžní prostředky na účtu a peníze na cestě. Pod peněžní 

ekvivalenty se řadí krátkodobý likvidní majetek, který je možno s nízkými transakčními 

náklady přeměnit v předem známou peněžní částku. 

Výkaz se člení na tři hlavní části, a to na provozní činnost (základní výdělečná 

činnost podniku), investiční činnost (zahrnuje pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku) 

a finanční činnost (vede ke změnám výše a struktury vlastního kapitálu a dlouhodobých 

závazků). Viz [6]. 

Tento výkaz poskytuje  informace o struktuře finančních zdrojů získaných 

podnikem v daném období, slouží k posouzení skutečné finanční situace a je užitečný pro 

posouzení platební schopnosti podniku. 

Sestavování tohoto výkazu je dobrovolné ve všech podnicích, avšak je třeba jej 

považovat za tak důležitý, že by jeho sestavení jako součást účetní závěrky, mělo být 

zvláště u firem, které podléhají auditu, samozřejmostí. 

 

2.4 Analýza absolutních ukazatelů 
Analýza absolutních ukazatelů představuje určitou kvantitu, informuje o rozsahu a 

objemu. Pomocí této analýzy můžeme hodnotit stavové ukazatele vycházející z účetních 

výkazů. Prostřednictvím těchto údajů provádíme taky horizontální a vertikální analýzu. 

Horizontální a vertikální analýza identifikuje klíčové okamžiky ve vývoji finanční 

situace na pozadí událostí v hospodářském prostředí a v životě podniku. Cílem horizontální 

a vertikální analýzy je hlavně rozbor minulého vývoje finanční situace a jeho příčin, včetně 

závěru o  finančních vyhlídkách podniku. Viz[4]. 

 

2.4.1 Horizontální analýza 
Horizontální analýza zkoumá vývoj sledované veličiny v čase, nejčastěji ve vztahu 

k nějakému minulému období. Následující změny jsou vyjádřeny v procentec anebo 

indexem. Zjišťuje o kolik se daná položka absolutně změnila a kolik tato změna činí v 
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procentech. Srovnáváme po jednotlivých  řádcích tedy horizontálně. Výpočet absolutní a 

procentní změny je tento: 

Absolutní změna = 1−− tt UU ,    (2.1) 

Relativní změna =
1

1

−

−−

t

tt

U
UU

,    (2.2) 

 kde Ut je hodnota ukazatele v běžném období, Ut-1 je hodnota ukazatele 

v základním období. Viz [3]. 

Metoda horizontální analýzy se uplatňuje také při porovnávání mezi podniky, které 

působí ve stejném odvětví. Ale vzhledem k odlišnosti počtu zaměstnanců, velikosti majetku 

apod. se pro srovnání používá především procentní změna. 

 

2.4.2 Vertikální analýza 
Vertikální analýza, také nazývána procentní rozbor, spočívá v tom, že se na 

jednotlivé položky finančních výkazů pohlíží ve vztahu k nějaké veličině (základu=100%). 

Při hodnocení položek rozvahy je volbou základu (celková) bilanční suma, u položek 

výkazu zisku a ztráty jsou základem celkové výnosy (případně celkové tržby). Vzorec pro 

výpočet tohoto podílu je: 

Podil na celku=
∑ i

i

U
U ,      (2.3) 

kde  iU  je podil dílčího ukazatele(zkoumaná veličina), ∑ iU je velikost absolutního 

ukazatele (záklaní veličina). 

Procentní analýza umožňuje porovnávání účetních výkazů podniku v delším 

časovém horizontu, ale také pro porovnání podniku mezi sebou. Nevýhodou této metody je, 

že ukazuje pouze změny a nikoliv příčiny těchto změn v jednotlivých letech. 
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2.5 Poměrová analýza 
Poměrové ukazatele jsou nejpoužívanější metodou finanční analýzy. Důvodem je 

fakt, že umožňují získat rychlý obraz o finanční situaci podniku, zhodnotit silné a slabé 

stránky, porovnat podnik s konkurenčním podnikem či odhadovat budoucí vývoj. Navíc 

k analýze postačí údaje ze základních účetních výkazů, které jsou od mnoha podniků veřejně 

dostupné i pro externí finanční analytiky. 

Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné položky nebo skupiny položek 

účetních výkazů k jiné položce nebo skupině položek. Základními oblastmi ukazatelů 

finanční analýzy jsou ukazatele rentability, ukazatele likvidity, ukazatele aktivity, ukazatele 

zadluženosti a finanční stability. Zdroj vzorců: Kislingerová (2005). 

 

2.5.1 Ukazatele rentability 
Rentabilita (výnosnost) je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, 

dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu a slouží k hodnocení celkové úspěšnosti 

činnosti podniku. Obecně  je rentabilita vyjadřována jako poměr zisku a vloženého kapitálu. 

Vložený kapitál je z hlediska využití v jednotlivých poměrových ukazatelích 

rentebility protichůdnou kategorií, jeho výklad je jasnější z toho pohledu, jaký ukazatel 

rentability používáme.Viz [6]. Podle toho, rozlišujeme  tyto ukazatele rentability: 

rentabilita  celkových aktiv (ROA), rentabilitavlastního kapitálu (ROE), rentabilita 

ivestovaného kapitálu (ROCE), rentabilita tržeb (ROS) a rentabilita nákladů (ROC). 

 

ROA – rentabilita aktiv 

Tento ukazatel je klíčovým měřítkem rentability, jelikož vyjadřuje celkovou 

efektivnost firmy nebo také produkční sílu. Poměřuje se tedy zisk s aktivy investovanými 

do podnikání. Do čitatele se obvykle dosazuje zisk před zdaněním a úroky  (EBIT). Tento 

ukazatel by měl mít rostoucí tendenci. 

aktiva
EBITROA =      (2.4) 

 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

Vyjadřuje míru zhodnocení vlastního kapitálu. Vyjadřuje  kolik procent zisku 

přinese koruna  vlastního  kapitálu. Tento ukazatel  je  důležitý zejména  pro  akcionáře.  
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Rentabilita vlastního kapitálu by měla přinášet výnos odpovídající riziku investice. 

Investoři požadují, aby jim vložený kapitál přinesl vyšší výnos než úroky, které by utržili 

při jiné formě investování. 

VK
EATROE = ,      (2.5) 

kde VK je vlastní kapitál. 

 

ROS - rentabilita tržeb 

Ukazatel rentability tržeb je jedním z běžně sledovaných ukazatelů finanční analýzy 

a bývá využíván pro potřeby vnitropodnikového řízení firmy. Vyjadřuje,  kolik  procent  

čistého  zisku  vyprodukují  tržby a vypočítá se dle vztahu: 

tržby
EATROS = ,      (2.6) 

 

ROCE - rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

Ukazatel se využívá k hodnocení významu dlouhodobého investování, a to 

prostřednictvím výpočtu výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s využitím dlouhodobých 

cizích zdrojů. Dlouhodobý investovaný kapitál je tzv. zpoplatněný kapitál, vložený 

akcionáři nebo věřiteli. Často slouží k mezipodnikovému srovnání. 

dlouhodobeDluhyVK
EBITROCE

+
=    (2.7) 

 

2.5.2 Ukazatele aktivity 
Ukazatele  aktivity  vyjadřují,  jak  rychle  a  účinně  podnik  využívá  svůj  

majetek. Vyjadřují vázanost jednotlivých složek kapitálu v daných formách aktiv a pasiv. 

Tato oblast se obvykle hodnotí pomocí dvou typů ukazatelů: doby obratu a obratovosti. 

Doba obratu představuje časový úsek, po který je majetek vázán v určité formě, než dojde 

k jeho přeměně na peněžní prostředky. Obratovost vyjadřuje, kolikrát se za dané období 

přemění určitý druh majetku na peníze. Zdroj vzorců: Kislingerová (2005). 

Obrátka celkových aktiv 

Ukazatel vypovídá o intenzitě využití celkového majetku a struktuře aktiv. Čím  je  

hodnota  ukazatele  vyšší,  tím  efektivněji  podnik  využívá  svůj  majetek. 
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Obrátka celkových aktiv =
aktiva
tržby     (2.8) 

Doba obratu aktiv 

Ukazatel je vyjádřením doby, za jakou dojde k obratu celkového majetku 

v návaznosti na tržby. Cílem je dosažení co nejkratší doby obratu. 

Doba obratu aktiv =
tržby

aktiva 360⋅     (2.9) 

Doba obratu zásob 

Ukazatel vyjadřuje průměrný časový úsek, po který jsou zásoby v podniku vázány. 

Tento úsek končí prodejem zásob (v případě zásob vlastní výroby) či spotřebou zásob (u 

surovin a materiálu). 

