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Úvod 

Finanční analýza zaujímá v ekonomickém prostředí velice významné postavení, 

neboť se díky výsledkům této analýzy rozhoduje, zda dojde k realizaci daného zkoumaného 

projektu či nikoliv. Slouţí nám také k posouzení toho, která z variant pro nás bude více 

výhodná. Následně také k tomu, zda je vhodné tuto variantu realizovat. Pro hodnocení situace 

podniku vyuţíváme celou řadu poměrových ukazatelů.  

Cílem finanční analýzy je tedy posoudit finanční zdraví firmy, rozpoznat její slabé 

stránky, které by mohly firmě v budoucnu způsobit problémy a naopak stanovit její silné 

stránky, o které by se mohla v budoucnu opřít. Dále také posoudit stav finanční situace 

podniku do budoucnosti.  

Cílem bakalářské práce je analyzovat finanční situaci firmy Eiffage Construction 

Česká republika s.r.o., působící ve stavebním průmyslu. K dosaţení výsledků bude vyuţita 

poměrová analýza se zaměřením na ukazatele rentability, které slouţí k hodnocení výnosnosti 

či míry zisku a základním kritériem je zde rentabilita vloţeného kapitálu.  

Bakalářská práce je zde rozdělena na metodologickou a praktickou část. 

V metodologické části je obecně vyjádřeno, co je finanční analýza, k čemu ji vyuţíváme, 

zdroje této analýzy a metody, nástroje, postupy, uţivatelé finanční analýzy a poměrové 

ukazatele.  

V praktické části, která slouţí k převedení teorie do praxe, jsou obsaţeny základní 

informace o firmě Eiffage Construction Česká republika s.r.o., jeţ je celá finanční analýza 

věnována, dále zde je vyuţita horizontální a vertikální analýza aktiv, pasiv a výsledku 

hospodaření a poměrová analýza se zaměřením na ukazatele rentability. 
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1 Finanční  analýza 

V následující části je čerpáno z publikací Dluhošová (2008), Holečková (2008), 

Valach a kolektiv (1999).  

V současné době se ekonomické prostředí neustále mění a s těmito změnami dochází 

také ke změnám ve firmách. Kaţdá úspěšná firma se v dnešní době bez finančního rozhodnutí 

neobejde. Finanční analýza představuje systematický rozbor dat, která získáváme především 

z účetních výkazů firmy. Finanční analýza tedy obsahuje rozbor dat získaných z minulosti 

a hodnocení těchto dat z minulosti, hodnocení současných dat a také predikci do budoucnosti.  

Jakékoliv finanční rozhodnutí je tedy vhodné podloţit finanční analýzou. Finanční 

analýza, jak je jiţ zmíněno, je pro podnik velice důleţitá, neboť poskytuje informace nezbytné 

pro finanční rozhodování. Za hlavní účel finanční analýzy je povaţováno zkoumání 

finančního stavu a zdraví firmy.  

Pod finančním zdravím firmy rozumíme takový podnik, který v danou chvíli bude 

schopen naplňovat takový smysl, pro který byl vytvořen. Prakticky to znamená, ţe bude 

dosahovat takové míry zhodnocení vloţeného kapitálu, jakou budou poţadovat akcionáři 

či investoři s přihlédnutím k danému riziku, které při tomto určitém druhu podnikání vzniká.  

Finanční analýza tedy za pomocí speciálních metodických prostředků provádí 

diagnózu finančního hospodaření podniku, podchycuje jednotlivé sloţky. Mezi tyto sloţky 

řadíme analýzu zadluţenosti, rentability, likvidity. Za nástroje povaţujeme jednotlivé 

ukazatele, které mají jasnou vypovídající schopnost o finanční situaci a o hospodaření. 

1.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Mezi základní zdroje informací pro tvorbu finanční analýzy řadíme: 

- finanční informace, 

- kvantifikovatelné nefinanční informace, 

- nekvantifikovatelné informace. 
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Finanční informace 

Zahrnují účetní výkazy finančního a vnitropodnikového účetnictví, výroční zprávy, 

burzovní informace, vnější finanční informace, roční zprávy emitentů veřejně 

obchodovatelných CP, prognózy finančních analytiků, zprávy o vývoji měny a úroků. 

Výkazy finančního účetnictví 

Jsou to externí výkazy, poskytují tedy informace externím subjektům. Jsou to 

dokumenty, které zobrazují finanční situaci podniku a jejich cílem je poskytnout informaci 

o finanční pozici, výkonnosti podniku. Podávají přehled o stavu a struktuře majetku a zdrojů 

krytí, coţ je obsaţeno v rozvaze, dále také zachycují pohyb peněţních prostředků, coţ je 

obsaţeno v cash flow a zabývá se také výsledkem hospodaření, se kterým se pracuje 

ve výkazu zisku a ztrát. 

Rozvaha zachycuje stav majetku a závazků, coţ je obsaţeno v aktivech a na druhé 

straně zaznamenává zdroje krytí majetku, coţ je obsaţeno v pasivech. A to vše ke zvolenému 

časovému okamţiku. Strana aktiv bývá označována jako majetková struktura podniku a strana 

pasiv jako finanční struktura podniku. Základní bilanční rovnice rozvahy zní, ţe aktiva se 

musejí rovnat pasivům. Základní členění aktiv v rozvaze probíhá na základě doby vázanosti 

v reprodukčním cyklu a dělíme je tedy na aktiva stálá, která jsou dlouhodobá a podnik je 

opotřebovává postupně a aktiva oběţná, která jsou krátkodobá a spotřebovávají se obvykle 

najednou, doba přeměny nesmí přesáhnout jeden rok. Základní členění pasiv v rozvaze 

probíhá na základě vlastnictví zdrojů. Pasiva tedy členíme na vlastní kapitál a cizí kapitál.  

Výkaz zisku a ztráty slouţí ke zjištění VH a jednotlivých sloţek, které tento VH 

vytvořili. Zahrnuje náklady a výnosy běţného období. Je povinnou součástí účetní závěrky. 

Z výkazu zisku a ztrát lze vyčíst, ţe kdyţ od výnosů odečteme náklady, dostaneme výsledek 

hospodaření. 

Výkaz zisků a ztráty slouţí podniku pro to, aby zhodnotil vloţený kapitál. V ČR 

v současné době pouţíváme zjednodušené druhové členění nákladů a člení se do různých 

oblastí jako například provozní, finanční a mimořádná oblast. Výsledek hospodaření se tedy 

zjišťuje odděleně za kaţdou činnost.  

Výkaz cash flow se také nazývá jinak jako výkaz peněţních toků a jak má jiţ obsaţeno 

v názvu, zachycuje pohyb peněţních prostředků. Vyjadřuje tedy rozdíl mezi přílivem 
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a odlivem finančních prostředků – hotovosti za určité období. Cash flow je tedy toková 

veličina, protoţe zachycuje pohyby peněz za určité časové období. Kaţdá účetní jednotka si 

sama volí způsob sestavování cash flow. CF je nezbytný pro rozhodování managementu 

podniku, pro investory a také pro věřitele. CF je členěn na CF z provozní činnosti, CF 

z investiční činnosti a CF z finanční činnosti.  

CF z provozní činnosti zachycuje základní výdělečné činnosti podniku, které nelze 

zahrnout do finanční a investiční činnosti podniku. Patří zde například příjmy z prodeje 

výrobků, příjmy z prodeje sluţeb a zboţí.  

CF z investiční činnosti zahrnuje činnosti související s pořízením a prodejem 

dlouhodobého majetku. Dále také činnosti, které souvisejí s poskytováním úvěru a půjček, 

avšak nepovaţují se za provozní činnost. Peněţní toky zde dělíme do tří základních 

skupin a to na výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, příjmy z prodeje stálých aktiv 

a půjčky a úvěry poskytnuté spřízněným osobám.  

CF z finanční činnosti zahrnuje činnosti, které souvisí se změnami velikosti vlastního 

kapitálu a dlouhodobých či krátkodobých závazků. Obsahem jsou tedy finanční transakce 

s věřiteli. Patří zde například splátky úvěrů, střednědobé a krátkodobé půjčky. 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví 

Jsou to interní výkazy, které si podnik vytváří sám a nejsou veřejně přístupné. Nejsou 

nijak metodicky upravovány, kaţdý podnik si je upravuje sám dle svého uváţení. Patří zde 

například výkazy týkající se nákladů a jejich jednotlivé členění. Výkazy dále lze roztřiďovat 

dle jednotlivých vnitropodnikových středisek. 

Kvantifikovatelné nefinanční informace 

Zde řadíme statistiky produkce, odbytu, zaměstnanosti, prospekty, normy spotřeby 

a také interní směrnice. 

Nekvantifikovatelné informace 

Obsahují nezávislé prognózy, komentáře manaţerů a také odborného tisku, zprávy 

vedoucích pracovníků jednotlivých útvarů firmy. 
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1.2 Uživatelé finanční analýzy 

O finanční analýzu podniku má zájem celá řada subjektů, proto je výčet těchto osob 

velmi rozsáhlý a rozmanitý. Mezi interní uţivatele řadíme zaměstnance nebo například 

obchodní partnery. Mezi externí uţivatele jsou řazeni investoři, banky a věřitelé nebo také 

konkurenti. Největší zájem o finanční analýzu se vyskytuje u subjektů, které jsou v úzkém 

kontaktu směrem k podniku. 

