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Anotace 
 

Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a. s. Cílem této práce je pomocí poměrových ukazatelů 

zhodnotit a posoudit situaci ve společnosti v letech 2006 – 2008. Teoretická část  

je zaměřena na základní popis finanční analýzy a definování poměrových ukazatelů. 

V praktické části jsou vypočteny poměrové ukazatele za sledované období a zhodnocen 

jejich vývoj. V další části je shrnuta situace společnosti a uvedeny návrhy a opatření  

ke zlepšení zjištěné situace. 
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Annotation 
 

My thesis deals with the financial analysis of Severomoravské vodovody  

a kanalizace Ostrava a. s. Using ratio indicators, the aim is to evaluate and assess  

the company condition in years 2006 – 2008. The theoretical part is focussed on basic 

description of the financial analysis and defining ratio indicators. In the practical part, ratio 

indicators within the period in view are calculated and their development evaluated. Next 

part summarizes the company condition and gives suggestions and measures 

for improvement. 

 

Keywords: financial analysis, liquidity, cost-effectiveness, activity, indebtedness, market 

value 
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Seznam zkratek: 

Aqualia     Aqualia gestión integral del aqua, S.A. 

a.s.     akciová společnost 

č.     číslo 

ČR     Česká republika 

EAT    (Earnings after Taxes) zisk po zdanění 

EBIT (Earnings efore Interest and Taxes) zisk před odečtením 

úroků a daní 

EPS     (Earning per share) čistý zisk na akcii 

FCC     Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 

mat.    materiál 

Kč    korun českých 

M/B     ukazatel poměru tržní ceny akcie k účetní hodnotě  

mil.     miliony 

ROA     (return on assets) rentabilita celkového vloženého kapitálu 

ROC (return on costs) rentabilita nákladů 

ROCE (return on capital employed) rentabilita celkového 

investovaného kapitálu 

ROE (return on equity) rentabilita vlastního kapitálu 

ROS (return on sales) rentability tržeb 

Sb.    sbírka 

SmVaK Ostrava a. s.   Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. 

tis.     tisíce 

tzv.     takzvané 

USA    Spojené státy americké 
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1 Úvod 
 

Finanční analýza je důležitou součástí komplexu finančního řízení podniku, 

posuzuje současnou ekonomickou a finanční situaci společnosti. Účelem finanční analýzy 

je prověřit finanční zdraví společnosti a sestavení základních informací pro finanční plán. 

V bakalářské práci se zabývám ukazateli rentability, ukazateli likvidity, ukazateli aktivity  

a ukazateli zadluženosti. Pro přesné zhodnocení hodnot všech ukazatelů potřebujeme 

včetně údajů z účetnictví i informace, které konkrétně popisují podmínky dané činnosti 

určitého podniku. 

Cílem bakalářské práce je finanční analýza společnosti Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava a. s. v letech 2006 - 2008. 

Bakalářská práce se dělí do šesti kapitol. Druhá kapitola se věnuje historii, 

charakteristice společnosti a základním informacím o společnosti. 

Třetí kapitola je zaměřena na teoretická východiska finanční analýzy společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. 

Ve čtvrté části je vypracována samotná finanční analýza společnosti, ta je 

vypracována pomocí poměrových ukazatelů, což jsou ukazatelé zadluženosti, likvidity, 

aktivity a rentability. Všechny potřebné údaje jsou čerpány z účetních výkazů 

Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a. s. Finanční analýzu budu provádět za 

období let 2006 - 2008. Finanční analýza je důležitá jak pro samotnou společnost, její 

management, tak i pro externí uživatele, jako jsou banky, akcionáři, investoři, věřitelé, 

odběratelé, státní orgány a zaměstnanci. 

V páté kapitole podle zjištěných výsledků finanční analýzy navrhnu opatření, která 

by mohla zjištěnou situaci společnosti případně zlepšit. 

V šesté závěrečné kapitole se budu věnovat shrnutí celé bakalářské práce. 
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2 Charakteristika vybrané společnosti 
 

Mezi špičkové společnosti v oblasti vodovodů a kanalizací v České republice patří 

společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

 

2.1 Profil společnosti 
  

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. v současné podobě 

působí jako největší vodárenská společnost v Moravskoslezském kraji již od roku 1992. 

Současná podoba společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

(dále jen SmVaK Ostrava a.s.) vznikla z těch částí bývalého státního podniku, které měly 

technickou návaznost na systém Ostravského oblastního vodovodu. Tomu odpovídá  

i dnešní oblast působnosti, zahrnující regiony Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jičín 

a Opava. Na základě smlouvy dodává společnost pitnou vodu do veřejné vodovodní sítě 

města Ostravy, Hlučína, Studénky a několika dalších obcí, působí rovněž na Přerovsku  

a Bruntálsku. Jako jediná vodárenská společnost v ČR pitnou vodu také vyváží  

i do příhraničních oblastí na území Polské republiky. 

Do roku 1992 zabezpečoval zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních 

vod na celém území bývalého Severomoravského kraje státní podnik se stejným názvem 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Po privatizaci tvořila akcionářskou 

strukturu z více než 85 % města a obce regionu. Od roku 1999 se majoritním akcionářem 

stala britská vodárenská společnost Anglian Water s 54,3 % podílem akcií, 44,7 % akcií 

získala společnost ONDEO Services. Dne 26. února 2004 byl podíl Anglian Water 

převeden na Waterfall Holding B.V. (100 % dceřiná společnost Penty Investments). Dne 

30. dubna 2004 získala tato společnost i minoritní podíl společnosti SUEZ Environnement 

(bývalé ONDEO) a stala se držitelem s podílem 98,45 % akcií SmVaK Ostrava a.s.,  

11. dubna 2006 skupina Penta podepsala smlouvu o prodeji 98,5 % akcií SmVaK  

Ostrava a.s. španělské společnosti Aqualia (100 % dceřiná společnost koncernu FCC 

specializujícího se na stavebnictví a provoz komunálních služeb).  

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. jsou vlastníkem 

infrastruktury, provozovatelem a poskytovatelem regulované dodávky vody  

pro 1,1 milionu zákazníků. Dodávku vody poskytují nejen v Ostravě, Hlučíně, Studénce, 
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části Přerovska a v dalších obcích, ale také v příhraničních oblastech Polska. Více  

jak 80 vodohospodářských zařízeních zajišťuje smluvně pro města a obce uvedených 

regionů SmVaK Ostrava a. s. Je poskytovatelem kanalizačních služeb pro půl milionu 

zákazníků na Severní Moravě a Slezsku. 

Hlavním cílem, který si společnost v oblasti kanalizací stanovila, je trvalé 

zlepšování stavu stokové sítě. Kromě klasických způsobů se pro použití ověřují metody 

bezvýkopových oprav kanalizací, které mají výhody hlavně při pracích v centrech měst. 

Zvyšují se délky vyčištěných stok a počty hodin věnované revizi a údržbě stokových sítí. 

Pro kontrolu stok jsou využívány televizní kamery.  

Další z hlavních důležitých činností SmVaK Ostrava a.s. je odvádění a čištění 

odpadních vod. Vzhledem k současným požadavkům ochrany životního prostředí se 

pozornost ve stále větší míře zaměřuje právě na tuto oblast. Společnost dnes provozuje 

celkem 66 čistíren odpadních vod.  

Výnosy společnosti jsou tvořeny z 96 % z regulovaného podnikání. SmVaK 

Ostrava je z 98,68 % vlastněna dceřinou společností firmy Aqualia gestión integral del 

aqua, S.A. (Aqualia), která je postupně ovládána společností Fomento de Construcciones y 

Contratas, S.A. (FCC), mateřskou společností jedné ze španělských vedoucích stavebních 

skupin a servisních společností. Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. má pestrý 

rozsah aktivit počínaje sběrem, až po likvidaci pevného odpadu, čištění ulic, dodávky 

vody, údržby zařízení na pitnou a odpadní vodu. 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. usilují o vysokou úroveň 

služeb pro své klienty ve všech oblastech činnosti společnosti. K vyřizování záležitostí 

spojených s dodávkami vody a odváděním a čištěním odpadních vod slouží regionální 

zákaznická centra, která se nacházejí v městech Frýdek – Místek, Karviná, Nový Jičín, 

Opava a Ostrava. Společnost spolupracuje s městy a obcemi na tvorbě územních 

rozvojových plánů a poskytuje poradenské služby z oboru [8, 9].  