Doba obratu zásob =
tržby

zasoby 360⋅     (2.10) 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel je vyjádřením doby, po jakou je průměrně majetek podniku vázán ve 

formě pohledávek, neboli jak dlouho musí firma čekat na zaplacení prodaných výrobků či 

poskytnutých služeb. 

Doba obratu pohledávek =
tržby

pohledavky 360⋅    (2.11) 

Doba obratu závazků 

Ukazatel vypovídá o platební disciplíně podniku vůči svým dodavatelům. 

Vyjadřuje průměrný počet  dní od nákupu zásob do jejich úhrady dodavateli, tzn. na 

jak dlouho byl podniku poskytnut obchodní úvěr. 

 

Doba obratu závazků =
tržby

zavazky 360⋅    (2.12) 
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2.5.3 Ukazatele likvidity 
Likvidita je nezbytnou podmínkou z hlediska dlouhodobé finanční rovnováhy firmy, 

jelikož jen podnik dostatečně likvidní je schopen hradit své závazky. Zároveň však příliš 

vysoká likvidita není žádoucí, negativně působí na růst rentability podniku. Čím vyšší je 

likvidita, tím více prostředků je vázáných v oběžných aktivech (zásobách, pohledávkách a 

na účtu) a ty nepřispívají k výraznému zhodnocení finančních prostředků vlastníků 

podniku. Obecně poměrové ukazatele likvidity vyjadřují podíl toho, čím je možno platit 

(čitatel), k tomu, co je nezbytné zaplatit (jmenovatel). Nejčastěji je likvidita vyjádřena 

třemi základními ukazateli likvidity: běžnou, pohotovou, okamžitou. Zdroj vzorců: 

Kislingerová (2005). 

 

Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva podnikové 

závazky krátkodobého charakteru. Vypovídá o tom, kolikrát by byl podnik schopen 

uspokojit závazky svých věřitelů, kdyby v daném okamžiku proměnil všechny svá oběžná 

aktiva na hotovost. Ukazatel má svá omezení – nezohledňuje strukturu oběžných aktiv z 

hlediska jejich likvidnosti a strukturu krátkodobých závazků z hlediska jejich doby 

splatnosti. Doporučené hodnoty běžné likvidity se pohybují v rozmezí 1,5 – 2,52. Uváděné 

doporučené hodnoty jak u běžné likvidity, tak i u následujících pohotové a okamžité, jsou 

spíše orientační. Hodnoty se mohou lišit u podniků s různým charakterem činnosti, v 

různých odvětvích a dle strategie, kterou si daný podnik zvolí v oblasti finančního 

hospodaření. 

 

Běžná likvidita =
KZ
OA ,     (2.13) 

kde OA je oběžná aktiva,  KZ  je kratkodobé závazky. 

 

Pohotová likvidita 

Tento ukazatel dává do poměru tzv. pohotová oběžná aktiva (z oběžných aktiv jsou 

vyloučeny zásoby) a podnikové závazky krátkodobého charakteru. Ukazatel je přesnější 

než ukazatel běžné likvidity vzhledem k často problematické přeměnitelnosti zásob na 

peněžní prostředky. Pro ještě větší vypovídací schopnost je vhodné upravit čitatele 

ukazatele ještě o nedobytné pohledávky. Doporučené rozmezí hodnot tohoto ukazatele je 

1,0 – 1,5. 
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Pohotová likvidita =
KZ
zasobyOA −      (2.14) 

 

Okamžitá likvidita 

Ukazuje schopnost podniku okamžitě hradit své splatné závazky. Čitatel tohoto 

ukazatele zahrnuje všechny pohotové platební prostředky, což znamená kromě peněz v 

pokladně, peněz na běžném i jiném účtu, také rychle přeměnitelné krátkodobé cenné papíry 

nebo šeky. Za optimum se považuje  hodnota kolem 0,2. Z krátkodobého hlediska je 

tento ukazatel velmi významný, avšak poměrně nestabilní. 

 

Okamžitá likvidita =
KZ
PP  ,     (2.15) 

kde PP značí pohotové platební prostředky. 

 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál ředstavuje část oběžného majetku, která je financována 

dlouhodobými finančními zdroji. Výše čistého pracovního kapitálu je dána skladbou 

bilance podniku. V případě, kdy se dlouhodobým kapitálem financuje oběžný majetek, 

mluvíme o překapitalizování podniku. Naopak, jestliže se krátkodobý cizí kapitál podílí na 

krytí dlouhodobého majetku, mluvíme o podkapitalizování podniku. 
 
 

Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé závazky  (2.16) 
 

 

2.5.4 Ukazatele zadluženosti 
Zadluženost podniku vyjadřuje, kolik cizích zdrojů firma využívá k financování 

svého majetku. 

Zadluženost není negativním jevem, jelikož použití cizího kapitálu k financování 

podnikových potřeb přispívá k zvýšení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Hlavním 

důvodem výhodnosti používání cizích zdrojů je jejich relativně nižší cena ve srovnání se 

zdroji vlastními. Nižší cena je u cizích zdrojů proto, že vzniká možnost uplatnění 

úrokových nákladů do daňově uznatelných nákladů, tzv. daňový štít. Zdroj vzorců: 

Kislingerová (2005). 
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Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti (také nazýván ukazatel věřitelského rizika) vyjadřuje  

podíl  celkových  závazků  k celkovým  aktivům.  Čím  vyšší  je  hodnota tohoto ukazatele, 

tím více podnik používá ke svému financování cizí zdroje, tím vyšší je také riziko, že firma 

nebude schopna splácet závazky, které vůči nim má. Ukazatel je vždy třeba hodnotit v 

souvislosti s celkovou situací podniku, rentabilitou vložených prostředků. 

 

Ukazatel celkové  zadluženosti = 100⋅
CA
CK %,   (2.17) 

kde CK je cizí kapitál, CA je celková aktiva. 

 

Finanční samostatnost 

Koeficient samofinancování (také nazýván poměr vlastního kapitálu a celkových 

aktiv) udává, jaká část aktiv podniku je financována penězi vloženými vlastníky. 

Ukazatelhodnotí, jak je vysoká finanční samostatnost podniku, čili do jaké míry je podnik 

schopen krýt majetek vlastním kapitálem. Obecně platí, že při růstu ukazatele se upevňuje 

finanční stabilita podniku, avšak příliš vysoký ukazatel vede k snížení rentability 

vložených prostředků. Ukazatel je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti a jejich 

součet je roven 1. 

 

Finanční samostatnost= 100⋅
CA
VK %,    (2.18) 

kde VK činí vlastní kapitál. 

 

Finanční páka 

Finanční páka nebo také majetkový koeficient, informuje o tom, kolik korun 

majetku podniku připadá na 1 korunu vlastních zdrojů. Čím vyšší je podíl cizích zdrojů 

ve finanční struktuře podniku, tím je vyšší i ukazatel finanční páky. Z dlouhodobého 

hlediska by měla být finanční páka stabilní, nebo alespoň neklesající. 

 

Majetkový koeficient= 100⋅
VK
CA %     (2.19) 
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Zadluženost vlastního kapitálu 

Ukazatel má obdobnou vypovídací schopnost jako celková zadluženost. Uvádí, jaká 

výše dluhů připadá na 1 korunu vlastního kapitálu. U stabilního podniku by se hodnota 

poměru měla pohybovat v intervalu od 80% do 120%, avšak závisí na fázi vývoje firmy a 

vztahu vlastníků k riziku. 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu= 100⋅
VK
CK %   (2.20) 

 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí  informuje o  tom,  kolikrát zisk před  zdaněním  a úroky převyšuje 

úrokové platby. Jestliže se výsledná hodnota ukazatele rovná 100 %, podnik pokryje 

všechny úroky, avšak zisk je nulový. Pokud je ukazatel nižší než 100 %, podnik si 

nevydělá ani na úhradu úroků. 

 

Úrokové krytí= 100⋅
uroky
EBIT %     (2.21) 

 

Úrokové zatížení 

Úrokové zatížení vypovídá o tom, jak velkou část vytvořeného zisku odebírají 

úroky. Jestliže má podnik dlouhodobě úrokové zatížení na nízké úrovni, může si dovolit 

vyšší podíl cizích zdrojů. 

 

Úrokové zatížení = 100⋅
EBIT
uroky %    (2.22) 
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3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

3.1 Základní informace o společnosti1 
ŽDB GROUP a.s. byla založena dne 28. listopadu 2005 společností Industrial 

Group Holding KKCG B.V., IČ 27271144, se sídlem Rokin 55, 1012 KK, Amsterdam, 

Nizozemské království, jako jediným akcionářem. 

Dne 14. prosince 2005 byla společnost ŽDB GROUP a.s. zapsána do obchodního 

rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2980. 