Investoři 

Informace získané z výkazů vyuţívají pro investiční a kontrolní hledisko. Investiční 

hledisko znamená vyuţití informací pro budoucí rozhodnutí, jak nakládat s danými 

investicemi a kontrolní hledisko je uplatněno akcionáři vůči manaţerům v podniku, 

kteří podnik vlastní. Zajímá je stabilita a likvidita podniku, zisk a také, zda manaţerská 

rozhodnutí zajišťují trvání a rozvoj podniku. Do této skupiny lze zařadit také potenciální 

investory, kteří teprve zvaţují, kde rozmístí své volné finanční prostředky a pak také hodnotí, 

zda jejich rozhodnutí bylo správné.  

Obchodní partneři 

Na základě znalostí získaných z finanční analýzy si dodavatelé mohou vybírat 

obchodní partnery, u nichţ mohou díky finanční analýze zkoumat bonitu. Odběratelé si stejně 

jako dodavatelé na základě výsledků finanční analýzy vybírají své dodavatele, 

nejvýznamnější u dlouhodobých smluv či kontraktů, kde se odběratel potřebuje ujistit, 

zda bude dodavatelský podnik schopen hradit své závazky a nenaruší tak obchodní kontrakt. 

Majitelé firmy 

Na základě výsledků finanční analýzy jsou schopni zhodnotit, zda prostředky, 

které vkládají do podniku, jsou efektivně vyuţívány. Hodnotí se zde práce manaţerů.  

Konkurence 

Zajímá se o výsledky finanční analýzy daného podniku a to z důvodu toho, aby je 

mohla srovnat s výsledky své vlastní analýzy. Srovnávají se zde tedy výsledky hospodaření, 

zejména pak ukazatele rentability, zisková marţe, solventnost, výše a hodnota zásob a také 

jejich obrat. 
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Banky a jiní věřitelé 

Věřitelé ţádají potencionálního dluţníka o co nejvíce informací týkajících se 

finančního stavu, které jim přiblíţí, zda bude dluţník posléze schopen hradit své závazky. 

Na základě těchto informací banka či jiní věřitelé rozhodnou o výši úvěru a o podmínkách při 

poskytování úvěru. Zkoumají rovněţ to, zda je dluţník schopen nabídnout dostatečnou záruku 

v případě nesplacení úvěru.  

Manažeři 

Informace, které získávají z výsledků finanční analýzy, potřebují zejména 

pro krátkodobá a dlouhodobá rozhodnutí v oblasti řízení podniku. Znalost finanční situace 

podniku jim umoţňuje správně rozhodovat se v oblasti získávání finančních zdrojů, při 

zajištění optimální majetkové struktury, při alokaci volných peněţních zdrojů, při rozdělování 

disponibilního zisku. Finanční analýza tedy odhaluje slabé a silné stránky podniku v oblasti 

finančního hospodaření a umoţňuje tak manaţerům získat správná rozhodnutí pro příští 

podnikatelský záměr. Důleţitá je zde také znalost konkurenčních podniků. 

Stát a jeho orgány 

Informace z finanční analýzy potřebuje zejména jako pomůcku pro kontrolu 

hospodaření podniků se státní účastí. Další význam shledáváme při přidělování dotací, 

při zadávání státních zakázek. 

Zaměstnanci 

Zájem o hospodaření firmy je zcela pochopitelný. Zajímají se tedy o hospodaření 

podniku, který jim poskytuje stálé zaměstnání. 

Existuje mnoho dalších uţivatelů finanční analýzy jako například novináři, daňoví 

poradci, obchodníci s cennými papíry. 

1.3 Základní metody finanční analýzy  

Před nástinem metod finanční analýzy je nutné zmínit, ţe systém sestavování finanční 

analýzy není nijak pevně dán a kodifikován a není ovlivňován právními předpisy 

nebo standardy. Toto vše tedy komplikuje jiţ zmíněné sestavování finanční analýzy, 

neboť pouţívané způsoby jsou nejednotné například při uţívání odborné terminologie. 
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Nejednoznačnost můţeme také sledovat při výkladu, interpretaci a při srovnávání výsledků. 

Ačkoliv neexistuje pevně daný způsob sestavování finanční analýzy, i přesto můţeme 

vysledovat určité dané postupy, přístupy a různé analýzy, které si dávají za úkol věrně 

zobrazit majetkovou a finanční situaci podniku.  

1.3.1 Kvantitativní metody testování 

Základní metody finanční analýzy zahrnují zpracovávání údajů z účetních výkazů 

a údajů, které jsou z nich odvozeny. Dělí se na absolutní a relativní metodu. Absolutní metoda 

je taková, při níţ zkoumáme jiţ zmíněné údaje z účetních výkazů a vyuţíváme zde absolutní 

ukazatele. Relativní metoda je taková metoda, která vyuţívá relativní ukazatele a pouţívá se 

zde vztah dvou různých poloţek a jejich hodnot.  

Metoda relativní tedy poměřuje údaje z účetních výkazů. Vyuţívají se zde intenzivní 

ukazatele, které vypovídají o vztahu dvou jevů a vyjadřují, jaká část z jednoho jevu připadá 

na jev druhý. Velikost podniku zde hraje téměř zanedbatelnou roli. Intenzivní ukazatele 

charakterizují míru, v jaké jsou extenzivní ukazatele vyuţívány v daném podniku a jak se 

mění.  

Metoda absolutní vyuţívá údaje, které přímo získá z účetních výkazů. Tyto údaje se 

jinak nazývají také jako absolutní ukazatele a vyjadřují určitý jev či stav bez vztahu k jevu 

jinému. Velikost podniku zde hraje velmi vysokou roli a tyto ukazatele jsou velmi citlivé 

na velikost podniku. Za velice komplikované je povaţováno pouţití těchto ukazatelů 

pro mezipodnikové srovnání. Dobře vyuţitelné pro srovnávání jsou ukazatele v rámci jednoho 

podniku. Absolutní ukazatele se také nazývají jako extenzivní ukazatele a ty dále můţeme 

rozdělit na stavové a tokové ukazatele. Stavové ukazatele uvádí údaje k určitému časovému 

okamţiku a citlivost v oblasti délky období se zde neprojevuje. Tokové ukazatele vypovídají 

o ekonomickém vývoji za určité časové období. Ukazatelé jsou velmi citlivé na délku 

stanoveného časového období.   

1.3.2 Absolutní ukazatele 

Absolutní ukazatele jsou vyuţívány zejména pro analýzu struktury – vertikální analýza 

a pro analýzu trendů – horizontální analýza.  

Vertikální analýza slouţí k posouzení významu dílčích sloţek a jejich sloţení 

vybraného absolutního ukazatele. Spočívá tedy ve zvolení určitého základu a zjištění 
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procentního podílu daných poloţek z výkazů na tomto základu. Vyuţití nalézáme především 

u aktiv a pasiv podniku. Vertikální analýza pracuje s daty účetních výkazů v jednotlivých 

letech odshora dolů. Je velice vhodná pro mezipodnikové a meziroční srovnávaní. Obecný 

vzorec vypadá takto: 

                 
  

   
     ,  [%] 

 

 (1.1) 

 

kde Ui je hodnota dílčího ukazatele, ∑ Ui je velikost absolutního ukazatele. 

Horizontální analýza se také nazývá jako analýza vývojových trendů. Slouţí 

k posouzení absolutních ukazatelů a jejich změn v čase. Díky časovým řadám zde lze 

provádět detailní analýzu daných dat a změn. Horizontální analýza je prováděna po řádcích 

a změny hodnot poloţek jsou dány absolutně nebo relativně. Je zpracovávána pro dvě 

nebo více účetních období po sobě jdoucích. Změny musejí být interpretovány jak absolutně 

tak relativně. Vzorce pouţívané pro horizontální analýzu vypadají takto: 

  

                             (1.2) 

 

                  
       

    
     ,  [%] 

 

 (1.3) 

 

kde Ut je hodnota ukazatele, t je běţný rok, t-1 je předchozí rok.  