V rámci projektu Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních 

center Moravskoslezského kraje získaly Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 

a.s. významné ocenění titul Podnikatel roku 2008 ve vztahu k životnímu prostředí  

v Moravskoslezském kraji. Této soutěže se zúčastnilo 22 firem, které byly rozděleny  

do dvou kategorií podle velikosti podniku, a to do 50 a nad 50 zaměstnanců.  
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Cílem této soutěže bylo motivovat podniky v Moravskoslezském kraji k ochraně 

životního prostředí, k zavádění prvků environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, 

otevřenosti vůči veřejnosti a partnerské spolupráci. Dalším z cílů této soutěže je snaha 

vyzvednout společnosti, které se chovají k životnímu prostředí šetrně, využívají nástroje 

environmentálního řízení zaměřené na snížení negativních vlivů na životní prostředí. 

K získání této ceny společnosti SmVaK Ostrava a.s. přispělo využívání 

obnovitelných zdrojů pro výrobu elektrické energie, vyráběné z bioplynu v čistírnách 

odpadních vod, nebo využití hydrodynamické energie proudění vody v potrubí v malých 

vodních elektrárnách. Společnost každoročně investuje do ochrany životního prostředí, 

v roce 2007 investovala 146,5 milionů korun [7]. 
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3 Teoretická vymezení finanční analýzy 
 

Následující část bakalářské práce popisuje pojem finanční analýza a vysvětluje 

hlavní cíle a účel finanční analýzy. Objasňuje základní pojmy, vysvětluje jak hodnotit 

finanční zdraví podniku. Finanční analýza je jedním z nejdůležitějších nástrojů finančního 

řízení. Finanční analýza poskytuje informace při posouzení výkonnosti a perspektivnosti 

společnosti vůči ostatním firmám. Hlavním cílem je identifikovat finanční zdraví 

společnosti, rozpoznat slabé stránky firmy, které by mohly v budoucnu firmu ohrozit, ale 

také nalézt silné stránky, o které by se mohla opřít v případných problémech. 

 

3.1 Historie finanční analýzy 
 

Kořeny finanční analýzy můžeme objevit ihned po vzniku samotných peněz, jelikož 

bylo potřeba sestavovat rozvahy o tom, jak s nimi bylo hospodařeno. Metody a techniky 

provádění analýzy a sestavování rozvahy byly přizpůsobeny té době, nelze je tedy 

přirovnávat k sestavování analýzy dnešní doby moderní techniky.  

Vznik moderní techniky sestavování finanční analýzy se datuje ke konci 19. století 

ve Spojených státech amerických. V USA bylo vydáno nejvíce publikací na toto téma.  

Na českém trhu jsou překlady knih hlavně z USA. Termín finanční analýza pochází  

z angličtiny (Financial Analysis), v tuzemských publikacích nacházíme pojem převzatý  

z němčiny bilanční analýza (Bilanzanalyse) nebo bilanční kritika (Bilanzkritik). 

Po první světové válce se začala finanční analýza provádět hlavně u větších firem 

za účelem posouzení schopnosti splácet úvěr. Bilanční analýzu velkých firem za dob první 

republiky zveřejňovaly hospodářské noviny. Velký rozvoj finanční analýza zažila 

v průběhu Velké hospodářské krize ve 30. letech minulého století. Hlavními body se stala 

problematika likvidity, kdy firmy musely začít bojovat o přežití. Další rozvoj začal  

po druhé světové válce, kdy firmy začaly využívat počítače a mohly se efektivně zabývat 

výkonností firem [1]. 
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3.2 Uživatelé finanční analýzy 
 

Výsledky finanční analýzy jsou důležité pro management, vlastníky nebo 

akcionáře, věřitele společnosti a další externí uživatelé, které by finanční situace podniku 

mohla zajímat. Výsledky analýzy, především vývoj ukazatele likvidity, jsou důležité  

pro správné rozhodování manažerů. Na základě těchto informací rozhodují o dalším 

finančním řízení, o struktuře majetku, dalším investování nebo dalších investičních 

plánech. Finanční analýza má potvrdit nebo vyvrátit výnosnost prostředků, které  

do společnosti dali samotní vlastníci nebo investoři. Informace o výnosnosti akcií a jejich 

změny na trhu akcií jsou důležité hlavně pro akcionáře, kteří jsou ochotni své volné 

finanční prostředky investovat do vybrané společnosti. Bankám slouží výsledky finanční 

analýzy pro posouzení požadavku na poskytnutí úvěru. Nejdůležitější jsou pro ně ukazatele 

likvidity a hodnocení ziskovosti, které sledují dlouhodobě, a jejich změny v časovém 

horizontu. Obchodní věřitele zajímá platební schopnost a spolehlivost plnění závazků.  

Pro odběratele jsou hlavními podmínkami kvalita a přesnost smluvených dodávek zboží, 

případně kvalita a spolehlivost služeb. Pro zaměstnance, jak budoucí tak i současné, bude 

hlavním zájmem platební schopnost firmy a stabilita jejich zaměstnání. Firma s vysokou 

ziskovostí v minulých obdobích je jistotou k udržení pracovních míst. Pro konkurenty 

mohou být výsledky analýzy zajímavou informací pro porovnání svých výsledků v daném 

odvětví. Stát a jeho orgány budou informace o hospodaření podniků zajímat  

při sestavování statistik, ale také například při přezkoumání daňové povinnosti [3]. 

 

 

3.3 Zdroje informací finanční analýzy 
 

Přesnost finanční analýzy je podmíněna kvalitou a hlavně precizností vstupních 

informací. Většina těchto informací vychází z účetních výkazů. Dělíme je na výkazy 

vnitropodnikové a účetní finanční výkazy. Tyto účetní výkazy poskytují údaje spoustu 

uživatelům. Souhrn informací o struktuře majetku, zdrojích krytí, výsledku hospodaření  

a Cash flow jsou obsaženy ve finančních účetních výkazech. Firma má povinnost zveřejnit 

účetní finanční výkazy, které jsou veřejně přístupné vnějším uživatelům. Na základě potřeb 

si podniky vytvářejí vnitropodnikové účetní výkazy. Tyto účetní výkazy slouží k doplnění 
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výsledků finanční analýzy. Mezi tyto účetní výkazy patří výkaz zisku a ztráty, rozvaha  

a výkaz o peněžních tocích podniku. Rozvaha a výsledovka jsou důležité pro sestavení 

účetní závěrky [3]. 

 

 

Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty občas zkráceně nazýváme výsledovka. Zobrazuje přehled  

o výnosech, nákladech a výsledcích hospodaření za určité účetní období. Zachycuje pohyb 

výnosů a nákladů. Je podle zákona o účetnictví součástí účetní závěrky. Pro potřeby 

finanční analýzy společnosti je třeba detailně prostudovat strukturu výkazu a pohyblivost 

jednotlivých položek. Jednotlivé položky jsou členěny, a tím poskytují přehledné 

informace o hospodaření společnosti, velikosti tržeb a ziskovosti. Pro potřebu sestavení 

schémat výsledovky třídíme náklady na variabilní a fixní náklady. Fixní náklady se nemění 

s objemem výroby, naopak variabilní náklady se mění v závislosti na změnách objemu 

výroby. Schéma na výpočet čistého zisku uvádím níže [4]. 