Společnost ŽDB GROUP a.s. dne 29. prosince 2005 nabyla celkem 2 551 402 ks 

listinných akcií emitenta ŽDB a.s. ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 

370 Kč. Tímto se společnost ŽDB GROUP a.s. stala majitelem 92,02% podílu na 

základním kapitálu emitenta, tedy hlavním akcionářem. 

Společnost ŽDB GROUP a.s. převzala veškeré obchodní jmění zaniklé společnosti 

ŽDB a.s. bez jakéhokoli přerušení dosavadní výrobní činnosti a stala se pokračovatelem 

více jak stodvacetileté historie podniku.  

Sídlo společnosti: 

ŽDB GROUP a.s. 

Bezručova 300, 735 93 Bohumín 

Česká republika 

Identifikační číslo: 

26877091 

Členové představenstva a dozorčí rady 

Členové představenstva: 

Ing. Zdeněk Juchelka (předseda) 

Ing. Richard Wieluch (místopředseda) 

Mgr. Karel Komárek 

Členové  dozorčí rady: 

Jiří Jaškovský (předseda) 

                                                             

1 Zdroj: Výroční zprávy společnosti 
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JUDr. Jan Pochylý (místopředseda) 

Ing. Miroslav Dvořák 

3.2 Historie společnosti 
Historie společnosti začala před 120 lety, kdy berlínští průmyslníci Albert Hahn a 

Heindrich Eisner založili předchůdce dnešní ŽDB GROUP a.s.  

 V roce 1885 podnikatelé Albert Hahn a Heinrich Eisner spustili výrobu plynových 

trubek svařovaných na tupo, kdy po výstavbě haly a montáži strojního zařízení byla vlastní 

produkce zahájena dne 2. listopadu 1885. Při založení podniku sehrálo roli několik 

důležitých faktorů. V blízkosti se nacházela železnice, která tvořila významný dopravní 

uzel. Nedaleko se nacházelo několik hutních podniků jako byly Třinecké nebo Vítkovické 

železárny a také ostravsko-karvinský revír mnoha černouhelnými doly. Svou úlohu hrál i 

dostatek levné pracovní síly v širokém okolí. 

ŽDB GROUP a.s. v letošním roce dosáhne významného kulatého jubilea, v 

listopadu 2010 oslaví 125. výročí od svého založení. 

3.3 Předmět podnikání 
Své aktivity směřuje do tří základních pilířů podnikání, a to drátovenství, 

slévárenství a hutnictví. 

Hlavním výrobním programem společnosti je výroba radiátorů a vytápěcích kotlů, 

výroba taženého drátu, kordů, sítí, pružin a dalších výrobků z drátu, výroba oceli a litiny, 

výroba válcovaného materiálu, slévání železných a neželezných kovů. 

V ŽDB GROUP a.s. je vytvořen a udržován systém managementu jakosti, jenž 

splňuje požadavky normy ISO 9001 a je základním předpokladem dosahování spokojenosti 

zákazníků s výrobky a dodávkami ze ŽDB GROUP a.s. 

3.4 Organizační struktura 
Společnost ŽDB GROUP a.s. tvoří sedm výrobních závodů, kterými jsou:  

Závod VIADRUS, Závod Válcovna, ocelárna a recyklace, Závod Drátovna, Závod 

Lanárna, Závod Ocelové kordy, Závod Pérovna a průvlakárna, Závod Kovové tkaniny 

Kamenná, a obslužný závod - Závod Služby.  
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Závody zabezpečují technické, ekonomické, výrobní a obchodní funkce nutné k 

žvlastnímu fungování a výkonu činností v rozsahu předmětu podnikání a svěřených 

kompetencí. Správní útvary se zabývají strategickým řízením, řízením kvality, správou 

finančních zdrojů, vedením účetnictví, informačními technologiemi, poskytují právní 

služby a zabezpečují personální záležitosti. 

Obr. 3. 1 Organizační schéma společnosti 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti 

Závod VIADRUS je předním českým výrobcem topenářské techniky. Mezi tradiční 

předmět podnikání závodu Válcovna, ocelárna a recyklace patří výroba za tepla 

válcovaných dlouhých výrobků a ocelových ingotů. Závod Drátovna je jeden z největších 

výrobců za studena taženého drátu v Evropě. Závod Lanárna je největším výrobcem 

ocelových lan v České Republice. Závod Ocelové kordy je výrobcem ocelových 

výztužných materiálů do pneumatik a vysokotlakých hadic.Závod Kovové tkaniny 

Kamenná vyrábí široký sortiment kovových tkanin, svařovaných sítí, slabých světle 

žíhaných a polotvrdých drátů, jakož i dalších speciálních výrobků. Tyto výrobky se 

dodávají do oblasti gumárenství, chemického a potravinářského průmyslu, stavebnictví a 

do oblasti výroby automobilů. Závod Služby se jedná o obslužný závod, jehož činnost  

spočívá především v poskytování služeb a podpory výrobním závodům společnosti ŽDB 

GROUP a.s. 
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4 APLIKAČNÍ ČÁST 
V této kapitole budou metody popsány v minulé části použity k hodnocení 

finančního zdraví  konkrétního  podniku  ŽDB GROUP a.s.  Bude provedeno zkoumání 

účetních výkazů společnosti a na základě výsledků analýz navrženy další postupy a 

analýzy. 

Při analýze účetních výkazů se vychází z údajů rozvahy za roky 2006 – 2008 a 

z hodnot výkazu zisku a ztrát za roky 2006 – 2008, které jsou uvedeny v příloze č. 2 - 10. 

 

4.1 Horizontální analýza rozvahy 
 

Horizontální analýza rozvahy byla vyčíslena v letech 2006 – 2008. Absolutní 

meziroční změny jsou vyjádřeny pomocí vzorce (2.1) a procentní vyjádření pomocí vzorce 

(2.2). Tato analýza porovnává změny položek rozvahy společnosti ŽDB GROUP a.s. v 

časové posloupnosti. 

 
Horizontální analýza aktiv 
 
Tab. 4.1 Zkrácená horizontální analýza aktiv  

změna 2006/2007 změna 2007/2008 
  Aktiva k 31.12. (tis. Kč) absol.(tis.Kč) relat. (%) absol.(tis.Kč) relat. (%) 

  AKTIVA CELKEM 301 260 6,88% 220 565 4,71% 
B. Dlouhodobý majetek 369 241 18,05% 101 405 4,20% 
B.I DHM 368 426 18,81% 96 725 4,16% 
B.II DNM -9 420 -46,65% -2 209 -20,51% 
B.III Dlouhodobý finanční majetek 10 235 15,29% 6 888 8,92% 
C. Oběžná aktiva -69 710 -3,00% 122 608 5,44% 
C.I Zásoby 49 163 5,27% 144 898 14,75% 
C.II Dlouhodobé pohledávky -21 219 -20,70% 10 618 13,06% 
C.III Krátkodobé pohledávky -97 102 -7,67% -69 368 -5,94% 
C.IV Krátkodobý finanční majetek -552 -2,27% 36 460 153,39% 
D.I Časové rozlišení 1 729 15,66% -3 448 -27,00% 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Z provedené analýzy vyplývá,  že celková aktiva mají ve všech letech rostoucí 

tendenci. V prvním sledovaném roce, tedy v roce 2006 činila celková výše aktiv 4 381 815 

tis. Kč. Hodnota aktiv v následujících dvou letech pomalu stoupala. V roce 2007 se 

celková aktiva  zvýšila o 220 565 tis. Kč na 4 683 075 tis.Kč (meziroční nárůst o 6,88%). 

V roce 2008 se hodnota aktiv oproti předcozímu roku navýšila o dalších 4,71 % na 4 

903 640 tis.Kč. 
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Graf 4.1 Vývoj struktury aktiv v letech 2006 – 2008 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Aktiva jsou obecně tvořena stálým a oběžným majetkem podniku. Z grafu 4.2 je 

patrné,  že  stálá aktiva májí po celou dobu rostoucí tendenci. V roce 2006 činila stálá aktiva 

2 045 316 tis. Kč, 2 515 962 tis. Kč v roce 2008. Meziroční nárůst činil v roce 2007 18,05%, 

o 369 241 tis. Kč a v roce 2008 stálá aktiva nepatrně vzrostla o 4,20% tedy o 101 405 tis. 

Kč. 
 
Graf 4.2 Vývoj struktury stálých aktiv v letech 2006 – 2008 
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Růst stálých aktiv je zapříčinen předevšim narůstem DHM a dlouhodobého 

finančního majetku. V roce 2007 se hodnota DHM navýšila o 368 426 tis. Kč, přibližně o 

19% a v roce 2008 o 96 725 tis. Kč a to o dalších 4,16%. Dlouhodobý nehmotný majetek 

naopak klesl v roce 2007 oproti roku 2006 o 46,65%, a v roce 2008 o 20,51% na 8 562 tis. 