1.3.3 Rozdílové ukazatele  

Rozdílové ukazatele jsou povaţovány za další absolutní ukazatele. Jsou také 

označovány jako fondy finančních prostředků nebo finanční fondy. Ve finanční analýze 

chápeme fond jako agregaci určitých poloţek a nebo jako rozdíl aktiv a pasiv, tento rozdíl je 

dále označován jako čistý fond. Ukazatele tedy představují rozdíl mezi určitou skupinou aktiv 

a pasiv, tedy rozdíl dvou absolutních ukazatelů. Slouţí   hodnocení likvidity. Rozlišujeme tři 

druhy ukazatelů: 

- čistý pracovní kapitál (ČPK), 

- čisté pohotové prostředky, 

- čisté pohledávkové finanční fondy. 
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Čistý pracovní kapitál (net working capital) patří mezi nejčastěji vyuţívaný rozdílový 

ukazatel. Vzniká oddělením části oběţných aktiv od krátkodobých závazků. Je to část 

oběţného majetku, která je financována dlouhodobými zdroji   to jak cizími tak vlastními. Po 

splacení krátkodobých závazků můţe být tato část oběţného majetku pouţita k realizaci 

podnikových záměrů. Vzorce pro výpočet čistého pracovního kapitálu vypadají tedy takto: 

  

                                     ,  (1.4) 

   

                                   .  (1.5) 

 

ČPK souvisí s krátkodobým financováním, protoţe určuje optimální výšku kaţdé 

poloţky oběţných aktiv a také udává její strukturu a nalézá a vybírá vhodný způsob 

financování těchto oběţných aktiv. Velikost čistého pracovního kapitálu souvisí s platební 

schopností podniku. Čím vyšší hodnota pracovního kapitálu bude, tím je podnik likvidnější 

a tím lépe bude schopen hradit své závazky. V případě záporné hodnoty čistého pracovního 

kapitálu nazýváme tuto hodnotu jako nekrytý dluh. Výše ČPK je však dána skladbou bilance 

podniku. V případě zajištění likvidity v podniku musí krátkodobá aktiva převýšit krátkodobé 

závazky. Pokud se dlouhodobým kapitálem financuje krátkodobý oběţný majetek, podnik je 

nazýván jako překapitalizovaný. Pokud krátkodobý cizí kapitál slouţí a podílí se na krytí 

dlouhodobého majetku, podnik je nazýván jako podkapitalizovaný a tento stav je nebezpečný 

a má vliv na likviditu podniku.  

Čisté pohotové prostředky ČPP (peněţní finanční fond) jsou další modifikací ČPK 

a odstraňují některé jeho nedostatky. Jsou vypočítány jako rozdíl mezi pohotovými peněţními 

prostředky a okamţitě splatnými dluhy. ČPP zahrnují peníze v hotovosti, peníze 

na bankovních účtech a velmi likvidní peněţní ekvivalenty jako jsou např. šeky, směnky, 

pokladniční poukázky. Vzorec pro výpočet čistých pohotových prostředků vypadá takto: 

                                                       .  (1.6) 

    

Čistý peněžní majetek ČPM (peněţně pohledávkový finanční fond) představuje 

kompromis mezi ČPK a ČPP. Z oběţných aktiv vylučuje nelikvidní oběţná aktiva např. 



15 

 

nedobytné nebo dlouhodobé pohledávky. Vzorec pro výpočet čistého peněţního majetku 

vypadá takto: 

    
                                           

                 . 

 (1.7) 

 

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji pouţívanými ukazateli v oblasti finanční analýzy 

a to z mnoha důvodů. První výhodou je především časová nenáročnost, za další můţe být 

povaţováno to, ţe nám mohou slouţit pro podniková srovnání, pro zhodnocení budoucího 

vývoje a nastínění silných a slabých stránek podniku. Analýza poměrových ukazatelů vychází 

z účetních výkazů a toto můţe být pokládáno za základní důvod, proč jsou nejvíce vyuţívány. 

Při této analýze se tedy vychází z dostupných informací a data mohou být k dispozici 

i externím uţivatelům a analytikům. Poměrové ukazatele spočteme tak, ţe jednu poloţku 

podělíme poloţkou jinou, kterou najdeme ve výkazech a v případě, ţe jsou v jakési vzájemné 

souvislosti. Stejný výpočet můţeme praktikovat také u skupiny poloţek. Konstrukce našeho 

daného ukazatele vychází především z toho, co chceme a potřebujeme spočítat či změřit. 

V současnosti nacházíme velké mnoţství poměrových ukazatelů a důraz při výběru těchto 

ukazatelů je kladen především na jejich vypovídací schopnost, způsob interpretace, jejich 

vazby. Tato informace bude jistě velmi uţitečná pro finanční manaţery a ostatní uţivatele 

finanční analýzy. Závěr analýzy však nemůţe být vyvozen pouze z jednoho ukazatele a nelze 

také stanovit pevné a doporučené hodnoty ukazatelů. Poměrové ukazatele nevypovídají 

přesně o hospodaření podniku, ale mají orientační charakter. Systém poměrových ukazatelů 

a tedy postup výpočtů je shodný téměř na celém světě, ale to samé nelze prohlásit 

o vyhodnocení výsledků. Výsledky ukazatelů nelze přijímat bez výhrady či je absolutizovat, 

ale mohou nám pouze napomoci při přijímání různých finančních rozhodnutích. Ukazatele 

můţeme třídit do následujících skupin: 

- rentability, 

- likvidity, 

- aktivity, 

- zadluţenosti a finanční stability, 

- kapitálového trhu. 
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Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability poměřují zisk s vloţenými zdroji a jejich smyslem je vyhodnotit 

dosahování cílů společnosti a zhodnocení vloţených prostředků do podniku. Za základní 

kritérium je zde povaţována rentabilita vloţeného kapitálu. U těchto ukazatelů vycházíme 

ze dvou základních zdrojů a to z výkazu zisku a ztrát a také z rozvahy. Tyto ukazatele mají 

největší význam pro akcionáře a investory, avšak i pro ostatní skupiny jsou velice významné.  

Při výpočtu těchto ukazatelů se setkáváme s různou podobou zisku a to s EBITem, 

coţ je zisk před úhradou úroků a daní, dále s EBT, coţ je zisk před zdaněním a také s EATem, 

coţ je zisk po zdanění nebo také zisk po zdanění, který je také zvýšen o nákladové úroky 

či o zdaněné úroky.  

Nejčastěji pouţívané ukazatele: 

- ROA – rentabilita aktiv (Return of Assets), 

- ROCE – rentabilita dlouhodobých zdrojů (Return of Capital Employed), 

- ROE – rentabilita vlastního kapitálu (Return of Equity), 

- ROS – rentabilita trţeb (Return of sales), 

- Rentabilita nákladů. 

Rentabilita aktiv ROA 

Tento ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy, měří tedy schopnost firmy vytvářet 

výnosy z aktiv nezávisle na zdroji financování těchto aktiv a jaký zisk je společnost schopna 

vytvořit z kaţdé investované koruny.  To vše bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou aktiva 

financována. ROA bývá povaţován za klíčové měřítko rentability. Trend je rostoucí. Vzorec 

pro výpočet ROA vypadá takto: 

  

     
    

      
    ,  [%] 

 

 (1.8) 

nebo také  

  

     
                

      
    ,  [%]  (1.9) 
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kde t je sazba daně z příjmů. 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů ROCE 

Tento ukazatel měří výnosnost vlastního i cizího investovaného. Vyuţívá se často 

v prostorovém srovnání podniků. Vzorec pro výpočet ROCE vypadá takto: 

  

      
    

                                
    .  [%] 

 

(1.10) 

 

  

Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

Tento ukazatel udává, kolik Kč z čistého zisku připadá na jednu Kč investovaného 

vlastního kapitálu, představuje tedy celkovou výnosnost vlastních zdrojů. ROE je 

rozhodujícím ukazatelem pro akcionáře a věřitele. Úroveň tohoto ukazatele je závislá, 

jak na výši celkového kapitálu, tak na výši cizího kapitálu. Poţadavkem u ROE je, aby jeho 

výnosnost byla vyšší, neţ je garantovaná výše u státních dluhopisů, protoţe v jiném případě 

budou investoři investovat své peníze jinde vhodnějším a výnosnějším způsobem. Nárůst 

ukazatele ROE můţe být způsoben například větší vytvořeným ziskem společnosti, poklesem 

vlastního kapitálu a jeho podílu na cizím kapitálu a další. Při znalosti vazeb mezi ukazateli je 

moţné vytvořit rozklad tohoto vybraného ukazatele na další dílčí ukazatele. Tento rozklad 

nazýváme jako pyramidový rozklad nebo také Du Pontův rozklad. Trend ROE je rostoucí 

a jeho vzorec pro výpočet zní takto: 

     
   

               
    .  [%]  (1.11) 

 

Rentabilita tržeb ROS 

Tento ukazatel měří podíl zisku na jednu Kč trţeb. Vyjadřuje schopnost podniku 

dosahovat zisku při dané hodnotě trţeb. Je velice vhodný pro srovnání v čase a také pro 

mezipodniková srovnání. Při vnitropodnikovém srovnávání je vhodné vyuţívat při výpočtech 

EBT a při mezipodnikovém srovnávání zase EBIT. Tento ukazatel je jedním z běţně 

uţívaných a při jeho nízké míře je nutné hledat chyby ve vedení firmy, při střední míře 

můţeme vysledovat dobrou práci managementu, dobré jméno firmy na trhu a při vysoké míře 
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můţeme hovořit o velice dobré úrovni firmy. Trend ukazatele je tedy rostoucí. Vzorec pro 

výpočet ROS vypadá takto: 

  

     
   

     
       [%] 

 

 (1.12) 