 

Postup výpočtu čistého zisku 

 

  Tržby 
- variabilní náklady (nebo přímé náklady)      
příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku 
- fixní náklady (nebo režijní náklady) 
provozní zisk 
 - placené úroky a jiné důchody 
zdanitelný zisk 
 - daně 
zisk po zdanění 
 + (-) mimořádné položky 
 čistý zisk 
 

Zdroj: [DLUHOŠOVÁ, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku] 
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Rozvaha 

Rozvaha (bilance) je účetní výkaz, který zobrazuje základní stav hmotného  

a nehmotného majetku a zdroje jeho financování k určitému dni. Firmy rozvahu sestavují 

většinou k poslednímu dni v roce nebo ke konci účetního období. Po sestavení rozvahy 

okamžitě získáme informace o majetkové situaci, zdrojích financování a finanční situaci 

podniku. Z majetkové situace získáváme informace o majetku, jak je oceňován, jak je 

opotřebován a jak rychle je měněn. O vlastních a cizích zdrojích se dozvíme v oblasti 

zdrojů financování. Oblast finanční situace podniku podává informace o ziskovosti 

podniku. V tabulce č. 1 je podrobněji popsán obsah účetní rozvahy [1]. 

 

Tabulka č. 1: Obsah rozvahy 

AKTIVA PASIVA 

Aktiva celkem Pasiva celkem 

A.     Pohledávky za upsaný vlastní kapitál A.      Vlastní kapitál 

B.      Dlouhodobý majetek  Základní kapitál 

 Dlouhodobý nehmotný  Kapitálové fondy 

 Dlouhodobý hmotný  Rezervní fondy, nedělitelné fondy  
              a ostatní   fondy ze zisku 

 Dlouhodobý finanční majetek  Výsledek hospodaření minulých let 

C.      Oběžná aktiva   Výsledek hospodaření běžné účetní 
              období 

 Zásoby B.      Cizí zdroje 

 Dlouhodobé pohledávky  Rezervy 

 Krátkodobé pohledávky  Dlouhodobé závazky 

 Krátkodobý finanční majetek  Krátkodobé závazky 

D.     Ostatní aktiva  Bankovní úvěry a výpomoci 

          časové rozlišení C.    Ostatní pasiva 

  časové rozlišení 
Zdroj: [DLUHOŠOVÁ, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku] 
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 Cash flow 

Přehled o peněžních tocích neboli výkaz cash flow zobrazuje toky peněžních 

prostředků do podniku. Analýzou o přehledu peněžních toků získáme aktuální informace  

o platební schopnosti společnosti. Vypovídá o schopnosti společnosti vytvářet peníze.  

Je jedním z hlavních rozhodujících kritérií pro výběr vhodného investičního plánu. Výkaz  

o cash flow ukazuje rozdíl příjmů a výdajů peněžních prostředků za určité období.  

Pod peněžními výdaji si můžeme představit náklady na suroviny, energii, platy 

zaměstnanců, režijní náklady, splátky půjček, úvěru a podobně. Peněžní příjmy společnosti 

jsou hlavně tržby z prodeje výrobků a služeb, příjem peněz z pohledávek a hotovostní 

vklady majitelů a společníků firmy. Volné cash flow představuje volné finanční zdroje  

pro financování důležitých investic [4]. 

 

Obrázek č. 1 Tok Cash flow 

 
 Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Metody ke zjištění cash flow: 

• přímá metoda – vycházíme z počáteční rozvahy, zjišťujeme celkové příjmy  

a výdaje spotřeby; 

• nepřímá metoda – sestavuje výkaz cash flow z provozního zisku, který 

upravíme o výnosy a náklady nesouvisející s určitým obdobím.  

Zjištěné výsledky těchto dvou metod ještě upravíme o cash flow z finanční nebo 

investiční činnosti. 

 

Možnosti zvýšení cash flow: 

• omezení zásob a režijních nákladů; 

• ovlivnit zákazníky tak, aby platili hotově, například slevami; 

• snížení výkyvu poptávky ve změně sezóny; 

• efektivní zvýšení cen našich výrobků, nebo snížení nákladu na výrobky [4].  

peněžní příjmy CASH FLOW peněžní výdaje
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3.4 Metody finanční analýzy 

 

Mezi základní nástroje finanční analýzy řadíme poměrové ukazatele (financial 

ratio). Pro finanční analýzu, prováděnou pomocí poměrových ukazatelů, jsou hlavním 

zdrojem základní účetní výkazy. Za základní účetní výkazy považujeme rozvahu, výkaz 

zisku a ztráty, přehled o cash flow, ale také další informace z vnitropodnikového 

účetnictví. Mezi poměrové ukazatele řadíme ukazatel likvidity, rentability, zadluženosti, 

aktivity a ukazatele tržní hodnoty podniku. Tyto ukazatele nám umožní porovnat podnik 

s konkurencí, případně s podniky ve stejném odvětví [2]. Níže v obrázku č. 2 je uvedeno 

členění finanční analýzy poměrovými ukazateli. 

 

Obrázek č. 2: Členění finanční analýzy poměrovými ukazateli z hlediska 

zaměření poměrových ukazatelů 

 

 
Zdroj:[ RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi] 

 

 

  

Poměrové ukazatele 

ukazatele likvidity 

ukazatele rentability 

ukazatele zadluženosti 

ukazatele tržní hodnoty 

ukazatele aktivity 
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3.4.1 Ukazatele likvidity 

 

Likviditu chápeme jako aktuální možnost rychle přeměnit majetek na peníze, 

zobrazuje finanční stabilitu firmy. Společnosti s malou likviditou nejsou schopné hradit své 

obvyklé závazky, tím dochází k platební neschopnosti, která může vyústit až k úpadku. 

Hotové peníze a peněžní prostředky na bankovních účtech jsou nejlikvidnější. V literatuře 

se uvádí, že podmínkou solventnosti je likvidita. Likvidita aktiv v rozvaze je různorodá. 

Akciové společnosti každoročně zveřejňují hodnoty likvidity ve výročních zprávách [2]. 

 

Běžná likvidita je poměr celkových oběžných aktiv a krátkodobých závazků. 

Vyjadřuje, kolikrát jsou schopná oběžná aktiva pokrýt krátkodobé závazky. Běžná likvidita 

se někdy označuje jako ukazatel solventnosti. Tyto informace jsou zajímavé  

pro krátkodobé věřitele. Ukazatel běžné likvidity udává rizikovost krátkodobých závazků. 

Pokud má podnik vysoké hodnoty likvidity, je jeho platební schopnost vyšší. Přesné 

výsledky zjistíme dlouhodobým sledováním běžné likvidity. Doporučené hodnoty běžné 

likvidity by se měly pohybovat v intervalu 1,5 : 1 až do 2,5 : 1 [2]. 

  

 

 

Druhým ukazatelem je pohotová likvidita. Čitatel pohotové likvidity by měl 

dosahovat stejných hodnot jako jmenovatel. Rozdílně nízké hodnoty pohotové likvidity 

oproti běžné likviditě označuje hodně zásob v oběžném majetku. Tedy pohotová likvidita 

by měla být v poměru 1 : 1, aby byla firma schopna plnit své závazky, aniž by přistoupila 

k prodeji svých zásob. Vysoké hodnoty tohoto ukazatele jsou vhodné pro věřitele, naopak 

pro akcionáře jsou výhodnější nižší hodnoty, které se vážou na vyšší úroky [2]. 

 

 

 

Okamžitá likvidita je poměr krátkodobého finančního majetku ke krátkodobým 

závazkům. Detailně posuzuje platební schopnost podniku. Vstupují do ní nejlikvidnější 

položky rozvahy, tedy peněžní prostředky dostupné na běžných účtech i jiných účtech,    
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na pokladně, nebo z volně obchodovatelných cenných papírů. Doporučené hodnoty 

okamžité likvidity jsou v intervalu od 0,9 : 1 až do 1,1 : 1. Nejnižší hodnoty okamžité 

likvidity by neměly klesnout pod interval 0,2 : 1 [2]. 

 

 

 

3.4.2 Ukazatele rentability 

 

Výnosnost vloženého kapitálu, tedy rentabilita, je ukazatel vyjadřující schopnosti 

podniku vytvářet nové zdroje, získat zisk pomocí nově investovaného kapitálu. Vycházíme 

z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Rentabilita je vztah mezi ziskem a vloženým kapitálem.  