Kč. Hodnota dlouhodobého finančního majetku ve všech letech stoupala, v roce 2007 jeho 

výše vzrostla o 15,29% o celých 10 mil. Kč a následující rok se hodnota navýšila o 

8,92% o více než 6 mil.Kč.  

Co se týče oběžných aktiv, v roce 2007 byl zaznamenán pokles o 3%, avšak 

změna nastala v roce  2008,  kdy  se  oběžná aktiva zvýšila o 5,44%. 

Zásoby ve sledovaném období navíc  rostly, v roce 2007 o 49 163 tis. Kč a v roce 

2008 o 144 898 tis. Kč. K tomu došlo kvůli přírůstku materiálu a nedokončené výroby. 

Dlouhodobé pohledávky kleslý o 21 219 tis. Kč v roce 2007 a navýšily se o 10 618 tis. Kč 

v roce 2008. Krátkodobé pohledávky vykazují klesající tendenci v obou letech. Nejmenší 

částí oběžného majetku je krátkodobý finanční majetek, jehož výše klesla v roce 2007 

oproti roku 2006 o 2,27% tedy o 552 tis. Kč.  V roce 2008  jeho hodnota navíc vzrostla o 

153,39%, přibližně o 36 mil. Kč na 60 229 tis. Kč. 

 
Graf 4.3 Vývoj struktury oběžných aktiv v letech 2006 – 2008 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V rámci časového rozlišení byl zaznamenán růst v roce 2007 o 15,66% kdy došlo 
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ke zvýšení přijmů příštích období. Naopak v roce 2008 došlo k poklesu o 27 %, ten byl 

způsoben poklesem těchto přijmů. 

 
Horizontální analýza pasiv 
 
Tab. 4.2 Zkrácená horizontální analýza pasiv  

změna 2006/2007 změna 2007/2008 
  Pasiva k 31.12. (tis. Kč) absol.(tis.Kč) relat. (%) absol.(tis.Kč) relat. (%) 

  PASIVA CELKEM 301 260 6,88% 220 565 4,71% 
A. Vlastní kapitál 258 095 30,55% 172 413 15,63% 
A.I Základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 
A.II Kapitálové fondy 88 71 4,91% -313 056 -165,28% 
A.III Fondy ze získu 203 4,13% 49 150 959,59% 
A.IV VH  minulých let 111 253 45,38% 500 091 140,32% 
A.V VH běžného účetního období 137 768 33,41% -63 772 -11,59% 
B. Cizí zdroje 45 041 1,27% 45 338 1,27% 
B.I Rezervy -54 456 -22,44% -62 340 -33,11% 
B.II Dlouhodobé závazky 17 376 299,38% -10 718 -46,24% 
B.III Krátkodobé závazky -155 427 -11,00% 214 999 17,09% 
B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 237 548 12,69% -96 603 -4,58% 
C.I Časové rozlišení -1 876 -80,58% 2 814 622,57% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Graf 4.4 Vývoj struktury pasiv v letech 2006 – 2008 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu 4.4 lze vidět, že růst celkových pasiv odpovídá růstu celkových aktiv, což je 
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vzhledem k bilančnímu principu, kdy aktiva = pasiva, pochopitelné. 

Vlastní kapitál vzrostl ve všech letech a je to způsobeno především zvýšením 

výsledku hospodaření a nárůstem nerozděleného zisku minulých let.  

Cizí zdroje t a k é  zaznamenaly nárůst jak v roce 2007 tak i za rok 2008 o 1,27%. 

Nárůst tohoto cizího kapitálu byl způsoben velmi výrazným zvýšením dlohodobých 

závazků v roce 2007 o 299,38% , a krátkodobých závazků o 214 999 tis.Kč v roce 2008 

(meziroční nárůst o 17,09% ). 

V roce 2007 došlo k poklesu  časového rozlišení o cca 81 %. V roce 2008 má 

časové rozlišení naopak největší nárůst o cca 623%, a to především vlivem zvýšení výnosů 

příštích období a výdajů příštích období. 

 

Graf 4.5 Vývoj struktury vlastního kapitálu v letech 2006 – 2008 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na vlastním kapitálu tvoří největší změnu výsledek hospodaření minulých let, který 

má rostoucí tendenci. V roce 2007 výsledek hospodaření minulých let vzrostl o 111 253 tis. 

Kč oproti loňskému roku 2006, o 45,38%, v  následujícím roce 2008 se zvýšil o 500 091 tis. 

Kč a to o 140,32%. Položka základní kapitál ve sledovaném období má neměnný 

charakter a činí 2 000 000 Kč. Kapitálové fondy v roce 2007 vzrostly o  8 871 tis. Kč  o 

4,91%. V roce 2008 poklesly kapitálové fondy o 313 056 tis. Kč a to o 165,28%,  což 
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bylo vykázáno v záporných hodnotách. V roce 2007 rezervní fondy vzrostly o zhruba 4% 

a v posledním roce výrazně vzrostly o 959,59%, tedy na 54 272 tis.Kč.  

V grafu  4.6. je demonstrován vývoj struktury cizích zdrojů v letech 2006 – 2008. 

 

Graf 4.6 Vývoj struktury cizích zdrojů v letech 2006 – 2008 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Položka rezervy má klesající tendenci, v roce 2007 společnost snížila rezervy o 

54 456 tis. Kč a v roce 2008 o 62 340 tis. Kč. Z počátku sledovaných období vidíme 

výrazný růst dlohodobých závazků o 299,38% a poté následuje pokles roku 2008, který 

činí 46,24%. Oproti roku 2006 se v roce 2007 snížily krátkodobé závazky o 11% a v 

roce 2008 krátkodobé závazky vzrostly o 17,09%. V roce 2007 se zvýšily bankovní 

úvěry a výpomoci z 1 872 608 tis. Kč na 2 110 156 tis. Kč. (meziroční nárůst o 12,69%), 

v roce 2008 došlo k mírnému poklesu o téměř 5% díky  postupnému splácení úvěru. 

 

4.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 
Touto analýzou jsou porovnávány změny položek výsledovky v časové 

posloupnosti. Co se týče výkazu zisku a ztrát, tak u něj bychom měli pozornost zaměřit na 

všechny kategorie výsledku hospodařeni a na souměření tržeb z prodeje vlastních výrobků 
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a služeb s výkonovou spotřebou. Změny jednotlivých položek ve výkazu zisku a ztráty v 

analyzovaných letech jsou zachyceny v tabulce 4.3. 
Tab. 4.3 Zkrácená horizontální analýza VZZ   
  změna 2006/2007 změna 2007/2008 

  
absol. 
(tis.Kč) relat (%) 

absol. 
(tis.Kč)) relat.(%) 

Tržby za prodej zboží -3 135 -1,42% 62878 28,89% 
Náklady vynaložené na prodané zboží -11 633 -5,79% 62 042 32,79% 
OBCHODNÍ MARŽE 8 498 42,55% 836 2,94% 
Výkony 230 076 3,53% 614 022 9,10% 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 209 384 3,27% 471 137 7,12% 
Výkonová spotřeba 273 402 5,71% 548 095 10,83% 
PŘIDANÁ HODNOTA -34 828 -1,99% 66 763 3,88% 
Osobní náklady 16 306 1,67% 39 447 3,98% 
Daně a poplatky 1 389 18,21% -1 815 -20,13% 

Odpisy DNM a DHM 20 882 11,61% 43 571 21,71% 
Tržby z prodeje DM a materiálu 27 617 52,40% 40 772 50,76% 
Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 19 038 41,60% -10 179 -15,71% 
Změna stavu rezerv a opravných položek v  
provozní oblasti -54 596 -309,76% 23 234 -62,84% 
Ostatní provozní výnosy -72 735 -63,70% 3 298 7,96% 
Ostatní provozní náklady -90 069 -53,60% 25 348 32,51% 
PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 7 104 1,35% -8 773 -1,64% 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 2 821 -21,59% -1 397 13,63% 
Výnosové úroky -66 -6,37% 3 199 329,79% 
Nákladové úroky 39 662 62,95% 16 063 15,65% 
Ostatní finanční výnosy 577 965 77,51% -152 669 -11,53% 
Ostatní finanční náklady 384 000 55,60% -82 591 -7,69% 
FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 151 416 2444,95% -81 545 -51,74% 
Daň z příjmů za běžnou činnost 20 752 17,13% -26 545 -18,71% 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 137 768 33,41% -63 772 -11,59% 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 137 768 33,41% -63 772 -11,59% 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 158 520 29,72% -90 317 -13,05% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na začatku analýzy se podíváme na provozní výsledek hospodáření. Je to 

nejdůležitější čast každé společnosti, určujicí a zabespečujicí samotnou existenci podniku. 