Rentabilita nákladů  

Ukazatel rentability nákladů bývá často v praxi vyuţíván, jedná se však o doplňující 

ukazatel, udává, kolik korun čistého zisku získá podnik vloţením jedné Kč nákladů, hodnotí 

tedy vynaloţené náklady. Trend tohoto ukazatele je rostoucí. Vzorec pro výpočet rentability 

nákladů zní takto: 

                     
   

               
    .  [%]  (1.13) 

 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity naznačují, zda je společnost schopna hradit své závazky, 

coţ vymezuje také pojem likvidita. Likvidita je závislá na tom, jak podnik rychle inkasuje své 

pohledávky, zda jsou jeho výrobky prodejné a zda je schopen je prodávat. Důleţitý je zde 

také rozbor mezi jednolitými poloţkami aktiv na jedné straně a poloţkami pasiv na straně 

druhé.  Mezi likviditou a rentabilitou existuje většinou protikladný vztah – čím větší likvidity 

podnik dosahuje, tím menší dosáhne rentability. Také můţeme říci, ţe trvalá platební 

schopnost, je pro udrţení se na trhu, pro podnik důleţitá. Při vymezení ukazatelů likvidity se 

můţeme setkat tedy se třemi pojmy, jiţ zmiňovanou likviditou, solventností, coţ znamená 

schopnost podniku získat prostředky na úhradu svých závazků a také s pojmem likvidnost, 

coţ znamená míru, jak je majetek schopen se přeměnit na hotové prostředky.  

Mezi nejčastěji pouţívané ukazatele likvidity řadíme: 

- ukazatel celkové likvidity, 

- pohotová likvidita, 

- okamţitá likvidita, 

- krytí závazků cash flow, 

- ČPK – čistý pracovní kapitál. 
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Ukazatel celkové likvidity 

Ukazatel celkové likvidity poměřuje oběţná aktiva s krátkodobými závazky, 

nezohledňuje tedy strukturu oběţných aktiv z hlediska jejich likvidity. Udává kolikrát je 

podnik schopen uspokojit své závazky. Doporučovaná hodnota tohoto ukazatele je mezi 

hodnotami 1,5 aţ 2,5. Ukazatel je stavový, posuzuje tedy vývoj v čase. Slouţí také 

k mezipodnikovému srovnání v určité stejné oblasti či v odvětví.  

Při vyuţívání tohoto ukazatele je vhodné, aby krátkodobé závazky byly hrazeny 

z takových sloţek majetku podniku, které jsou k tomuto určeny. Nesprávné by bylo uţívání 

takových sloţek, které jsou určeny k jiným účelům.  

Za hlavní nevýhodu tohoto ukazatele je povaţována neschopnost veškerých oběţných 

aktiv přeměnit se na hotové prostředky. Ukazatel bývá také ovlivňován způsoby oceňování, 

jako je např. FIFO, LIFO a další. Trend tohoto ukazatele nemá být ani rostoucí ani klesající, 

nýbrţ by měl být stabilní. Vzorec pro výpočet ukazatele celkové likvidity vypadá takto: 

  

                   
             

                  
.  (1.14) 

 

Pohotová likvidita 

Při výpočtu pohotové likvidity jsou vyuţívány jen pohotové prostředky, mezi které se 

řadí například hotovost v pokladně, peníze na bankovních účtech, obchodovatelné cenné 

papíry a další. Čitatel je vhodné upravit o nedobytné pohledávky nebo o pohledávky jejichţ 

dobytnost je pochybná (jsou po lhůtě splatnosti).  

Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1 aţ 1,5. 

Vysoká hodnota tohoto ukazatele není výhodná pro akcionáře a vedení podniku, 

protoţe podnik bude mít k dispozici pouze pohotové prostředky, které přináší velmi malý 

úrok. Nadměrná výše pohotových prostředků znamená pro podnik neefektivní vyuţívání 

vloţených prostředků do podniku. Podnik by se tedy měl snaţit stanovit si optimální hodnotu 

pohotových aktiv k celkovým aktivům. Trend je rostoucí. Vzorec pro výpočet pohotové 

likvidity zní takto:  

                    
                    

                  
.  (1.15) 
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Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamţité likvidity dává do poměru finanční majetek a krátkodobé závazky, 

finančním majetkem se rozumí peníze v pokladně, peníze na běţných účtech, šeky 

a krátkodobý finanční majetek. Ukazatel je poměrně nestabilní, proto má pouze doplňkový 

charakter. Trend je rostoucí. Vzorec pro výpočet okamţité likvidity zní takto:  

                    
                

                  
.  (1.16) 

    

Krytí závazků CF 

Z hlediska nedostatku předchozích ukazatelů, je vhodné si vytvořit i tento. Předchozí 

ukazatele jsou odvozovány z údajů, které jsou dostupné z rozvahy, tudíţ se sestavují 

k určitému časovému okamţiku  a mají statický charakter. Naopak ukazatel krytí závazků 

z CF je odvozen z tokové veličiny. U finančně zdravé firmy by měl ukazatel dosahovat 

hodnoty větší neţ 40 %.  Trend je rostoucí. Vzorec pro výpočet tohoto ukazatele zní takto: 

                  
  

                  
.  (1.17) 

 

Čistý pracovní kapitál ČPK 

ČPK ukazuje, jak se část oběţného majetku v průběhu roku přemění na pohotové 

platební prostředky. Viz kapitola poměrové ukazatele. 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou vyuţívány všeobecně v oblasti řízení aktiv, umoţňují 

kvantifikovat, jak účinně podnik vyuţívá svůj majetek, jak vyuţívá různé majetkové části, 

zda se v majetku podniku objevují kapacity, které zatím nejsou vyuţity, a nebo při vysokém 

obratu naopak podnik nemá dostatek aktiv a nemá příleţitost a moţnost jejich realizace. Tyto 

ukazatele bývají souhrnně nazývány jako ukazatele relativní vázanosti kapitálu v různých 

formách majetku.  

Mezi nejznámější ukazatele patří: 

- obrátka celkových aktiv, 
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- doba obratu aktiv, 

- doba obratu zásob, 

- doba obratu pohledávek, 

- doba obratu závazků. 

Obrátka celkových aktiv 

Ukazatel obratu celkových aktiv bývá také nazýván jako rychlost obratu a měří obrat 

neboli vyuţití celkového majetku.  Výsledkem výpočtu je číslo, které udává počet obrátek 

za dané časové období. Ukazatel obratu celkových aktiv bývá vyuţíván také 

k mezipodnikovému srovnání. V případě nízké hodnoty tohoto ukazatele je podnikatelská 

aktivita nízká. V případě vyšší hodnoty to znamená, ţe podnik dobře vyuţívá svůj majetek. 

Trend tohoto ukazatele je rostoucí. Vzorec pro výpočet obratu celkových aktiv zní takto: 

                         
     

              
.  (1.18) 

 

Doba obratu aktiv 

Ukazatel doby obratu aktiv vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv 

ve vztahu k trţbám. Pro podnik je efektivní co nejmenší doba obratu. Trend je tedy klesající. 

Jedná se o obrácenou hodnotu výše uvedeného vzorce obrátky celkových aktiv. Vzorec tedy 

zní takto:  

                   
                     

     
.  (1.19) 

 

Doba obratu zásob 

Ukazatel doby obratu zásob udává počet obrátek zásob za sledované období (obvykle 

jeden rok). Vyjadřuje počet dnů, kdy jsou oběţná aktiva v podniku vázána ve formě zásob 

nebo tedy kolik dní trvá jedna obrátka. Ukazatel bývá vyuţíván jako ukazatel intenzity vyuţití 

zásob. Trend tohoto ukazatele je klesající a zkracující se doba obratu zásob je ţádoucí, 

neboť se sniţují např. náklady na skladování zásob, pokud ovšem doba obratu zásob bude 

příliš nízká, vede to k častým prostojům v podniku kvůli zpoţděným dodávkám a rychlým 

objednávkám zásob a s tímto vznikají další náklady. Pro podnik je tedy důleţité stanovit si 

určitou optimální hodnotu doby obratu. Vzorec pro výpočet doby obratu zásob zní takto: 
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   (1.20) 

 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel doby obratu pohledávek ukazuje, jak dlouho je majetek v podniku drţen 

ve formě pohledávek a také za jak dlouho bývají pohledávky splaceny. Čili je to doba 

od poskytnutí obchodního úvěru do obdrţení platby od zákazníků či odběratelů. Obecně platí 

pravidlo, ţe doba obratu pohledávek by měla být kratší neţ doba obratu závazků. Tento 

ukazatel bývá stěţejní v oblasti plánování peněţních toku. Trend je tedy klesající a vzorec 

pro výpočet doby obratu pohledávek zní takto:  

                        
                 

     
.  (1.21) 

 

Doba obratu závazků 

Ukazatel doby obratu závazků vyjadřuje počet dní, na kolik byl podniku poskytnut 

obchodní úvěr. Vypovídá tedy o tom, jak rychle jsou splaceny závazky firmy a o platební 

disciplíně podniku. Opět zde platí pravidlo, ţe doba obratu pohledávek by měla být kratší neţ 

doba obratu závazků a trend by tedy měl být stabilní. Vzorec pro výpočet doby obratu 

závazků zní takto:  

                     
              

     
.  (1.22) 

 

Ukazatele zadluženosti a finanční stability 

Ukazatele zadluţenosti posuzují finanční strukturu podniku z dlouhodobého hlediska. 