Výsledky ukazatele rentability jsou důležité pro akcionáře a investory, jelikož vypovídají  

o efektivnosti dané podnikatelské činnosti. Tento ukazatel by časem měl mít rostoucí 

tendenci. Pro potřeby finanční analýzy používáme 3 druhy zisku, které jsou přímo 

obsaženy ve výkazu zisku a ztráty. Zisk před odečtením daní a úroků nazýváme EBIT 

(Earnings before Interest and Taxes). Znázorňuje provozní hospodářský výsledek, tedy 

zisk nebo ztrátu. Další se označuje zkratkou EBT (Earnings before Taxes), což je provozní 

zisk odečtený o finanční a mimořádný výsledek hospodaření před odečtením daně. 

Poslední je EAT (Earnings after Taxes), je to čistý zisk po zdanění.  Společnost dále čistý 

zisk použije pro vyplácení držitelů kmenových akcií nebo ho použijí jako nerozdělený zisk 

pro vlastní reprodukci [3].  

 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu charakterizuje celkovou efektivnost 

firmy, označuje se zkratkou z angličtiny ROA (return on assets). Můžeme ho označit i jako 

zhodnocení efektivity vedoucích pracovníků  minulých období. Odráží výnosnost ze všech 

podnikatelských činností jako je běžná, investiční a finanční. Rentabilita celkového 

kapitálu se vypočítá jako poměr čistého zisku a celkového vloženého kapitálu. Celkovým 

vloženým kapitálem rozumíme vlastní jmění, krátkodobé a dlouhodobé závazky. 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – return on equity) znázorňuje výnosnost 

vloženého kapitálu vlastníků a akcionářů. Obecně by měl být ukazatel rentability vlastního 

kapitálu vyšší, než ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu. Jelikož nízké 

hodnoty tohoto ukazatele nasvědčují o zhoršení výsledku hospodaření, tento dlouhodobý 

stav by mohl vést až k zániku společnosti.  

 

 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE – return on capital employed) 

lze odvodit z ukazatele rentability celkového vloženého kapitálu. ROCE vystihuje míru 

zhodnocení aktiv financovaných vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem [3]. 

 

 

  

 

Ukazatel rentability tržeb (ROS – return on sales) vyjadřuje schopnost podniku 

dosažení zisku v návaznosti na intenzitě tržeb. Hodnoty ukazatele jsou závislé hlavně na 

cenách prodávaných výrobků nebo nabízených službách. Nejčastěji do tržeb zahrnujeme 

tržby tvořící provozní výsledek hospodaření [6]. 

 

 

 

Rentabilita nákladů (ROC – return on costs) je doplňujícím ukazatelem k ukazateli 

rentability tržeb. Čím nižší je hodnota ukazatele, tím naznačuje lepší výsledky hospodaření 

společnosti, jelikož náklad na jednu korunu tržby byl menší. 

 

 

 

rentabilita nákladů   
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3.4.3 Ukazatele zadluženosti 

 

Ukazatel zadluženosti sleduje poměr mezi cizími a vlastními zdroji krytí. 

Zadluženost znamená, že společnost k nákupu svého majetku používá cizí zdroje.  

Společnosti svá aktiva financují jak z vlastního, tak i z cizího kapitálu. Informace  

o používání cizích zdrojů zajímají akcionáře, jelikož ovlivňují jejich výnosy.  

  Poměr mezi cizími a vlastními zdroji krytí se liší podle druhu činnosti. Nejčastěji 

se používá zásada, že objem vlastního kapitálu by měl být vyšší než cizí. Vysoký cizí 

kapitál může nasvědčovat o finanční slabosti společnosti a narušení její stability. Naopak 

přiměřená zadluženost může přispívat k lepší rentabilitě. 

Před samotnou analýzou musíme zjistit nejdříve majetek pořízený na leasing, 

jelikož majetek nakoupený na leasing se v rozvaze nezaznamenává. Výsledky bez tohoto 

majetku by mohly zkreslovat celou situaci podniku [3]. 

 

Ukazatel celkové zadluženosti (debt ratio), někdy nazýván také jako ukazatel 

věřitelského rizika, se vyjadřuje jako poměr celkových závazků k celkovým aktivům. 

Všeobecně, pokud je tento ukazatel vyšší, tím více je společnost zadluženější. Zadluženost 

je třeba posoudit ve vztahu k celkové výnosnosti, které podnik dosáhl. Hodnoty ukazatele 

by se měly pohybovat v rozmezí 4 – 6. 

 

 

 

Další ukazatel k měření zadluženosti je koeficient samofinancování (equity ratio). 

Používá poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům. Součet celkové zadluženosti  

a koeficientu samofinancování by měl vyjít 1. Je to nejdůležitější ukazatel k hodnocené 

celkové finanční situaci. 
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Další z hlavních ukazatelů zadluženosti je kombinace předchozích dvou ukazatelů. 

Ukazatel poměru celkových závazků k vlastnímu kapitálu (debt-equity ratio) vyjadřuje 

zadluženost vlastního kapitálu. V praxi se využívá i převrácená hodnota kombinace těchto 

ukazatelů, které říkáme míra finanční samostatnosti. 

 

 

 

 

Ukazatel úrokového krytí, neboli ziskové úhrady úroku, sděluje, zda dluhové 

zatížení je pořád akceptovatelné. Informuje, kolikrát je zisk vyšší, než úroky. Určitá 

neschopnost podniku uhradit úrokové platby ze zisku napovídá o nestabilitě a možném 

krachu podniku. 

 

 

 

 

3.4.4 Ukazatele aktivity 

 

Ukazatelé aktivity vypovídají o schopnosti využít investované finanční prostředky 

v návaznosti na jednotlivé složky kapitálu. Sledujeme rychlost a dobu obratu. Především 

sledujeme obrat zásob, pohledávek, stálých aktiv a hmotného finančního majetku. 

Ukazatelé aktivity mají přímou návaznost na ukazatele rentability [3]. 

 

Doba obratu zásob udává, jak dlouho se vážou oběžná aktiva ve formě zásob. Je to 

poměr průměrného stavu zásob a průměrných denních tržeb. Vyjde nám doba  

od nákupu materiálu, až po dobu prodeje výrobků. Tento ukazatel by měl vycházet v co 

nejnižších hodnotách, jelikož udává, za jak dlouho se zásoby přemění na pohledávky nebo 

hotové peníze. 
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Rychlost obratu zásob je poměr tržeb a průměrných zásob. Rychlost obratu zásob 

znamená, kolikrát za sledované období se zásoby přemění v ostatní oběžný majetek  

a výrobky. Zvýšení obratu zásob a zmenšení doby obratu zásob znázorňuje, že stav zásob 

je efektivní.  

 

 

Dalším ukazatelem je doba obratu pohledávek, což je poměr průměrného stavu 

pohledávek k průměrnému stavu denních tržeb. Vyjadřuje, jak dlouho se majetek 

v podniku nachází ve formě pohledávek, teda za jak dlouho jsou pohledávky splaceny.   

 

 

 

Doba obratu závazků informuje o době mezi nákupem materiálu a jeho splacením. 

Obecně by měla být doba obratu závazků delší, než doba obratu pohledávek. Opačný stav 

by mohl porušit finanční stabilitu ve společnosti.  

 

 

 

 

3.4.5 Ukazatele tržní hodnoty 

 

Ukazatele tržní hodnoty nazýváme také jako ukazatele kapitálového trhu. Tyto 

ukazatelé používají tržní hodnoty. Znázorňují hodnocení společnosti pomocí burzovních 

ukazatelů. Jelikož vypovídají o návratnosti investic, zajímají hlavně současné  

i potencionální investory. Investoři získávají provize buď z růstu akcii, nebo z podílu  

na zisku, tedy z dividend. Jako nejdůležitější ukazatele zde řadíme účetní hodnotu akcií, 

čistý zisk na akcii, dividendový výnos a poměr tržní ceny k účetní hodnotě akcie [3]. 
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Účetní hodnota akcií vystihuje minulou výkonnost firmy. V zájmu každé 

společnosti by měly účetní hodnoty akcií růst v časovém horizontu.  