Ve výkazu představuje největší absolutní hodnotu. Provozní výsledek vzrostl o 7 104 tis. 

Kč v roce 2007 oproti roku 2006 a v roce 2008 pokles o 8 773 tis. Kč.  

Z grafu 4.7 je patrné, že ve všech letech nedochází k velkým rozdílům mezi 

provozním výsledkem hospodaření. Finanční výsledek hospodaření za sledované období 

má kolísavou tendenci. V roce 2007 se finanční výsledek zvýšil  o cca 2 445% a je to dost 

velká procentní změna oproti roku 2006, v roce 2008 však tento výsledek pokles zhruba o 
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52%. Po nárůstu výsledku hospodaření za účetní období v roce 2007 o 33,41% došlo 

opět k poklesu v roce 2008 o téměř 12% oproti roku 2007, snižil se o 63 772 tis.Kč, ale 

stejně zůstal na velice slušné úrovni. 

Průběh vývoje jednotlivých hospodářských výsledků v letech 2006 – 2008 je 

zachycen v  grafu 4.7.  

 

Graf 4.7 Vývoj jednotlivých hospodářských výsledků v letech 2006 – 2008 (v tis. Kč) 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Z grafu 4.8 vyjadřujicího porovnání tržeb z vlastních výrobků a služeb s výkonovou 

spotřebou, je patrné, že v každém sledovaném období obě tyto položky mají rostoucí 

tendenci. Za rok 2007 došlo k nárůstu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb o 

3,27%, což v absolutní hodnotě činí 209 384 tis. Kč a výkonová spotřeba zaznamenala 

nárůst o 5,71%, o 273 402 tis. Kč. V roce 2008 se tržby zvýšily o 7,12%, tedy o 471 137 

tis. Kč  a výkonová spotřeba narostla  až o 10,83%, tedy o 548 095 tis. Kč oproti minulému 

roku. Z grafu je možno také vypozorovat, ze růst nákladů má však mírně větší dynamiku, 

než zvyšení tržeb. Tento jev je možno pro podnik považovat za negativní, neboť  jedna 

koruna tržeb je vyprodukovaná s vyššími náklady než v roce předchozím. Tato situace 

je nepříznivá a podnik se bude snažit hledat další možnosti a zlepšovat svou orientaci 

na trhu. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 27 

Graf 4.8 Porovnání tržeb z vlastních výrobků a služeb s výkonovou spotřebou  
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4.3 Vertikální analýza  
V této kapitole budeme popisovat vertikální analýzu aktiv, pasiv, nákladů a výnosů 

podniku  ŽDB GROUP, a.s.  za roky 2006 – 2008. Vertikální analýza rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty byla vyčíslena pomocí vzorce (2.3). 

4.3.1  Vertikální analýza rozvahy 
 Při analýze struktury aktiv byla zvolena za základnu hodnota celkových aktiv, při 

analýze struktury pasiv tvoří tuto základnu hodnoty celkových pasiv. 
Vertikální analýza aktiv 
 

Tab. 4.4 Zkrácená vertikální analýza aktiv v letech 2006 – 2008  (v %) 
  podíl na bilanční sumě 
  2006 2007 2008 
AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 
B. DLOUHODOBÝ MAJETEK  46,68% 51,56% 51,31% 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  0,46% 0,23% 0,17% 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  44,69% 49,68% 49,42% 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek  1,53% 1,65% 1,71% 
C. OBĚŽNÁ AKTIVA  53,07% 48,17% 48,50% 
C.I. Zásoby  21,29% 20,97% 22,99% 
C.II. Dlouhodobé pohledávky  2,34% 1,74% 1,87% 
C.III. Krátkodobé pohledávky  28,88% 24,95% 22,41% 
C.IV. Finanční majetek  0,56% 0,51% 1,23% 
D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv  0,25% 0,27% 0,19% 
D.I. Časové rozlišení  0,25% 0,27% 0,19% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na celkové  bilanční  sumě  převládá  v letech  2006  –  2008  jak dlouhodobý 

majetek tak i oběžný majetek. Za sledované období podíl dlouhodobého majetku na 

celkových aktivéch činil od 46,68% v roce 2006 až po hodnotu 51,31% v roce 2008. 

Největší část pak v rámci dlouhodobého majetku tvoří dlouhodobý hmotný majetek. 

Oběžná aktiva rostla v daném období, ale ne tak rychle jak stálá (přibližný meziroční 

narůst u oběžných aktiv je na úrovni 4%, když u stálých činí 12%). Podíl oběžných 

aktiv na celkových aktivech činil 53,07% v roce 2006, 48,17% v roce 2007 a  48,5% v 

roce 2008. Z oběžných aktiv největší část představovaly krátkodobé pohledávky a  zásoby.  

Podíl ostatních aktiv  na celkové  bilanční  sumě je vcelku zanedbatelný (činí meně než 

jedno procento). Strukturu  aktiv  v letech  2006  –  2008 znázorňuje graf 4.9. 

 

Graf 4.9 Struktura celkových aktiv v letech 2006 – 2008 (v %) 
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 Vertikální analýza pasiv 

 

Vertikální analýza pasiv říká, že podnik je z velké časti kryt cizími zdroji, přestože 

vlastní kapitál ve sledovaném období dosahuje kladných hodnot, ale ne v takové výši jako 

jsou právě cizí zdroje. 
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Tab. 4.5 Zkrácená vertikální analýza pasiv v letech 2006 – 2008  (v %) 

podíl na bilanční sumě 
  2006 2007 2008 

PASIVA CELKEM  100,00% 100,00% 100,00% 
A. VLASTNÍ KAPITÁL  19,28% 23,55% 26,01% 
A.I. Základní kapitál  0,05% 0,04% 0,04% 
A.II. Kapitálové fondy  4,12% 4,04% -2,52% 
A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku  0,11% 0,11% 1,11% 
A.IV. Hospodářský výsledek minulých let  5,59% 7,61% 17,47% 
A.V. Hospodářský výsledek za učtové období 9,41% 11,75% 9,92% 
B. CIZÍ ZDROJE  80,66% 76,44% 73,92% 
B.I. Rezervy  5,54% 4,02% 2,57% 
B.II. Dlouhodobé závazky  0,13% 0,49% 0,25% 
B.III. Krátkodobé závazky  32,26% 26,86% 30,04% 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci  42,74% 45,06% 41,06% 
C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv  0,05% 0,01% 0,07% 
C.I. Časové rozlišení  0,05% 0,01% 0,07% 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vlastní kapitál v roce 2006 dosahuje pouze 19,28% a v roce 2008 se zastavil na 

26,01%. Základní kapitál si stále drží přibližně stejný podíl  na  celkovém  vlastním  

kapitálu (asi 0,05%). Podíl výsledků hospodaření minulých let roste v daném období a  

v roce 2008 se zastavil na 17,5%. Výsledek hospodaření běžného účetního období nemá 

příliš stabilní vývoj. V roce 2006 tvoří  jen  9,41%  podílu.  Ten  v roce  2007  stoupl  na  

téměř  12%  podílu, v následujícím roce však opět  klesl na 9,92% podílu. Z výpočtů je 

také vidět z výpočtu, že během daného období mírně klesl podíl kapitálových fondů. 

Z grafu 4.10 vyplývá, že cizí zdroje se v letech 2006 až 2008 významně podílí 

na celkové struktuře pasiv, v roce 2006 činí 80,66% podílu a v roce 2008 došlo k mírnému 

poklesu na 73,92%. Podstatnou  část  cizích  zdrojů   představují bankovní úvěry a 

výpomoci. Krátkodobé  závazky tvoří také velký podíl na celkových cizích zdrojích. Podíl 

ostatních pasiv  je zanedbatelný (činí kolem 0,1% celkových pasiv). 

Strukturu  pasiv  v letech  2006 –  2008 znázorňuje graf 4.10. 
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Graf 4.10 Struktura celkových pasiv v letech 2006 – 2008  (v %) 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3.2 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

 

Vertikální analýza nákladů  

Největší položka, která ovlivňuje náklady je výkonová spotřeba, jak vidíme z grafu 

4.11. Tato výkonová spotřeba má pozvolný růst za analýzované období. V roce 2006 činí 

74,71% a do roku 2008  vzrostla  na 79,13%.  

Další položky ovlivňující náklady, i když ne ve velké  míře  jsou mzdové náklady  a  

náklady  na sociální zabezpečení  a zdravotní  pojištění.  Obě tyto položky mají  za období  

konstantní  průběh. Mzdové náklady jsou 11,20%,  pak  11,05%  a  10,82%. 