Pojem zadluţenost znamená pro podnik jedině to, ţe k financování svých aktiv vyuţívá cizích 

zdrojů. Uţívání cizích zdrojů pro podnik znamená podstoupení určitého rizika a ovlivňuje 

také výnosnost. U velkých podniků v praxi není moţné všechny aktivity financovat 

z vlastních zdrojů a taktéţ vše financovat ze zdrojů cizích. V případě financování aktivit 

pouze vlastními zdroji by došlo ke sniţování výnosnosti vloţeného kapitálu a financování 

pouze cizími zdroji tedy také není moţné, neboť určitá hodnota vlastních zdrojů je dle právní 

legislativy nutná a vyskytuje se zde také obtíţnost při získávání tak velkého mnoţství 

finančních prostředků ve formě cizích zdrojů. Proto se při financování aktivit podniku 

vyuţívá určitého poměru jak vlastních tak cizích zdrojů.  
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Mezi nejznámější ukazatele finanční stability a zadluţenosti řadíme: 

- podíl vlastního kapitálu (Equity Ratio), 

- stupeň krytí stálých aktiv, 

- majetkový koeficient (Equity Multiplier), 

- ukazatel celkového zadluţenosti (ukazatel věřitelského rizika), 

- dlouhodobá zadluţenost, 

- běţná zadluţenost, 

- ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu (Debt/Equtiy Ratio), 

- úrokové krytí, 

- úrokové zatíţení, 

- úroková zadluţenost, 

- doba návratnosti úvěru. 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech umoţňuje podniku hodnotit různé 

stránky finanční stability. Bývá pouţíván pro dlouhodobý horizont a udává, do jaké míry je 

podnik schopen krýt svůj majetek vlastními zdroji. Pro podnik je výhodnější vyšší hodnota 

tohoto ukazatele, avšak příliš vysoký ukazatel vede k poklesu výnosnosti vloţených 

prostředků. Z hlediska hodnocení hospodářské a finanční struktury bývá tento ukazatel 

pokládán za jeden z nejvýznamnějších. Vzorec pro výpočet tohoto ukazatele zní takto:  

                                      
               

             
    .  [%] 

 

 (1.23) 

Stupeň krytí stálých aktiv 

Stupeň krytí stálých aktiv dává do poměru vlastní kapitál a dlouhodobý cizí kapitál se 

stálými aktivy. Stálá aktiva jsou tvořena dlouhodobým hmotným, dlouhodobým nehmotným 

majetkem a dlouhodobým finančním majetkem. Všechny tyto sloţky by měly být kryty 

dlouhodobými zdroji. V případě vyšší hodnoty ukazatele je dosahováno větší finanční 

stability podniku. Nejvýhodnější hodnotou tohoto ukazatele je pro podnik 100% a znamená 

to, ţe jsou všechna stálá aktiva kryta dlouhodobými zdroji. Trend je tedy rozhodně rostoucí. 

Vzorec pro výpočet stupně krytí stálých aktiv zní takto:  
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     .  [%] 

 

 (1.24) 

Majetkový koeficient (Equity Multiplier) 

Majetkový koeficient bývá velmi často nazýván také jako finanční páka (Financial 

Leverage). Důleţitým cílem kaţdého podniku je dosaţení optimálního poměru cizích 

a vlastních zdrojů financování, coţ bývá také nazýváno jako dosaţení optimální zadluţenosti. 

Z hlediska financování potřeb podniku je krytí potřeb pouze z vlastních zdrojů obvykle velice 

drahý způsob financování, které můţe vést aţ k nepruţným reakcím na potřeby podniku 

nebo k finančnímu zatěţování podniku. Pro ukazatel je vhodné, aby byl v čase stabilní. 

Vzorec pro výpočet finanční páky zní takto:  

                      
              

               
        [%] 

 

   ( 1.25) 

 

Ukazatel celkové zadluženosti (ukazatel věřitelského rizika) 

Ukazatel celkové zadluţenosti dává do poměru cizí kapitál a celková aktiva a obecně 

platí, ţe čím vyšší bude hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší bude zadluţenost podniku 

a akcionáři a věřitelé takto podstupují větší riziko. Celková zadluţenost tedy měří podíl 

věřitelů na celkovém kapitálu. Ukazatel se stává významným zejména pro dlouhodobé 

věřitele, jako jsou například komerční banky. Trend tohoto ukazatele by měl být klesající. 

Vzorec pro výpočet celkové zadluţenosti zní takto:  

                     
            

              
     . [%]  

 

 (1.26) 

 

Doplňkovými ukazateli celkové zadluţenosti jsou dlouhodobá zadluţenost a běţná 

zadluţenost.  

Dlouhodobá zadluženost 

Dlouhodobá zadluţenost vyjadřuje, v  aké míře je majetek podniku kryt dlouhodobými 

cizími zdroji. Trend ukazatele by měl být klesající a vzorec pro výpočet vypadá takto:  

                        
                       

              
     . [%] 

 

 (1.27) 



25 

 

Běžná zadluženost 

Běţná zadluţenost vypovídá o tom, v jaké míře je majetek podniku kryt krátkodobými 

cizími zdroji. Trend ukazatele by měl být klesající a vzorec pro výpočet zní takto:  

                   
                       

              
        [%] 

 

 (1.28) 

 

  

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (Debt/Equtiy Ratio) 

Zadluţenost vlastního kapitálu by se u stabilních společností měla pohybovat 

v rozmezích 80 % a 120 %. Ukazuje, jaké mnoţství cizího kapitálu připadá na jeden díl 

vlastního kapitálu. Trend by měl být klesající a vzorec zní takto:  

                                
            

               
     . [%]   (1.29) 

 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát jsou úroky kryty provozním ziskem. 

Pro podnik je příznivá co největší hodnota tohoto ukazatele, tudíţ trend by měl být rostoucí. 

Je-li hodnota ukazatele menší neţ 100 % znamená to, ţe podnik nepokryje ţádný úrok, je-l 

 hodnota rovna 100 %, znamená to, ţe podnik svou činností pokryje úroky a nic více. Vzorec 

pro výpočet úrokového krytí zní takto:   

               
    

     
     .  [%]   (1.30) 

Úrokové zatížení 

Ukazatel úrokového zatíţení vyjadřuje, jaká část z vytvořeného provozního zisku 

připadá na úroky. V případě niţší hodnoty úrokového zatíţení si podnik můţe dovolit 

vyuţívat větší mnoţství cizích zdrojů. Ukazatel úrokového zatíţení je tedy převrácený 

ukazatel úrokového krytí. Pro podnik je příznivější niţší hodnota ukazatele. Vzorec 

pro výpočet zní takto:  

                  
     

    
     .  [%]  (1.31) 



26 

 

Úvěrová zadluženost 

Ukazatel úvěrové zadluţenosti bývá vyuţíván u podniků, u kterých se ve velkém 

mnoţství vyskytují prostředky ve formě cizích zdrojů a to konkrétně bankovní úvěry. Trend 

tohoto ukazatel by měl být stabilní. Vzorec pro výpočet zní takto:   

                     
     

               
       [%]  (1.32) 

Doba návratnosti úvěru 

Doba návratnosti úvěru udává počet let, kdy dojde ke splacení úvěru z provozního 

cash flow. Tento ukazatel bývá ve velké míře vyuţíván u komerčních bank a to v případě, 

kdy se rozhodují o poskytování úvěrů. Trend je klesající a vzorec pro výpočet zní takto: 

                        
     

          
.  (1.33) 

 

 

Ukazatele kapitálového trhu 

Skupina ukazatelů kapitálového trhu se odlišuje od dalších z řady poměrových 

ukazatelů a to z důvodu, ţe zbytek poměrových ukazatelů vychází z účetních výkazů, 

tedy ze situací a čísel, které jiţ nastaly a informují o finanční situaci podniku a naopak 

ukazatele kapitálového trhu říkají, jak trh hodnotí vývoj podniku v čase minulém a také jak si 

podnik povede v budoucím vývoji na trhu. Důleţité jsou pro současné a potencionální 

investory, neboť vypovídají o tom, zda kurz akcie odpovídá očekávaným dividendovým 

a kapitálovým výnosům. Při vyuţívání těchto ukazatelů můţe dojít k určitým omezením, 

neboť jak je výše zmíněno, ukazatele vycházejí jak z účetních výkazů, tak také z údajů 

kapitálového trhu a ne kaţdá firma si tedy vede podvojné účetnictví nebo má formu akciové 

společnosti a k tomu disponuje volně obchodovatelnými akciemi na trhu.  