 

 

 

Čistý zisk na akcii (earning per share, EPS) znamená velikost zisku na jednu 

kmenovou akcii.  

 

 

Dividendový výnos přímo vykazuje zhodnocení vložených finančních prostředků 

investorů na jednu dividendu na jmenovité hodnotě akcie.  

 

 

 

Dividendové krytí informuje, kolikrát je investorova dividenda kryta ziskem. 

Vypovídá o tempu růstu podniku. 

 

 

 

 

Ukazatel poměru tržní ceny akcie k účetní hodnotě (market to book ratio, M/B). 

Hodnota tohoto ukazatele vyšší jak 1 značí, že hodnota firmy je vyšší, než ocenění 

vlastního kapitálu v rozvaze. Je-li hodnota výrazně nižší, vypovídá to o vysokém riziku  

a finanční situaci podniku. 
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4 Finanční analýza 

 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na výpočet podle vzorců finanční analýzy, 

uvedených v teoretické části. Hodnoty jednotlivých položek jsou získány z poskytnutých 

účetních výkazů společnosti. Rozvaha a výkaz zisku a ztrát jsou uvedeny v příloze číslo 1  

a číslo 2. Finanční analýza bude zaměřena na analýzu likvidity, rentability, zadluženosti  

a aktivity společnosti.  

 

4.1 Analýza likvidity 

Prvním ukazatelem pro posouzení situace společnosti je likvidita, která vyjadřuje, 

jak je společnost schopna plnit své závazky. Vyjadřuje vztah mezi oběžnými aktivy  

a krátkodobými závazky. Vzorce pro výpočet všech hodnot jsou uvedeny v teoretické části, 

výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 2 a graficky znázorněny v grafu č. 1: Vývoj likvidity  

v letech 2006 – 2008. 

 

Tabulka č. 2: Hodnoty ukazatele likvidity 

likvidita doporučené hodnoty 2006 2007 2008 
pohotová 1 1,630 1,529 1,225 
okamžitá 0,9 – 1,1 0,916 0,841 0,530 
běžná 1,5 - 2,5 1,651 1,547 1,242 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Hodnoty běžné likvidity se pohybují v letech 2006 a 2007 ve spodních 

doporučených hodnotách, v roce 2008 je hodnota běžné likvidity o více jak 0,2 menší,  

než je doporučeno. Snížení běžné likvidity v roce 2008 nastalo z důvodu snížení oběžných 

aktiv o 174 milionů korun oproti roku 2007, což nasvědčuje, že případná přeměna 

oběžných aktiv na peníze by nepokryla krátkodobé závazky společnosti. 

Vývoj pohotové likvidity je pro společnost pozitivní. Všechny hodnoty jsou vyšší, 

než je nejnižší doporučená hodnota, i když neustále klesá. 

Okamžitá likvidita je doporučená v hodnotách 0,9 až 1,1. V roce 2006 je 0,916, což 

je příznivá hodnota hlavně pro věřitele. V roce 2007 již klesla pod doporučenou hodnotu, 

což je negativní. Důvodem poklesu bylo zvýšení krátkodobých závazků oproti roku 2006  



Dagmar Pavinská: Finanční analýza vybrané společnosti 

2010  21 

2

 

o více jak 44 mil. korun, přitom krátkodobý finanční majetek se zvýšil jen o necelý jeden 

milion korun. V roce 2008 došlo k velkému propadu hodnoty okamžité likvidity 

důsledkem poklesu krátkodobého finančního majetku o více jak 170 mil. korun oproti 

sledovaným letem 2006 a 2007. Odlišné hodnoty okamžité likvidity v roce 2007 a 2008 

byly také způsobeny vyplácením velkých dividend z čistého zisku, a to 99,4 % v roce 2007 

a 94,3 % dividend z čistého zisku v roce 2008, což zapříčinilo negativní tok volných 

hotových prostředků. Vytvořený zisk v těchto letech nepokryl výdaje na investice,  

a vytvořené volné finanční zdroje v následujícím období byly použity na dofinancování 

investic. Nízké hodnoty okamžité likvidity jsou příznivé pro akcionáře nebo vedení 

společnosti. 
 

Graf č. 1: Vývoj likvidity v letech 2006 - 2008 

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

 

4.2 Analýza rentability 

Ukazatel rentability vyjadřuje, jak je společnost schopná produkovat zisk  

a zhodnotit vložený kapitál. Ziskovost společnosti vypovídá o její ekonomické úspěšnosti. 

Pro výpočet je třeba znát údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Vzorce pro výpočet 
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všech hodnot jsou uvedeny v teoretické části, výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 3  

a graficky znázorněny v grafu č. 2: Vývoj rentability v letech 2006 - 2008.  

 

Tabulka č. 3: Hodnoty ukazatele rentability  

rentabilita 2006 2007 2008 
Vlastního kapitálu (%) 5,914 9,032 8,658 
Tržeb (%) 14,314 21,721 19,957 
Nákladovosti (Kč) 0,857 0,783 0,800 
ROCE (%) 3,653 5,721 5,480 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Rentabilita vlastního kapitálu v roce 2007 stoupla z 5,914 % na 9,032 %, to je 

nejvyšší hodnota ve sledovaném období 2006 – 2008. V roce 2008 rentabilita vlastního 

kapitálu klesla jen mírně a to ani ne o půl procenta oproti roku 2007. Změna byla 

zapříčiněna snížením vlastního kapitálu a zvýšením zisku. Snížení vlastního kapitálu v roce 

2008 bylo zapříčiněno větším přídělem peněz do rezervních fondů a rozdělením větších 

zisků z minulých období. Hodnoty rentability vlastního kapitálu ukazují, že v roce 2006  

na jednu korunu vloženého kapitálu získá společnost 5,914 % zisku, v roce 2007 dokonce 

9,032 % zisku z jedné vložené koruny. V roce 2008 rentabilita vlastního kapitálu mírně 

poklesla, a to na 8,658 % zisku z jedné vložené koruny. Zjištěné hodnoty jsou pozitivní, 

což je hlavně dobré znamení pro akcionáře a vlastníky vloženého kapitálu. Zjištěné 

hodnoty napovídají o dobrém hospodaření společnosti SmVaK Ostrava a. s. 

Rentabilita tržeb má totožný vývoj, v roce 2007 výrazně narostla oproti roku 2006 

o 7 % a naopak o necelé 2 % klesla v roce 2008. Zvýšení čistého zisku a tržeb byl 

důvodem zvýšení rentability tržeb až na 21,721 %, pokles v roce 2008 byl způsoben 

zvýšením zisku o více jak 17,5 milionu korun a zvýšení tržeb o 73 milionů korun oproti 

roku 2007. Zvýšení zisku bylo způsobeno šetřením nákladů společnosti. Zvýšení tržeb 

v roce 2008 bylo zapříčiněno úpravou cen vlivem zvýšené míry inflace spotřebitelských 

cen a zvýšením tržeb z ostatních činností, což představuje činnosti mimo vodné a stočné. 

Z vypočtených hodnot vyplývá, že na jednu utrženou korunu tržeb společnost v roce 2006 

získala 14,314 % zisku, v roce 2007 byl zjištěn nejvyšší podíl na zisku, a to 21,721 %,  

a v roce 2008 za jednu utrženou korunu tržeb získala 19,957 % zisku. 
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 Rentabilita nákladovosti se odvíjela od rentability tržeb. Ani v jednom sledovaném 

období nebyl zjištěn záporný hospodářský výsledek. Z výsledků vyplývá, že na jednu 

korunu tržeb v roce 2006 potřebovala 0,857 Kč a v roce 2008 potřebovala 0,800 Kč 

nákladů. Nejpříznivější rentabilita nákladovosti za sledované období byla v roce 2007, a to 

0,783 Kč nákladů na jednu korunu tržeb. 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu vyjadřuje míru zhodnocení aktiv 

financovaných cizím i vlastním kapitálem. Nejvyšší hodnota byla zjištěna v roce 2007, 

udává, že na jednu korunu vlastního kapitálu získala společnost 5,721 % provozního zisku. 