Strukturu nákladů v letech 2006 – 2008 znázorňuje graf 4.11. 
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Graf 4.11 Struktura nákladů v letech 2006 – 2008 (v %) 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vertikální analýza výnosů 

Z grafu 4.12 vyplývá, že tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  činí ve všech 

sledovaných letech rovných 100%, tudíž tvoří hlavní podíl na výnosech  podniku   ve 

výkazu zisku a ztráty. Všechny ostatní výnosové položky nemají žádný vliv, jak je z tohoto 

výkazu zřejmé. Příčina spočívá v tom, že podnik  se nezabývá jinou činností než tou hlavní. 

 

Graf 4.12 Struktura výnosů v letech 2006 – 2008 (v %) 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.4 Poměrová analýza  
V této  kapitole  je  provedena  analýza  rentability,  analýza  aktivity,  dále  

analýza likvidity a v neposlední řadě také analýza finanční stability a zadluženosti pomocí 

vybraných poměrových ukazatelů. Podle těchto ukazatelů budeme hodnotit současnou 

finanční situaci podniku ŽDB GROUP, a.s. a snažit se nalézt podmínky pro lepší vyhlídky 

do budoucna. 

 

4.4.1 Analýza rentability 
Vybrané ukazatele rentability jsou uvedeny v tabulce 4.6. 

Tab. 4.6 Hodnoty ukazatelů rentability v letech 2006 – 2008  

Ukazatel vzorce 2006 2007 2008 
Rentabilita aktiv (ROA) EBIT / CA 13,59% 16,95% 14,61% 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) EAT / VK 48,80% 49,87% 38,13% 

Rentabilita tržeb  (ROS) EAT / T 6,22% 8,05% 6,60% 
Rentabilita  investovaného  kapitálu 
(ROCE) 

EBIT / 
(VK+Zádl.) 26,89% 34,79% 33,74% 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 Rentabilita aktiv 

Ukazatel rentability aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy, které jsou 

investovaný do podnikání. Pro výpočet ROA byl použit zisk před úroky a zdaněním, 

jelikož má lepší vypovídací schopnost, není totiž ovlivněn změnami daňových a 

úrokových sazeb. 

 

Graf 4.13 Vývoj rentability aktiv v letech 2006 – 2008 
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Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 
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 Z grafu 4.13 lze vidět, že hodnota tohoto ukazatele je kladná v letech 2006 až 

2008. V těchto letech totiž EBIT dosahuje kladných čísel. Na začátku analyzovaného 

období rentabilita aktiv dosahovala 13,59%.  Nejvyšší hodnota ukazatele se vyskytla v 

roce 2007, neboť EBIT je ze všech sledovaných let nejvyšší. V dalším roce pak tato 

rentabilita klesla na 14,61%, je to zapříčiněno vyššími náklady, které podnik musí 

vynaložit, aby dosáhl vysokých tržeb. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Graf 4.14 Vývoj rentability vlastního kapitálu v letech 2006 – 2008 
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Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 

Tento ukazatel vyjadřuje celkovou výnosnost vlastního kapitálu. Obecně by 

mělo platit, že  výnosnost vlastního kapitálu by měla být vyšší než výnosnost 

celkových aktiv. Pokud  tato  podmínka  není  splněna,  je  pro  vlastníky  nevýhodné  

využívat  k financování podniku cizí zdroje. Společnost ŽDB GROUP, a.s.  toto pravidlo 

splňuje, jelikož rentabilita aktiv výše popsaná měla menší hodnoty. Z grafu 4.14 lže vidět, 

že výnosnost vlastního kapitálu v prvních dvou letech je přibližně na stejné úrovni a to 

kolem 49%. V roce 2008 tento ukazatel činil 38,13%. 

 

Rentabilita tržeb 

Z grafu 4.15 můžeme vidět, že v daných letech se tento ukazatel dostává do 

kladných hodnot a to vyplývá y toho, že podnik dosahuje zisku v každém roce sledovaného 

období. V roce 2006 je hodnota tohoto ukazatele na 6,22%. V roce 2007 bylo dosaženo 
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nejvyšší hodnoty rentability – 8,05%, neboť čistý zisk byl ze sledovaných let nejvyšší. V 

roce 2008 však oproti loňskému roku tato hodnota snížila na 6,60% a to především  z 

důvodu toho, že  vzrostly náklady ve výkonové spotřebě. 

 

Graf 4.15 Vývoj rentability tržeb v letech 2006 – 2008 
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Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 

Rentabilita investovaného kapitálu  

Tento ukazatel hodnotí smysl dlouhodobého investování na základě určení 

výnosnosti vlastního kapitálu spojeněho s dlouhodobýmí zdroji. Trend v čase by měl být 

rostoucí. Dá se říci, že  společnost ŽDB GROUP, a.s. to splňuje, protože v roce 2007 

dosahuje ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů vyšší hodnoty než v roce 2006 a činí 

34,79%. Nárůst  tohoto  ukazatele  byl způsoben snížením  dlouhodobých dluhů  a také 

růstem zisku. V roce  2008  dosahuje rentabilita investovaného kapitálu 33,94%. Tento 

málo významný pokles o 1% byl způsoben poklesem EBITu. Vývoj ukazatele ROCE je 

ukázán v grafu č. 4.16. 
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Graf 4.16 Vývoj rentability investovaného kapitálu v letech 2006 – 2008 
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Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 

4.4.2 Analýza aktivity 
 Ukazatele aktivity vyjadřují, jak podnik využívá svůj majetek. Dávají do 

vzájemných vztahů jednotlivé položky z rozvahy a z výkazu zisku a ztráty. Ukazatele 

aktivity uvádí  tabulka 4.7. 
 

Tab. 4.7 Hodnoty ukazatelů aktivity v letech 2006 – 2008 

Ukazatel vzorce 2006 2007 2008 
Obrátka celkových aktiv T / CA 1,51 1,46 1,50 
Doba obratu aktiv (dny) CA/ (T/360) 237,98 246,67 239,57 
Doba obratu zásob(dny) ZÁS. / (T/360) 50,68 51,74 55,07 
Doba obratu pohledávek (dny) KP / (T/360) 68,73 61,54 53,69 
Doba obratu závazků (dny) KZ / (T/360) 104,41 116,57 129,07 
Pravidlo solventnosti DOp < DOz splněno splněno splněno 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 

Obrátka celkových aktiv 

Obrátka aktiv udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok v tržbách. V roce 2006 

se celková aktiva obrátila 1,51 krát, v roce 2007 1,46 krát a v roce 2008 1,50 krát, ale v 

podstatě se drží nad 1 obrat za rok. Podnik by se měl snažit  aby dosahoval vyšších hodnot, 

tím byl by jeho majetek lépe využíván. Obrátku celkových aktiv v letech 2006 – 2008 lze 

vidět v grafu 4.17. 
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Graf  4.17 Vývoj obrátky celkových aktiv (počet obratů/rok) 
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Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 

Doba obratu aktiv 

Doba obratu aktiv vyjadřuje, za kolik dní se aktiva přemění na peníze. Čím je doba 

obratu aktiv menší, tím je na tom podnik lépe. Z grafu 4.18 je možné sledovat, že doba 

obratu má kolísavý charakter. Ten je způsoben neproporcionálním růstem závazků a tržeb. 

Podnik by se měl snažit maximalizovat své tržby při co možná nejnižším objemu aktiv. 

 

Graf 4.18  Doba obratu aktiv v letech 2006 – 2008(dny) 
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Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 37 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob má rostoucí charakter, neboť společnost každoročně zvyšuje 

položku zásob. V roce 2006 byla doba obratu zásob cca 51 dnů, v roce 2007 cca 52 dnů, 

v roce 2008 cca 55 dnů. Dobu obratu zásob v letech 2006 – 2008 znázorňuje graf 4.19. 

 

Graf 4.19 Doba obratu zásob v letech 2006 - 2008(dny) 
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Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho jsou zapláceny pohledávky podniku. 

Doba obratu pohledávek se z 69 dní v roce 2006 poklesla na 62 dní za rok 2007 a na 

54 dní v roce 2008. Z grafu 4.20 také můžeme vidět, že doba obratu pohledávek v 

časovém horizontu tří let má klesající průběh, což je způsobeno poklesem kratkodobých 

pohledávek. 

 

Doba obratu závazků 

Tento  ukazate  představuje dobu, za kterou podnik je schopen splatit své závazky. 

Doba obratu závazků má rostoucí tendenci a vykazuje nejvyšší hodnotu v roce 2008 (viz 

graf 4.20), neboť položka  krátkodobé  závazky  je  v tomto  roce  nejvyšší.  

Doba obratu závazků  se  obvykle srovnává s ukazatelem doby obratu pohledávek. 

Obecně platí, že doba obratu pohledávek by měla být nižší než doba obratu závazků. 