Mezi nejznámější ukazatele patří: 

- čistý zisk na akcii (Earnings Per Share, EPS), 

- Price-Earning Ratio (P/E), 

- dividendový výnos (Dividend Yield), 

- výplatní poměr (Payout Ratio), 

- Market-to-Book Ratio, 
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- účetní hodnota akcie (Book Value per Share). 

Čistý zisk na akcii(Earnings Per Share, EPS) 

Tento ukazatel informuje akcionáře o výši zisku na jednu kmenovou akcii nebo také 

jakou výši dividend můţe podnik ze svého zisku vyplatit za jednu akcii. Čím vyšší je hodnota 

ukazatele, tím je ţádanější   investorů, neboť se také zvyšuje cena akcie a současně celková 

hodnota firmy. Pro výpočet čistého zisku na akcii se pouţívá tento vzorec:  

                      
   

                          
.  (1.34) 

Price-Earnings Ratio (P/E) 

Ukazatel vyjadřuje, kolik jsou akcionáři schopni zaplatit za jednu korunu čistého zisku 

na jednu akcii. V případě vyšší hodnoty ukazatele to můţe znamenat, ţe akcie obsahuje příliš 

malé riziko, tudíţ přinese svým investorům menší zisk a v případě niţší hodnoty ukazatele to 

můţe znamenat větší rizikovost. Nízká hodnota ukazatele je dobrým časem pro investování. 

Pro firmu je výhodnější rostoucí trend ukazatele. Ukazatele P/E můţeme spočítat dle 

následujícího vzorce:  

 
 

 
  

                

                   
.  (1.35) 

Dividendový výnos (Dividend Yield) 

Dividendový výnos představuje výnosnost akcie. Hlavní motivací investorů k tomu, 

aby drţeli akcie, je rostoucí příjem z dividend. Případný pokles výnosnosti oproti 

předchozímu období můţe být způsoben zvýšením trţní ceny akcie, coţ pro investory bude 

méně příznivou situací. V případě sníţené hodnoty dividendového výnos je investor schopen 

toto akceptovat, ale pouze v případě, ţe bude jeho ztráta v budoucnu nahrazena 

a vykompenzována. Dividendový výnos můţeme vypočítat dle následující vzorce: 

  

                    
                           

               
.  (1.36) 
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Výplatní poměr (Payout Ratio) 

Výplatní poměr nám vypovídá o tom, jaká část čistého zisku připadá na dividendy 

a jaká je investována zpět do podniku. Na výplatu dividend můţe být pouţita pouze část 

zisku. Můţeme ho spočítat dle následujícího vztahu: 

                 
                           

                         
.  (1.37) 

 

Market-to-Book Ratio 

Ukazatel Market-to-Book Ratio poměřuje trţní hodnotu firmy k její účetní hodnotě. 

Aby se podnik stal prosperujícím, jeho trţní hodnota by měla být větší neţ je ta účetní 

a v tomto případě podnik vytváří také goodwill. Ukazatel můţeme znázornit dle následujícího 

vztahu:  

                       
                            

                    
.  (1.38) 

 

Účetní hodnota akcie (Book Value per Share) 

Účetní hodnota akcie je ukazatel, jehoţ trend by měl být rostoucí. Vlastností tohoto 

ukazatele je, ţe odráţí výkonnost a růst podniku. Ukazatel můţeme spočítat dle následujícího 

vztahu:  

                       
               

                     
.   (1.39) 

 

1.3.4 Srovnání výsledků finanční analýzy 

V případě, ţe podnik chce posoudit svou ekonomickou a finanční situaci, můţe 

pro toto vyuţít srovnávání, tedy porovnávání výsledků finanční analýzy.  

Porovnávání můţe mít následující formy: 

- srovnání v prostoru, 

- srovnání v čase, 

- srovnání vzhledem k normě. 
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Srovnání v prostoru 

Srovnání v prostoru bývá mimo jiné označováno také jako mezipodnikové srovnání 

a jak je jiţ patrné z názvu, jde o srovnání výsledků ukazatelů dané firmy s výsledky ukazatelů 

firmy jiné a to za dané časové období. Toto srovnávání je blízké srovnávání výsledků 

vzhledem k normě, které bude vysvětleno v následujících odstavcích. Při srovnávání výsledků 

v prostoru je nutné splnění určitých podmínek srovnatelnosti. Podniky by tedy měly být 

rozděleny do určitých skupin, podle toho, zda jsou navzájem srovnatelné. Při srovnávání by 

měly být dodrţeny určité podmínky, jak je jiţ zmíněno a to legislativní, oborová a časová 

srovnatelnost. Přičemţ u legislativní srovnatelnosti to znamená, ţe by měly být srovnatelné 

metodologické postupy, protoţe odlišné účetní postupy v různých zemích stěţují srovnání 

účetních dat. V případě oborové srovnatelnosti se jedná o podobný obor podnikání, neboť 

u podniku v dané oblasti podnikání se očekávají jiné výsledky a parametry neţ u podniku 

s jinou činnosti podnikání. U časové srovnatelnosti je tímto myšleno, ţe výsledky analýzy 

musejí být srovnávány za jedno stejné časové období či úsek.  

Srovnání v čase 

Podstatou srovnávání v čase je hodnocení jednotlivých ukazatelů v několika po sobě 

jdoucích časových obdobích. Jedná se zde například o srovnání metody odepisování, způsobu 

oceňování, způsobu zdanění a také postupů účtování. 

Srovnání vzhledem k normě 

Jedná se o srovnávání výsledků či ukazatelů dle stanovené plánované hodnoty. 

Hodnoty mohou být stanoveny průměrně, minimálně, maximálně, mediálně nebo mohou mít 

určitou formu intervalů. V praxi je ţádoucí doporučené hodnoty nevyuţívat, 

neboť nezohledňují specifika podniku a také prostředí, kde firma provozuje činnost. 

2 Charakteristika firmy Eiffage Construction Česká republika s.r.o. 

V této kapitole jsou obsaţeny informace o firmě Eiffage Construction Česká 

republika s.r.o., zejména představení společnosti, její historie, činnost, konkurence a SWOT 

analýza. 
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2.1 Představení společnosti a její historie 

Společnost Eiffage Construction Česká republika s.r.o. dříve fungovala pod názvem 

TCHAS  a její zápis do obchodního rejstříku byl proveden v březnu roku 1991. Její činností 

byl původně obchod s černým uhlím. Postupně tato společnost začala kapitálově vstupovat do 

jiných společností a to do Inţenýrských staveb Orlová, UNIPS, Ingstav Ostrava, Ingstav 

Brno. Dále se také podílela na stavební činnosti v oboru kolejové dopravy, pozemního 

stavitelství, čističek odpadních vod a liniových staveb – kanalizace, teplovody.  Výše 

jmenované společnosti se postupně začlenily do společnosti TCHAS spol. s.r.o. 

V dalších letech dochází k postupné expanzi stavební činnosti do Polska a Slovenska 

a TCHAS spol. s.r.o. se stává největším exportérem stavební činnosti v ČR. V polovině 

roku 2007 do společnosti kapitálově vstupuje francouzská stavební a koncesní společnost 

EIFFAGE Construction S.A.S. s 90 % obchodního podílu TCHASu, po dvou letech, 

tedy zhruba v dubnu 2009 se stává stoprocentním vlastníkem společnosti TCHAS. Počátkem 

roku 2010 je celá společnost přejmenována na EIFFAGE Cosntruction Česká republika s.r.o. 

Postupem času dochází k restrukturalizaci a reorganizaci, při které firma sjednotila 

názvy svých pozic, zjednodušila organizaci závodů, zcentralizovala některé administrativní 

a ekonomické činnosti. Cílem změny organizace bylo tedy sjednotit strukturu a zajistit 

jednotné procesy ve firmě. V současné době má firma 3 dceřiné společnosti: 

- TESTSTAV (stavební zkušebnictví, posudky, expertízy), 

- TCHAS ŢD. 

- Eiffage Construction SR (Slovenská republika), 

a 3 závody: 

- Inţenýrské závody, 

- Pozemní stavby, 

- Závod Praha. 

Od roku 2009 se firma potýká se sníţením obratu, a proto se také sníţil počet 

zaměstnanců na současných 500.  

V roce 2008 se společnost nacházela ve ztrátě, která byla způsobena zakázkou 

„Kanalizace v Trnavě“ a zakázkami v polském Rybníku. V roce 2009 se konala valná 
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hromada, která rozhodla o navýšení základního kapitálu i o vypořádání zbývajících podílů 

bývalých majitelů. Eiffage Construciton se stala stoprocentním vlastníkem, jak je jiţ výše 

zmíněno a došlo ke zvýšení kapitálu o 500 miliónů korun a tím firma a všichni její 

zaměstnanci dostali obrovskou šanci k novému růstu a zlepšení své situace. 