Nejnižší zjištěná hodnota byla v roce 2006, kdy z jedné koruny vlastního kapitálu získala 

společnost 3,653 % provozního zisku. Příčinou nárůstu hodnoty rentability celkového 

investovaného kapitálu v roce 2007 bylo zapříčiněno zvýšení zisku o více jak 143 milionů 

korun oproti roku 2006 a zvýšení vlastního kapitálu o 150 milionů korun, ale zároveň 

snížení dlouhodobých závazků oproti roku 2006 o necelých 80 milionů korun. Snížení 

dlouhodobých závazků vzniklo snížením odloženého daňového závazku daně z příjmu za 

běžné období a zvýšením zisku, které bylo dosaženo úsporami v nákladech společnosti.  

 

Graf č. 2: Vývoj rentability v letech 2006 - 2008 

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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4.3 Analýza zadluženosti 

 

Zadluženost vyjadřuje stabilitu společnosti a financování aktiv společnosti. Sleduje 

poměr mezi cizími a vlastními zdroji krytí. Vzorce pro výpočet jsou vymezeny v teoretické 

části, výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 4 a graficky znázorněny v grafu č. 3: Vývoj 

zadluženosti v letech 2006 - 2008. 

 

Tabulka č. 4: Hodnoty ukazatele zadluženosti (%) 

zadluženost  2006 2007 2008 
celková  42,628 41,617 41,657 

vlastního kapitálu 74,320 71,292 71,417 
koeficient 
samofinancováni 57,358 58,374 58,330 
úrokové krytí 4,112 4,776 5,103 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Celková zadluženost společnosti SmVaK Ostrava a. s. znázorňuje, jak hodně  

je majetek kryt cizími zdroji, doporučované hodnoty jsou 30 – 50 % zadluženosti. Vývoj 

celkové zadluženosti společnosti je shodný s doporučenými hodnotami a jeho vývoj se 

v letech 2006 – 2008 v zásadě nemění. Využívání cizích zdrojů se pohybuje mezi 41 % až  

43 %, což je pro společnost příznivé, jelikož financování vlastními zdroji je obecně 

nevýhodné. Koeficient samofinancování je označován jako doplňkový ukazatel k celkové 

zadluženosti. Součet tohoto koeficientu a zadluženosti vlastního kapitálu by měl být  

100 %. 

Zadluženost vlastního kapitálu je v roce 2006 nejvyšší, v dalších letech kolísá. 

Zadluženost vlastního kapitálu vykazuje vztah mezi cizím a vlastním kapitálem. Hodnoty 

napovídají, že vlastní kapitál společnosti není moc zadlužený. 

Hodnoty úrokového krytí se od roku 2006 postupně navyšují, což je pozitivní jev 

pro společnost. Nejvyšší úrokové krytí za sledované období má společnost SmVaK 

Ostrava a. s. v roce 2008, úrokové krytí v tomto roce 5,103 krát převyšuje zisk platby 

úroků. Společnost je stabilní a nehrozí jí krach. 
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Graf č. 3: Vývoj zadluženosti v letech 2006 - 2008 

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

 
 
 

4.4 Analýza aktivity 

 

Analýza aktivity vyjadřuje efektivnost společnosti a využití jejich aktiv.  Ukazatele 

aktivity mají přímou návaznost na ukazatele rentability. Vzorce pro výpočet jsou 

vymezeny v teoretické části, výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 5 a graficky znázorněny 

v grafu č. 4: Vývoj aktivity v letech 2006 – 2008. 

 

Tabulka č.5: Hodnoty ukazatele aktivity (dny) 

aktivita 2006 2007 2008 

doba obratu zásob  2,248 2,029 1,787 

doba obratu pohledávek  74,791 75,323 72,144 

doba obratu závazků  104,749 109,499 103,778 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Doba obratu zásob od roku 2006 pomalu klesá, což je příznivé, jelikož udává,  

že společnost využívá efektivně zásoby. Pro podnik je optimální stav zásob, který zajišťuje 

plynulý odbyt, vysoký stav zásob na sebe váže vysoké náklady na provoz skladu. Největší 

část zásob společnosti tvoří chemikálie, armatury, potrubí, vodoměry, čerpadla a ventily. 

Doba obratu pohledávek je v roce 2006 a 2007 téměř stejná, ale v roce 2008 je nižší 

o 3 dny. Toto snížení nastalo z důvodu většího odpisu nedobytných pohledávek v roce 

2008. Vypovídá, že společnost musela čekat na platbu pohledávek až 75 dní v roce 2007, 

tato situace není příznivá. Společnost má stanovenou splatnost pohledávek 14 dní od 

doručení faktury. Od roku 2009 společnost SmVaK Ostrava a. s. vypracovala přísnější 

interní předpisy pro lepší vymáhání pohledávek. 

Doba obratu závazků je ještě vyšší než doba pohledávek. Pro společnost je tato 

situace pozitivní. Z toho vyplývá, že společnost získala peníze za své služby dříve, než je 

nucena zaplatit své závazky, tím jí vznikají volné finanční prostředky. V roce 2007 byla 

doba mezi vznikem závazku a následným zaplacením dokonce 110 dní. Nejnižší hodnota 

byla zaznamenána v roce 2008, kdy byla 104 dní, tato hodnota byla pořád dost vysoká.  

Její snížení oproti roku 2007 bylo zapříčiněno poklesem krátkodobých závazků o 8 milionů 

korun a zvýšením tržeb o necelých 71 milionů korun. Délka splatnosti závazků se odvíjí  

od stanovených podmínek splatnosti závazků, a to 30 dní u provozních závazků a 90 dní  

u investičních závazků.  

Graf č. 4: Vývoj aktivity v letech 2006 - 2008 

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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5 Návrhy a opatření 
 

Ve výsledných hodnotách společnosti SmVaK Ostrava a. s. na základě účetních 

výkazů se objevily negativní výsledky v analýze likvidity a zadluženosti. Finanční analýza 

byla aplikována v období 2006 – 2008. Společnost SmVaK Ostrava a. s. patří mezi přední 

společnosti v dodávce vody a provozu odtoku odpadních vod v regionu Severní Moravy  

a Slezska, nemá přímou konkurenci, což je její největší výhodou. Další výhodou je 

vlastnictví silné mezinárodní španělské společnosti Aqualia. Také geografické umístění 

infrastruktury společnosti SmVaK Ostrava a. s., které umožňuje dodávku vody i mimo 

Českou republiku, a to do Polska, je velké plus. Dalším důležitým faktorem pro úspěšnost 

společnosti je dobrý management. 

Ukazatelé likvidity společnosti od roku 2006 vykazují nepříznivý klesající trend. 

Tento trend upozorňuje na zhoršující se platební schopnost. Výrazný pokles okamžité 

likvidity naznačuje na možné problémy se splácením krátkodobých závazků společnosti. 

Společnost SmVaK Ostrava a. s. by měla udělat vhodná opatření, aby zajistila dostatečné 

cash flow a vytvořila si dostatečnou rezervu pro případné výkyvy v hospodaření, např. 

snížením výplaty dividend vlastníkům. 

Rentabilita všech ukazatelů vykazuje, že její trend je rostoucí jen v roce 2008, 

v ostatních letech byl zaznamenán malý pokles u všech hodnot. To svědčí o schopnosti 

společnosti vytvářet nové zdroje a získávat zisk pomocí nově investovaného kapitálu. Ještě 

větší rentability by bylo možné dosáhnout zvýšením cen služeb, ale společnost je omezena 

tzv. věcně usměrňovanými cenami, které jsou všeobecně regulovány Zákonem  

o cenách č. 526/1990 Sb. a každoročně vydávaným Cenovým věstníkem ministerstva 

financí č. 01, ve kterém je uvedený Seznam zboží s regulovanými cenami. Kontrolu těchto 

regulovaných cen provádí ministerstvo financí a ministerstvo zemědělství. 