Toto pravidlo solventnosti podnik splňuje, což můžeme také vidět v grafu 4.20. 
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Graf 4.20 Vývoj doby obratu pohledávek a doby obratu závazků (dny) 
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Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 

4.4.3 Analýza likvidity 

Ukazatele likvidity ukazují, jak je podnik schopen plnit své finanční 

povinnosti. V analýze likvidity se hodnotí celková, pohotová a okamžitá schopnost 

podniku hradit své závazky. A také tato analýza zahrnuje ukazatel čistého pracovního 

kapitálu.Vybrané ukazatele likvidity zobrazuje tabulka 4.8. 

 
Tab. 4.8 Hodnoty ukazatelů likvidity v letech 2006 – 2008  

Ukazatel vzorce 2006 2007 2008 
Běžná likvidita OA / KZ 1,21 1,02 0,90 
Pohotová likvidita (OA - ZÁS) / KZ 0,72 0,58 0,47 
Okamžitá likvidita PP / KZ 0,01 0,01 0,02 
Čistý pracovní kapitál OA - KZ 402 954 42 710 -263 508 

 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 
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Ukazatel běžné likvidity  

Z tabulky můžeme vyčíst, že  kdyby podnik proměnil všechna svá oběžná aktiva v 

daném okamžiku na hotovost, byl by schopen splatit své závazky v roce 2006 1,21 krát, 

v roce 2007 1,02 krát. V roce 2008 tato hodnota klesla na 0,9. Obecně lze říci, že za 

ideální se považuje, pokud se ukazatel celkové likvidity nachází v rozmezí 1,5 – 2,5. Do 

ideálního stavu se tedy podnik nedostal. A v posledním roce analyzovaného období, 

kdyby prodal veškerý svůj oběžný majetek, ani by nepokryl všechny své závazky. Vývoj 

ukazatele v období 2006 – 2008 zachycuje graf 4.21 

 

Ukazatel pohotové likvidity 

Pohotová likvidita nám řiká, zda je podnik schopen splatit své krátkodobé závazky 

z vlastních zdroů ve velmi krátké době. Doporučené hodnoty pohotové likvidity se 

pohybují v rozmezí 1,0 – 1,5. Těchto hodnot podnik nedosahuje ani v jednom roce.  Z 

toho vyplývá, že společnost není shopna se vyrovnat se svými závazky, aniž by prodala 

sve zásoby. Pro ucelený přehled je vývoj ukazatele pohotové likvidity zachycen v grafu 

4.21.  

 

Graf 4.21 Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2006 – 2008 
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Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 

Ukazatel okamžité likvidity 

Tento ukazatel měří schopnost podniku dostát svým právě splatným dluhům. 
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Pokud je hodnota ukazatele alespoň 0,2, je okamžitá likvidita podniku zajištěna. 

V našem případě, jak můžeme vyčíst  z  grafu 4.21,  ve všéch sledovaných 

obdobích není společnost ŽDB GROUP, a.s.  schopná dostát svým závazkům ihned, 

protože hodnoty ukazatele jsou příliš nízké, což vypovídá o menším množství finančních 

prostžedků. Ale to neznamená, že podnik má finanční problemy. Vývoj ukazatele 

okamžité likvidity demonstruje graf 4.21. 

 

 Ukazatel čistého pracovního kapitálu 

Čistý pracovní kapital udává, v jaké výši jsou oběžná aktiva podniku financována 

dlouhodobým kapitálem. V pvních letech se tento ukazatel dostává do kladných hodnot, 

znamená to, že oběžná aktiva jsou vyšší než krátkodobé závazky. Zároveň tedy by měly 

vlastní kapitál a dlouhodobé závazky převyšovat dlouhodobá aktiva, což je v našem případě 

splněno jen v letech 2006 a 2007. Z grafu 4.22 můžeme vidět, že v roce 2007 vývoj tohoto 

ukazatele zaznamenal pokles oproti roku 2006. Ten byl způsoben zejména nárůstem 

krátkodobých bankovních úvěrů a zároveň úbytkem oběžných aktiv. V následném roce 

dochází k jeho dalšímu poklesu a ČPK nabývá zaporných hodnot. Tento pokles v roce 2008 

je zapříčiněn růstem krátkodobých závazků a zároveň  mizivým nárůstem oběžných aktiv. 

Tato situace není pro podnik pozitivní a ohrožuje jeho likviditu.Vývoj ČPK ve společnosti 

ŽDB GROUP a.s. zachycuje graf 4.22. 

 

Graf 4.22 Vývoj čistého pracovního kapitálu  v letech 2006 – 2008  
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Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 
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4.4.4 Analýza finanční stability a zadluženosti 
Ukazatele finanční stability a zadluženosti udávají v jaké míře používá podnik pro 

své financování vlastní a cizí zdroje. Výsledné hodnoty těchto ukazatelů lze vidět v 

tabulce 4.9. 

Tab. 4.9 Ukazatele finanční stability a zadluženosti v letech 2006 – 2008 

Ukazatel vzorce 2006 2007 2008 
Celková zadluženost 
(Debt Ratio) CZ / CA 80,66% 76,44% 73,92% 
Finanční samostatnost 
 (Equity Ratio) VK / CA 19,28% 23,55% 26,01% 

Finanční páka CA / VK 5,19 4,25 3,84 
Zadluženost vlastního kapitálu  
(Debt/Equity Ratio) CZ / VK 418,33% 324,53% 284,22% 
Úrokové krytí EBIT / Ú 9,45 7,73 6,03 
Úrokové zatížení Ú / EBIT 10,58% 12,94% 16,58% 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 

Finanční samostatnost 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech vyjadřuje, jaká část podnikových aktiv je 

financována vlastními zdroji. Z tab. č.4.9 vyplývá, že za období 2006 až 2008 podnik 

vykazuje nízké hodnoty. V roce 2006 tento ukazatel vypovídá, že jen 0,19 Kč vlastního 

kapitálu připadá na 1 Kč majetku podniku, v dalšich letech ale ukazatel finanční 

samostatnosti roste.  

V roce 2007 vzroste na 23,55% a ke koncí sledovaného období činí finanční 

samostatnost 26,01%  (viz graf 4.23). Zvýšení tohoto ukazatele způsobil nárůst vlastního 

kapitálu, a to díky výsledku hospodaření minulých let. Z analýzy těchto ukazatelů je 

možno říci, že podnik nebyl schopen platit závazky svými vlastními zdroji  za analyzované 

období. 

Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti informuje, do jaké míry se podílí věřitelé na 

celkovém majetku firmy. Cizí zdroje společnosti ŽDB GROUP a.s. tvoří z velké části 

krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci. Ukazatel celkové zadluženosti má 

klesající tendenci a graf č.4.23 nám znázorňuje, že podnik je kryt ve velké míře cizími 

zdroji. Nejvyšší hodnota byla v roce 2006 a to ve výši 80,66%, poté klesá do roku 2008 na 

73,92%. Vzhledem  k doporučeným hodnotám od  40% do  50% je pro podnik celková 

zadluženost vysoká. 
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Graf  4.23 Vývoj finanční samostatnosti a celkové zadluženosti v letech 2006 – 2008 
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Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 

Majetkový koeficient 

Majetkový koeficient (finanční páka) vypovídá o tom, kolik korun majetku podniku 

připadá na 1 Kč vlastního kapitálu. Výsledky korespondují s hodnotami ukazatele celkové 

zadluženosti a hodnotami koeficientu samofinancování. V roce 2006 má finanční páka 

hodnotu 5,19, v roce 2007 dochází k mírnému snížení  a to na 4,25 a za rok 2008 klesla na 

3,84. Tento pokles znamená to, že se snížil podíl cizích zdrojů na financování podniku. 

Majetkový koeficient v letech 2006 – 2008 lze vidět v grafu 4.24 

 

Graf  4.24 Vývoj majetkového koeficientu v letech 2006 – 2008 
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Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 
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Zadluženost vlastního kapitálu  

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu vyjadřuje, jaké množství vlastního kapitálu 

připadá na 1 Kč cizího kapitálu. U stabilních společností by se měl ukazatel pohybovat v 

pásmu od 80% do 120%. Z tab. 4.9 vyplývá, že hodnoty tohoto ukazatele se průběžně 

snižovaly z 418,33% v roce 2006 až na 284,22% v roce 2008. Můžeme to označit za 

kladný jev. 

 

Graf  4.25 Vývoj zadluženosti vlastního kapitálu v letech 2006 – 2008 
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Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 

Úrokové krytí  

Úrokové krytí označuje, kolikrát převyšuje EBIT placené úroky. V časovem 

horizontu tří let se tento ukazatel dostává do kladných hodnot (viz graf 4.26), což  znamená, 

že společnost ŽDB GROUP a.s. pokrývá svým ziskem nákladové úroky a nemá problémy s  

je  splacením. V roce 2006 byla společnost schopna ze svého zisku zaplatit úroky 9,45 krát. 