Nyní se firma převáţně orientuje na zakázky vypisované soukromými subjekty a plány 

firmy do budoucnosti jsou například rozvoj profesí a tradicí, které povaţuje za tradiční, rozvoj 

i ostatních profesí a také pokus o proniknutí do dalších segmentů stavebního trhu. Cestu 

do budoucna vidí firma také v PPP projektech (Public Private Project), coţ jsou zakázky 

financované částečně z veřejného sektoru a částečně soukromými financemi. V ČR pro tyto 

projekty zatím není legislativa. Za hlavní cíl pro rok 2010 bylo stanoveno dosaţení zisku 

a vylepšení finanční situace, dále také zlepšení komunikace, stabilizace nově nastavených 

procesů a budování kultury společnosti v duchu zásad skupiny EIFFAGE. 

2.2 Porovnání s konkurencí 

Eiffage Construction pracuje převáţně v oblasti stavebnictví, kde se také potýká 

s velkým mnoţstvím konkurenčních firem. Mezi největší konkurenty můţeme řadit firmy 

jako Skanska CZ, Metrostav, ŢS Brno, Hochtief VSB, Eurovia a další. Konkurenty se firma 

snaţí pokořit kvalitou své práce, dobrým jménem, reklamou a především přijatelnými cenami.  

2.3 SWOT analýza firmy Eiffage Construciton Česká republika s.r.o. 

Silné stránky: 

- seriózní přístup k zákazníkům, 

- kvalitní práce, 

- působení na českém i zahraničním trhu, 

- moţnost finanční pomoci mateřské firmy v době krize, 

- zkušenosti spojené s dlouhou působností na trhu, 

- zkušenost a kvalifikovanost pracovníků, 

- drţitel certifikátu ISO 9001, 14001 a také ocenění „bezpečný podnik“. 

Slabé stránky: 

- pokles zisku vlivem dokončování rizikových zakázek z předchozích let 

a s ní spojená závislost na mateřské společnosti, 

- sníţení obratu ve srovnání s minulými lety. 
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Příležitosti: 

- moţnost rozšíření své působnosti dále do zahraničí, 

- zvýšit počet zakázek,  

- vyuţití know how mateřské firmy v oblasti PPP projektu. 

Hrozby: 

- stále  narůstající konkurence, 

- dopad ekonomické finanční krize z let 2008 a 2009 do stavebnictví 

3 Finanční analýza firmy Eiffage Construction Česká republika s.r.o. 

V této kapitole budou rozebrány výsledky finanční analýzy firmy Eiffage Construciton 

Česká republika s.r.o. a to v letech 2004-2009. Analýza byla provedena za pomoci analýzy 

absolutních ukazatelů a analýzy poměrových ukazatelů a to konkrétně přes ukazatele 

rentability. Uvedené výsledky, čísla v analýzách a také v přílohách jsou v tisíci korunách. 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů  

Analýza absolutních ukazatelů je metodou, která vyuţívá data z účetních výkazů 

a to tedy z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a z cash flow. Tuto analýzu můţeme nazývat také 

jako absolutní metodu. Absolutní ukazatele můţeme dále rozdělit na stavové a tokové, 

tedy na ty, které uvádí určité informace k danému datu nebo na ty, které zkoumají 

ekonomický vývoj za určité časové období.  

3.1.1 Horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

V této kapitole bude popsána horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty, 

tedy analýza aktiv a pasiv a analýzu trţeb a nákladů.  

Horizontální analýza aktiv 

Mezi roky 2004 a 2005 aktiva vzrostla o zhruba 56 % a dostala se tedy 

na dvojnásobnou hladinu. Tento vzrůst není způsoben pohybem dlouhodobého majetku, 

protoţe ten se oproti aktivům sniţuje, nýbrţ růstem oběţných aktiv, které jsou tvořeny 

zásobami, dlouhodobými a krátkodobými pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem. 

V tomto případě je to způsobeno růstem krátkodobých a dlouhodobých pohledávek, jeţ je 

zapříčiněn nesolventností odběratelů a prodluţující se dobou úhrady pohledávek.  
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Mezi roky 2005 a 2006 dochází opět k nárůstu aktiv oproti předchozímu roku 

a to o 34,7 %, tudíţ z 280 000 Kč na 377 000 Kč a to vše je způsobeno nárůstem hodnoty 

dlouhodobého majetku, především tedy dlouhodobého finančního majetku a tento nárůst je 

způsoben nákupem akcií a cenných papírů. Dále je zde také evidován nárůst oběţných aktiv, 

především krátkodobých pohledávek a zásob a tento růst je způsoben nákupem materiálu 

a vznikem nedokončené výroby a polotovarů a také výdejem dluhopisů. V oblasti oběţných 

aktiv je vysledován také růst krátkodobého finančního majetku, jeţ je způsoben zvýšením 

mnoţstvím peněz na bankovních účtech, jelikoţ odběratelé uhradili své závazky.  

Mezi roky 2006 a 2007 dochází k prvnímu poklesu aktiv a to o zhruba 10 %, tento 

pokles je způsoben, jak poklesem dlouhodobého majetku, tak také oběţného majetku. 

V oblasti dlouhodobého majetku toto způsobil především výrazný pokles dlouhodobého 

finančního majetku a to o necelých 200 000 Kč a tento pokles byl způsoben prodejem akcií 

ostatních podniků, které měla firma v drţení. V oblasti oběţných aktiv nejvíce poklesla 

hodnota zásob, jeţ byla způsobena jejich prodejem a také především spotřebou na výrobu 

vlastních výrobků. V menší míře poklesla také hodnota krátkodobých pohledávek. Naopak 

dlouhodobé pohledávky značně vzrostly a to opět díky nesolventnosti odběratele.  

Mezi roky 2007 a 2008 došlo opět k poklesu aktiv a to výrazněji o 17,8 %. Tento 

pokles byl zapříčiněn opět poklesem dlouhodobého majetku i oběţných aktiv. 

V dlouhodobém majetku jsou za toto odpovědny především sloţky dlouhodobého finančního 

majetku, kde došlo k prodeji akcií jiných firem a v menší míře sloţky dlouhodobého 

nehmotného majetku, kde poklesla hodnota softwaru a ocenitelných práv. V případě 

oběţných aktiv je tento pokles zaviněn poklesem všech hlavních sloţek oběţných aktiv, 

coţ jsou zásoby, kde došlo k prodeji majetku a materiálu, krátkodobé a dlouhodobé 

pohledávky, coţ je způsobeno úhradou pohledávek, které u firmy měli odběratelé a také 

krátkodobý finanční majetek, kde tento pokles byl způsoben poklesem mnoţství peněz 

na účtech v bankách.  

Mezi roky 2008 a 2009 došlo zatím k nejvýraznějšímu poklesu aktiv o 23 %, jak je 

viditelné v Obrázku 3.1, a to z důvodu poklesu dlouhodobého majetku, tak především 

výraznějším poklesem oběţných aktiv. Výraznější pokles oběţných aktiv je způsoben změnou 

a tedy poklesem všech výraznějších sloţek oběţných aktiv aţ na krátkodobý finanční majetek. 

Největší změna je však viditelná u sloţky zásob, kde hodnota klesá aţ o 117 000 Kč 

a které byly pouţity na výrobu dalších výrobků. 
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Obrázek 3.1: Vývoj aktiv v letech 2004-2009 

 

Horizontální analýza pasiv 

Pasiva se v letech 2004-2009 vyvíjejí stejně jako aktiva, to znamená, ţe nejprve 

v prvních letech rostou a později klesají. Mezi roky 2004 a 2005 došlo k výraznému zvýšení 

pasiv a to o více neţ 50 %. O tento růst se postaraly sloţky vlastního kapitálu a cizích zdrojů. 

V oblasti vlastního kapitálu byl největší pohyb a růst zaznamenám u sloţky výsledku 

hospodaření minulých let a tento růst byl o zhruba 118 000 Kč a také výsledku hospodaření 

běţného účetního období. V oblasti cizích zdrojů je tento nárůst způsoben tím, ţe firma 

přidala více peněţních prostředků na rezervy a zvětšila se hodnota dlouhodobých závazků, 

protoţe firma hradí pomalejším tempem závazky vůči dodavatelům a také se zvýšila hodnota 

krátkodobých závazků, jak v oblasti závazků z obchodních vztahů, kde to bylo způsobeno 

výdejem směnek, tak v oblasti závazků k ovládající a řídící osobě, kde to bylo způsobeno 

zvýšením závazků k těmto osobám nebo mezi nimi.  

Mezi roky 2005 a 2006 došlo opět k růstu a to o zhruba 34 %, jak je viditelné 

v Obrázku 3.2. Tento růst byl zapříčiněn růstem sloţek cizích zdrojů a časovým rozlišením, 

naopak sloţky vlastního kapitálu zde klesají. Za růst cizích zdrojů můţe především poloţka 

krátkodobých závazků, která vzrostla o zhruba 1 100 000 Kč, coţ bylo způsobeno opětovným 

výdejem směnek. U ostatních sloţek byl zaznamenán pokles nebo jejich růst nebyl příliš tak 

vysoký, tudíţ méně ovlivňoval celkový růst pasiv. 
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Mezi roky 2006 a 2007 došlo k prvnímu poklesu pasiv a to o zhruba 10 % a v peněţní 

částce je tento pokles kolem 40 000 Kč. Důvodem poklesu byla především sníţená hodnota 

cizích zdrojů. Vlastní kapitál zde naopak roste o necelých 40 000 Kč. Za pokles hodnoty 

cizích zdrojů je odpovědno více sloţek a to klesající hodnota rezerv aţ o 93 000 Kč, 

coţ znamená, ţe podnik vloţil méně peněţních prostředků na rezervy, klesající hodnota 

krátkodobých závazků o 84 000 Kč, především závazků z obchodních vztahů, coţ znamená, 

ţe firma uhradila větší mnoţství svých závazků vůči dodavatelům. 