Nezanedbatelnou stránkou regulace jsou také závazky definované zákonem, zejména 

sledování hygienicky nezávadné pitné vody dodávané do vodovodní sítě obyvatelstvu  

a odvádění čištěné odkanalizované vody do volné přírody, které je sledováno 

Ministerstvem životního prostředí. Dodávaná voda prochází pravidelným měřením, aby 

byly zajištěny normované parametry. Dnešní ceny vody odrážejí skutečné provozní 

náklady na výrobu a distribuci pitné vody, čištění a odvádění odpadních vod. Tyto ceny 
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nejsou dostatečné, aby stačily na nové potřebné investice a výdaje na rozvoj 

vodohospodářské infrastruktury. 

Zadluženost společnosti není příznivá, i když má optimální poměr mezi vlastním  

a cizím krytím majetku. Pozitivní je, že společnost nečerpá bankovní úvěry, ale negativním 

faktorem je zatížení společnosti dluhopisy emitovanými v roce 2005 ve výši 2 miliardy Kč. 

Společnost z těchto dluhopisů je povinná každoročně platit úroky ve výši 100 milionů Kč. 

Největší finanční zatížení společnosti nastane v roce 2015, kdy společnost bude muset tyto 

emitované dluhopisy splatit. 

Ukazatelé aktivity mají klesající vývoj, což je pro společnost příznivé. Doba obratu 

zásob klesá, z čehož je vidět, že společnost efektivně využívat zásoby. Doba obratu 

pohledávek také klesá, i když je pořád dost vysoká. Její pokles byl způsoben větším 

odpisem pohledávek od roku 2004. Doba obratu pohledávek je kratší, než doba obratu 

závazků, tím splňuje pravidlo solventnosti, což příznivé pro finanční hospodaření 

společnost SmVaK Ostrava a. s. Opačný vývoj doby obratu pohledávek a doby obratu 

závazků by vedl k platební neschopnosti. 

Ze získaných výsledků bylo zjištěno, že společnost SmVaK Ostrava a. s. by měla 

v dalších letech snížit ukazatel zadluženosti, i když nevyužívá žádné dlouhodobé úvěry, má 

povinnost splatit emitované dluhopisy v roce 2015, což by jí mohlo uvést do velkých 

finančních potíží.  Také likviditu by společnost měla v příštích letech navyšovat,  

aby nedošlo k platební neschopnosti a špatné stabilitě společnosti. 
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6 Závěr 

  

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci společnosti SmVaK  

Ostrava a. s. pomoci poměrových ukazatelů finanční analýzy. Analýza byla aplikována 

v období let 2006 – 2008. Na základě poměrových ukazatelů likvidity, rentability, 

zadluženosti a aktivity jsem mohla zhodnotit finanční situaci společnosti ve sledovaném 

období a shrnout její vývoj.  

Společnost SmVaK Ostrava a. s. patří mezi špičkové společnosti v dodávce vody  

a provozu odtoku odpadních vod v regionu Severní Moravy a Slezska, má však negativní 

vývoj ukazatele zadluženosti, který by se mohl výrazně zhoršit výše uvedeným závazkem 

na emitované dluhopisy, který bude muset splnit v roce 2015. Severomoravské vodovody a 

kanalizace Ostrava a.s. se jeví jako stabilní společnost umožňující tvořit postačující 

ziskovost a schopnost hradit své kapitálové investice na přijatelné úrovni. 

Bakalářská práce je rozdělena na 6 částí. V charakteristice společnosti je popsán 

historický vývoj společnosti SmVaK Ostrava a. s., vlastníci společnosti, nejvýznamnější 

ocenění. Také obsahuje shrnutí hlavních aktivit a priorit společnosti SmVaK Ostrava a. s. 

Teoretická část vysvětluje pojem finanční analýza, popisuje její historii, její 

uživatele a hlavní zdroje informací potřebných pro výpočet finanční analýzy. Obsahuje  

i popis poměrových ukazatelů finanční analýzy s uvedenými jednotlivými vzorci. 

Ve čtvrté části je přímo aplikována finanční analýza poměrovými ukazateli  

na účetních výkazech společnosti SmVaK Ostrava a. s., což představuje rozvaha a výkaz 

zisku a ztráty  v období let 2006 – 2008. 

Další část shrnuje zjištěné hodnoty a situaci společnosti SmVaK Ostrava a. s., ze 

které vyplývá, že společnost by měla v dalších letech hlídat ukazatele zadluženosti  

a likvidity, aby se nedostala do platební neschopnosti. 
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Rozvaha v letech 2006 – 2008 – AKTIVA     Příloha č. 1 
 

ROZVAHA řádek 
období k 

31.12.2006 
období k 

31.12.2007 
období k 

31.12.2008 

      AKTIVA(v Kč)   Netto Netto Netto 
      AKTIVA CELKEM 001 7 242 407 399 7 373 571 355 7 353 041 188 

A.     Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 

B.     Dlouhodobý majetek 003 6 427 356 262 6 541 468 252 6 694 293 012 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 004 36 917 823 32 702 767 29 156 855 

B. I. 1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 

B. I. 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 

B. I. 3. Software 007 30 679 908 27 825 956 24 063 984 

B. I. 4. Ocenitelná práva 008 515 368 437 392 520 786 

B. I. 5. Goodwill 009 0 0 0 

B. I. 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 

B. I. 7. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 011 5 722 547 4 439 419 4 572 085 

B. I. 8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 012 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 013 6 390 438 439 6 508 765 485 6 665 136 157 

B. II. 1. Pozemky 014 147 748 400 147 769 765 148 844 441 

B. II. 2. Stavby 015 5 304 756 276 5 423 350 354 5 562 214 780 

B. II. 3. 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 016 600 192 295 591 943 972 617 899 192 

B. II. 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 57 149 104 543 90 887 

B. II. 5. Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 

B. II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 875 102 875 102 872 902 

B. II. 7. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 020 336 662 445 344 712 549 335 179 375 

B. II. 8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 021 146 772 9 200 34 580 

B. II. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek 023 0 0 0 

B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 0 

B. III. 2. 
Podíly v úč. jednotkách s podstatným 
vlivem 025 0 0 0 

B. III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 

B. III. 4. 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 
podstatný vliv 027 0 0 0 

B. III. 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 

B. III. 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 

B. III. 7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek 030 0 0 0 
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C.     Oběžná aktiva 031 813 236 715 830 805 939 657 050 132 

C. I.   Zásoby 032 10 568 964 9 947 689 9 111 100 

C. I. 1. Materiál 033 10 271 736 9 620 645 9 111 100 

C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 034 196 815 197 344 0 

C. I. 3. Výrobky 035 13 876 49 512 0 

C. I. 4. Zvířata 036 0 0 0 

C. I. 5. Zboží 037 86 537 80 188 0 

C. I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky 039 0 0 0 

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 
C. II. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 

C. II. 3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 

C. II. 4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a 
za účastníky sdružení 043 0 0 0 

C. II 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 

C. II 6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 

C. II 7. Jiné pohledávky 046 0 0 0 

C. II 8. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 
C. III.   Krátkodobé pohledávky 048 351 689 604 369 342 874 367 783 062 

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 164 495 370 140 259 564 106 819 224 
C. III. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 

C. III. 3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 

C. III. 4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a 
za účastníky sdružení 052 0 0 0 

C. III. 5. Sociální zabezpečení a zdrav. pojištění 053 0 0 0 
C. III. 6. Stát - daňové pohledávky 054 49 082 374 31 524 839 22 777 740 
C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 39 813 592 39 937 387 42 620 946 
C. III. 8. Dohadné účty aktivní 056 105 296 856 157 527 051 176 843 884 
C. III. 9. Jiné pohledávky 057 -6 998 588 94 033 18 721 268 
C. IV.   Krátkodobý finanční majetek 058 450 978 147 451 515 376 280 155 970 