V posledním roce 2008 nákladové úroky vzrostly, tím se ukazatel snížil a úroky mohly být 

uhrazeny pouze 6,03 krát.  
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Graf  4.26 Vývoj ukazatele úrokového krytí v letech 2006 – 2008 
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Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 

Úrokové zatížení  

Úrokové zatížení vypovídá o tom, jak velkou část zisku odebírají úroky. Tento 

ukazatel by měl  vykazovat klesající trend, jelikož čím jsou menší úroky, tím je větší zisk. 

Společnost ŽDB GROUP a.s. tuto klesající tendenci nesplňuje. Růst tohoto ukazatele 

v analyzovaných letech byl zapříčiněn růstem placených úroků a menším nárůstem zisku. 

Vývoj tohoto ukazatele zachycuje graf 4.27. 
 
Graf  4.27 Vývoj ukazatele úrokového zatížení v letech 2006 – 2008 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
 

  Na základě interních materialů vybraného podniku, jako jsou učetní závěrky, se 

podařilo provést finanční analýzu společnosti ŽDB GROUP, a.s. za tři roky 2006 – 2008 a 

podle ní zjistit současný stav této společnosti. 

 Z horizontální analýzy lze soudit, že aktiva podniku, také ovšem i pasiva, měla po 

dobu tří let rostoucí tendenci. Na straně aktiv byl růst způsoben nárůstem DHM, jehož 

přírůstky směřovaly zejména do pořízení nových výrobních strojů a agregátů, do obnovy 

zastaralého zařízení a do výstavby skladovacích prostor. Na straně pasiv byl růst  způsoben 

především zvýšením vlastního kapitálu z důvodu zvyšování výsledku hospodaření a 

narůstání nerozděleného zisku minulých let. Dále z této analýzy plyne, že náklady a 

výnosy podniku také mají rostoucí charakter. Růst nákladů má ale větší dynamiku, než 

zvýšení tržeb, na což by si podnik měl dát pozor a snažit se produkovat s co nejnižšímí 

náklady a dosahovat vyššího zisku. 

 Vertikální analýza nám ukázala, že podnik je výrazně financován cizímí zdroji, což 

může v budoucnu vést k problémům. Největší podíl na nákladech maji výkonova spotřeba 

a ve menší míře mzdové náklady. Na výnosech mají velký podíl  tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb. 

 Poměrové ukazatele také mají pro podnik velký význam. Analýza poměrových 

ukazatelů nám zjistila několik slabin, které rozebereme a zaměříme na ně pozornost, aby v 

budoucnu nedocházelo k závažným problémům. Z vývoje likvidity společnosti můžeme 

říci, že hodnoty likvidity za sledované období se pohybují pod optimální hranicí, jak při 

hodnocení běžné, tak i pohotové likvidity. Hodnota okamžité likvidity je dokonce velmi 

nízko pod optimální hranicí. Tento vývoj může vést  k tomu, že společnost nebude mít 

dostatečné množství potřebných PP ke krytí svých závazků. Podnik by měl včas  zajistit 

zvýšení své likvidity, aby v budoucnu nedošlo k jeho insolventnosti. Společnost by se 

proto měla zaměřit na snižování doby obratu pohledávek a na navýšení finančního majetku, 

což  by zabezpečilo dostatečnou  peněžní likviditu podniku. 

 Rentabilita společnosti má v analyzovaných letech kolísající vývoj a je také 

ovlivněna likviditou, aktivitou a zadlužeností společnosti. Rentabilita vlastního kapitálu 

byla nejvyšší v roce 2007. Tento nárůst byl způsoben nejvyšším EAT ze všech let. V rámci 

rentability by se společnost měla zaměřit na zvýšení rentability tržeb snižováním 

celkových nákladů. 
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 Z analýzy aktivity lze vidět, že ukazatele obrátky celkových aktiv vykazují 

nedostačující rychlost obratu. Podnik by se měl snažit dosahovat vyšších hodnt, aby byl 

jeho majetek lépe využíván. Snaží se totiž rok od roku maximalizovat tržby při co možná 

nejnižším objemu aktiv. Co se týče pravidla solventnosti, tak to společnost dodržuje. 

Doba obratu závazků je totiž každoročně vyšší než doba obratu pohledávek. 

Z ukazatele zadluženosti můžeme říci, že celková zadluženost se pohybuje v 

průměru 77%, znamená to, že podnik je financován ve velké míře cizími zdroji, což 

zvyšuje výnosnost vlastního kapitalu. Na druhé straně však ohrožuje likviditu a  zvyšuje 

věřitelské riziko.  I když zadluženost v letech 2006 –2008 má klesající trend, musí podnik i 

nadále pokračovat tímto směrem a snažit o její další snižování  na optimální  úroveň, která 

se má pohybovat v rozmezí 40% - 50%. Proto by se podnik  měl především zaměřit na 

splácení bankovních úvěrů a výpomocí, které ve sledovaném období vzrostly, a tímto 

krokem by se přirozeně snížily i nákladove úroky.  

Aby podnik nadále dosahoval efektivních hospodářských výsledků, musí 

managemet této firmy pozorně a důsledně dbát na své strategické plány. Toto bylo v 

minulém roce podpořeno také skutečností, že byla provedena výměna generálního ředitele. 

 Nehledě na veškerá odhalená negativa a celosvětovou hospodářskou krizi můžeme 

analyzovaný podnik ŽDB GROUP,a.s. stále považovat za optimalizovanou, dobře 

připravenou a stabilizovanou společnost. 
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6 ZÁVĚR 
V souvislosti s vývojem ekonomické situace roste význam hodnocení finančního 

zdraví podniku. Finanční analýza představuje kompletní rozbor finanční situace podniku, 

který zkoumá jednotlivé stránky finančního hospodaření a jejich vzájemné vztahy. 

Ukazatele finanční analýzy se využívají ve velké míře, jelikož vypovídají o finančním 

zdraví podniku. 

Cílem mé bakalářské práce bylo hodnocení finanční situace společnosti ŽDB 

GROUP a.s., za období v letech 2006 – 2008, pomocí nástrojů finanční analýzy a navržení 

opatření, která by vedla k odstranění stávajících eventuálních problémů. Účetní závěrka z 

roku 2009 ještě nebyla ověřena auditorem, proto nebyla použita. Tato práce byla rozdělena 

do čtyř základních částí. 

V teoretické části byly nejprve charakterizovány nejdůležitější zdroje informací pro  

finanční analýzu, z nichž jsou čerpány položky pro výpočet jednotlivých ukazatelů. Dále 

byly definováni uživatelé finanční analýzy a v dalších podkapitolách byly popsány 

využívané metodické nástroje finanční analýzy. 

Následující kapitola byla věnována představení analyzované společnosti. Jsou zde 

uvedeny základní informace o společnosti, předmětu podnikání, historickém vývoji,  a je 

představena její organizační struktura. 

Stěžejní kapitolou bakalářské práce byla aplikační část, v níž byla data firmy 

podrobena analýze stavových (absolutních) ukazatelů a to horizontální a vertikální analýze, 

dále analýze poměrových ukazatelů – likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti. 

Všechny výsledné hodnoty byly srovnávány v čase. 

Na základě zjištěných nedostatků byla v závěrečné kapitole navržena doporučení, 

která by v budoucnu mohla vést k odstranění odhalených negativních jevů a k celkovému 

zlepšení finanční situace podniku. 
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SEZNAM ZKRATEK  

 

EAT ...............čistý zisk 

EBIT ..............zisk před úroky a zdaněním  

EBITDA ........zisk před úroky, odpisy a zdaněním  

EBT ...............zisk před zdaněním 

ROA ..............rentabilita celkového kapitálu 

ROCE.............rentabilita investovaného kapitálu 

ROE ...............rentabilita vlastního kapitálu 

ROS ...............rentabilita tržeb 

DHM ..............dlouhodobý hmotný majetek 

DNM ..............dlouhodobý nehmotný majetek 

VK .................vlastní kapitál 

CZ ..................cizí zdroje  

CA ................celková aktiva 

OA .................oběžná aktiva 

PP ..................peněžní prostředky 

ZÁS................zásoby 

KP ..................krátkodobé pohledávky 

KZ ..................krátkodobé závazky 

DOp ................doba obratu pohledavek 

DOz ................doba obrazu závazků  

ČPK.................čistý pracovní kapitál 

T ..................tržby 

Ú ...................úroky 

VH ................výsledek hospodaření 

a.s. .................akciová společnost 

tzv. .................tak zvaný 

obr. .................obrázek 

tab. .................tabulka 

č. ...................čislo 

absol. ..............absolutní změna 

relat. ...............relativni změna 
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- souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední 
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VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 
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