C. IV. 1. Peníze 059 380 988 390 382 364 200 
C. IV. 2. Účty v bankách 060 450 597 159 451 124 994 279 791 770 

C. IV. 3. Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0 0 0 

C. IV. 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 

D. I.   Časové rozlišení 063 1 814 422 1 297 164 1 698 044 

D. I. 1. Náklady příštích období 064 1 313 418 1 297 164 1 698 044 

D. I. 2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 

D. I. 3. Příjmy příštích období 066 501 004 0 0 



 

 

Rozvaha v letech 2006 – 2008 – PASIVA     Příloha č. 1 

 

 

      PASIVA ( v tis. Kč) řádek 

období k 
31.12.2006 

minulé období 
k 31.12.2007 

sledované 
období k 

31.12.2008 

      PASIVA CELKEM 067 7 242 407 399 7 373 571 355 7 353 041 188 

A.     Vlastní kapitál 068 4 154 111 986 4 304 281 062 4 289 003 625 

A. I.   Základní kapitál 069 3 458 425 000 3 458 425 000 3 458 425 000 

A. I. 1. Základní kapitál 070 3 458 425 000 3 458 425 000 3 458 425 000 

A. I. 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 0 

A. I. 3. Změny základního kapitálu 072 0 0 0 

A. II.   Kapitálové fondy 073 262 262 262 

A. II. 1. Emisní ážio 074 262 262 262 

A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 0 

A. II. 3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 076 0 0 0 

A. II. 4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách 077 0 0 0 

A. III.   
Rezervní fondy, nedělit.fond a ost. 
fondy ze zisku 078 425 651 834 437 629 411 457 607 372 

A. III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 079 425 651 834 437 629 411 457 607 372 

A. III. 2. Statutární a ostatní fondy 080 0 0 0 

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let 081 24 367 222 19 474 615 1 624 763 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 082 21 130 210 19 474 615 1 624 763 
A. IV. 2. Menšinový podíl 083 3 237 012 0 0 

A. V.   
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období/+-/ 084 245 667 668 388 751 774 371 346 228 

B.     Cizí zdroje 085 3 087 318 138 3 068 628 798 3 063 072 413 

B. I.   Rezervy 086 24 481 263 40 795 334 46 226 533 

B. I. 1. 
Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů 087 0   0 

B. I. 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0   0 

B. I. 3. Rezerva na daň z příjmů 089 0   0 

B. I. 4. Ostatní rezervy 090 24 481 263 40 795 334 46 226 533 

B. II.   Dlouhodobé závazky 091 2 570 276 917 2 490 910 796 2 487 794 443 

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 092 0 0 0 

B. II. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0 0 

B. II 3. Závazky - podstatný vliv 094 0 0 0 

B. II 4. 
Závazky ke společníkům, čl. družstva a 
k účastníci sdružení 095 0 0 0 

B. II 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 12 942 962 0 

B. II. 6. Vydané dluhopisy 097 1 975 171 125 1 977 926 902 1 980 730 774 

B. II. 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0 0 

B. II. 8. Dohadné účty pasívní 099 0 0 0 
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B. II. 9. Jiné závazky 100 135 520 808 105 437 549 85 176 937 

B. II. 10. Odložený daňový závazek 101 459 584 984 394 603 383 421 886 732 

B. III.   Krátkodobé závazky 102 492 559 958 536 922 668 529 051 437 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 329 495 357 342 508 547 346 845 529 

B. III. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0 0 

B. III. 3. Závazky - podstatný vliv 105 0 0 0 

B. III. 4. 
Závazky ke společníkům, čl. družstva a 
k účastníci sdružení 106 0 0 0 

B. III. 5. Závazky k zaměstnancům 107 17 802 424 18 390 070 18 633 717 

B. III. 6. 
Závazky  ze sociálního zabezpečení a 
zdrav. pojištění 108 10 801 742 11 152 144 10 491 164 

B. III 7. Stát - daňové závazky a dotace 109 4 893 351 16 010 529 27 269 718 

B. III 8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 1 417 069 1 655 386 2 220 333 

B. III 9. Vydané dluhopisy 111 12 777 773 12 777 773 12 777 773 

B. III. 10. Dohadné účty pasívní 112 84 007 508 76 726 993 85 766 112 

B. III. 11. Jiné závazky 113 31 364 734 57 701 226 25 047 091 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 114 0 0 0 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0 0 0 

B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 0 0 0 

B. IV. 3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0 0 

C.     Časové rozlišení 118 977 275 661 495 965 150 

C. I. 1. Výdaje příštích období 119 827 607 560 760 923 660 

C. I. 2. Výnosy příštích období 120 149 668 100 735 41 490 
 

 

  2006 2007 2008 

Tržby celkem 1 716 332 622 1 789 758 778 1 860 740 903 
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    řádek 
období k 

31.12.2006 
období k 

31.12.2007 
období k 

31.12.2008 

I. Tržby za prodej zboží 01 860 984 1 372 437 229 822 

A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 784 919 1 058 887 194 549 

+ Obchodní marže 03 76 065 313 550 35 273 

II. Výkony 04 1 706 499 900 1 780 828 165 1 856 591 614 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 1 717 994 783 1 790 935 552 1 855 793 235 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činností 06 -267 589 217 665 -198 527 

II.3. Aktivace 07 -11 227 294 -10 325 052 996 906 

B. Výkonová spotřeba  08 575 793 464 580 455 556 633 769 938 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 370 523 224 378 241 506 405 631 992 

B.2. Služby 10 205 270 240 202 214 050 228 137 946 

+ Přidaná hodnota 11 1 130 782 501 1 200 686 159 1 222 856 949 

C. Osobní náklady 12 354 854 843 346 572 708 352 069 915 

C.1. Mzdové náklady 13 251 674 993 245 331 064 250 346 635 

C.2. 
Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 14 2 576 750 1 644 500 1 691 250 

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdrav. poj. 15 88 201 371 86 451 983 86 867 724 

C.4. Sociální náklady 16 12 401 729 13 145 161 13 164 306 

D. Daně a poplatky 17 3 586 211 3 071 785 3 067 881 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. 
majetku 18 364 035 595 341 514 806 358 193 385 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu  19 8 971 738 5 837 881 3 954 636 

III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 6 938 951 4 154 773 3 371 249 

III.2 Tržby z prodeje materiálu 21 2 032 787 1 683 108 583 387 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a mat. 22 4 850 516 3 442 336 1 759 051 

F.1 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 23 3 638 713 2 431 982 1 619 544 

F.2 Prodaný materiál 24 1 211 803 1 010 354 139 507 

G. 
Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 25 -14 172 637 14 074 638 5 310 784 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 10 948 222 8 547 114 22 726 446 

H Ostatní provozní náklady 27 15 582 677 15 532 399 7 101 752 

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 
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* Provozní výsledek hospodaření 30 421 965 256 490 862 482 522 035 263 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 1 720 295 -35 169 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 0 0 

VII.1. 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 
osobách 
 a v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 34 0 0 0 

VII.2. 
Výnosy z ostat. dlouhodobých cenných papírů 
a podílů 35 0 0 0 

VII.3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 36 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 18 500 000 63 327 652 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 7 606 443 40 273 906 20 667 639 

M. Změna stavu rezerv a OP ve fin. oblasti 41 0 0 0 

X. Výnosové úroky 42 11 583 706 11 094 308 10 047 293 

N. Nákladové úroky 43 102 605 789 102 769 288 102 294 753 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 5 260 6 840 360 101 050 

O. Ostatní finanční náklady 45 4 676 193 4 221 357 4 262 520 

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření 48 -103 299 459 -109 109 588 -53 784 086 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 71 548 757 -7 352 561 96 904 949 

Q.1.  - splatná 50 32 371 130 57 173 760 69 621 600 

Q.2.  - odložená 51 39 177 627 -64 526 321 27 283 349 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 247 117 040 389 105 455 371 346 228 

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 54 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0 0 

S.1.  - splatná 56 0 0 0 

S.2.  - odložená 57 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0 0 

T. menšinový podíl   59 1 449 372 353 681 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 60 245 667 668 388 751 774 371 346 228 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 318 665 797 381 752 894 468 251 177 
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