Mezi roky 2007 a 2008 dochází opět k poklesu pasiv a to o necelých 18 %, tento 

pokles byl způsoben velice výraznou změnou vlastního kapitálu a to jeho poklesem aţ do 

záporné hodnoty 216 000 Kč, tento pokles byl zapříčiněn několika ztrátovými zakázkami, 

které jiţ byly zmíněny v představení a historii firmy. Naopak hodnota cizích zdrojů nepatrně 

vzrostla a to z důvodu značného zvýšení rezerv, neboť firma investovala velké mnoţství 

peněţních prostředků právě do rezerv. 

Mezi roky 2008 a 2009 dochází opět k poklesu pasiv a to zatím nejvýrazněji za celé 

sledované období. Tento pokles je vypočítán na 23 % a je zaviněn především poklesem cizích 

zdrojů, kde je největší pohyb zaznamenán v části krátkodobých závazků a konkrétně 

u závazků z obchodních vztahů, coţ můţe znamenat splacení směnek či úhradu závazků svým 

dodavatelům. Také je zde další výrazná změna a to pokles u závazků k ovládající a řídící 

osobě. Naopak hodnota vlastního kapitálu se výrazně zvyšuje a to aţ do kladné hodnoty 

12 000 Kč, za coţ je zodpovědný vklad kapitálu od mateřské společnosti ve Francii. 

 Obrázek 3.2: Vývoj pasiv v letech 2004-2009 
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Horizontální analýza tržeb 

Při horizontální analýze trţeb zjišťujeme, ţe mezi roky 2004 a 2005 dochází 

k obrovskému nárůstu trţeb aţ o 98 %, tento růst je způsoben především sloţkou trţby 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, kde hodnota vzrůstá aţ o 252 % oproti 

předchozímu roku, peněţně tuto změnu můţeme vyjádřit jako růst o 81 000 Kč. Další 

sloţkou, která způsobila růst celkových trţeb, jsou ostatní provozní výnosy, kde se růst 

pohybuje kolem 162 % a peněţně o 59 000 Kč. A významný růst sledujeme taktéţ u výkonů, 

kde je růst zaznamenán o zhruba 125 % a peněţně o necelé 2 800 000 Kč. Naopak sloţka 

trţby za prodej zboţí značně klesá a to o 53 %, neboť se podnik soustředil na prodej materiálu 

a majetku a nikoliv na prodej zboţí. 

Mezi roky 2005 a 2006 trţby vzrostly o malých 13 %, tento růst je způsoben 

rapidním sníţením sloţky trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu zhruba o 50 %, 

peněţně tedy tato sloţka klesá o zhruba 56 000 Kč. Hodnota výkonů se taktéţ sniţuje a to na 

růst o pouhých 13 %, peněţně tedy vzrostly o 720 000 Kč. Sloţka ostatních provozních 

výnosů se zvyšuje o hodnotu necelých 99 %, coţ v peněţním vyjádření znamená růst o zhruba 

93 000 Kč. Za zmínění určitě stojí růst sloţky ostatních finančních výnosů a to o 136 %, 

coţ v peněţním vyjádření činí 51 000 Kč.  

Mezi roky 2006 a 2007 celkové trţby rostou o značných 53 %, coţ je zapříčiněno 

především růstem trţeb z prodeje cenných papírů o obrovských 2 129 %, peněţně tedy růst 

z 0 Kč na 5 978 KČ. Sledujeme také růst výkonů o 55 %, tedy zhruba o 3 165 000 Kč. 

Naopak trţby za prodej zboţí klesají o 53 %, coţ v peněţní částce znamená pro podnik 

sníţení o 74 000 Kč. 

Mezi roky 2007 a 2008 dochází k prudkému sníţení trţeb a to o necelých 43 %.  

Tento pokles byl způsoben významným poklesem výkonů a to aţ o zhruba 43 %, v peněţní 

částce tedy pokles o 387 000 Kč. Vliv na pokles celkových trţeb mají také trţby za prodej 

zboţí, které se sníţili o 37 %, tedy o 24 000 Kč. Velkou změnou prošla také sloţka ostatních 

provozních výnosů, která se sníţila o 55 % a sloţka trţby z prodeje cenných papírů, kde došlo 

ke sníţení aţ o 100 %, coţ pro podnik u této sloţky znamená sníţení z 133 000 Kč na 0 Kč. 

V dalších letech, tedy mezi roky 2008 a 2009 sledujeme další změnu ve vývoji trţeb 

a to pokles o 36 %, který je způsoben především poklesem sloţky trţby za prodej zboţí, 

kde se hodnota sníţila aţ o 54 %, tedy o 22 000 Kč. Dále došlo také ke sníţení výkonů 
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a to o hodnotu 35 %, v peněţním vyjádření zhruba o 1 800 000 Kč. K velkému skoku došlo 

také u sloţky mimořádných výnosů, kde se hodnota sniţuje aţ o 100 %, tedy z 14 000 Kč na 

0 Kč. Toto vše je viditelné v Obrázku 3.3. 

Obrázek 3.3: Vývoj tržeb v letech 2004-2009 

 

Horizontální analýza nákladů 

Při analýze nákladů v jednotlivých letech můţeme mezi roky 2004 a 2005 sledovat 

změnu a to růst celkových nákladů o 103 %, který je především způsoben růstem provozních 

nákladů o 1 215 %, tedy růst o zhruba 240 000 Kč, další sloţkou, která zavinila růst 

celkových nákladů, je například sloţka výkonová spotřeba, která se zvýšila o 126 %, 

coţ v peněţním vyjádření znamená zvýšení o 279 000 Kč. Za zmínění zde určitě stojí také 

zvýšení sloţky daně z příjmů za běţnou činnost, která se oproti předchozímu roku zvýšila 

o 9 102 %, coţ pro podnik znamená částku 20 571 Kč. 

Mezi roky 2005 a 2006 došlo k mírnému zvýšení celkových nákladů o 10 %, 

coţ bylo zapříčiněno růstem například sloţky odpisy dlouhodobého majetku a to na hodnotu 

o 164 %, tedy o 24 000 Kč. Dále bylo mírné zvýšení celkových nákladů způsobeno například 

zvýšením ostatních finančních nákladů a to o 92 %, coţ je o necelých 50 000 Kč. Daň 

z příjmů opět roste a to o 55 % oproti předchozímu roku. 

Mezi roky 2006 a 2007 se celkové náklady opět zvyšují a to o částku 22 %, tento růst 

byl zaviněn změnami jednotlivých sloţek nákladů a to především sloţkou prodané cenné 

papíry a podíly, která se zvyšuje o 16 962 %, tedy o zhruba 127 000 Kč. Významně se také 
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zvýšila sloţka ostatních provozních nákladů, v peněţním vyjádření o 113 000 Kč 

a v procentuálním o 57 %. Růst je zaznamenán znovu také u sloţky ostatních finančních 

nákladů a to ve výši 92 %. U ostatních sloţek byl zaznamenán pokles oproti předchozímu 

roku, a nebo jejich růst nebyl příliš výrazný.  

Mezi roky 2007 a 2008 celkové náklady poprvé klesají a to o výraznou 

hodnotu 42 %. Tento pokles je způsoben poklesem především sloţky daně z příjmu z běţné 

činnosti, který činí 121 %, tedy o 43 000 Kč. Dále zaznamenáváme výrazný pokles u sloţky 

prodané cenné papíry a podíly, kde se pokles pohybuje kolem 100 %, peněţně o 137 000 Kč. 

Ostatní provozní náklady také klesají a to o necelých 50 %, coţ pro podnik představuje 

zhruba sníţení o 152 000 Kč. 

Mezi roky 2008 a 2009 celkové náklady opět klesají a o to 36 %, coţ je moţné 

vysledovat v Obrázku 3.4. Tento opětovný výrazný pokles je způsoben sníţením sloţky 

náklady na prodané zboţí, které poklesy o 56 %, tedy o 23 000 Kč. Další sloţkou, 

u které můţeme sledovat pokles, je sloţka nákladových úroků, která klesla o 49 %, 

tedy zhruba o 19 000 Kč.  

Obrázek 3.4: Vývoj nákladů v letech 2004-2009 

 

 

3.1.2 Vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

V následující kapitole bude popisována vertikální analýza aktiv a pasiv v rozvaze 

a trţeb a nákladů ve výkazu zisku a ztráty.  
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Vertikální analýza aktiv 

V roce 2004 byla aktiva podniku tvořena nejvíce ze sloţek oběţných aktiv 

a to ze sloţek krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Poměr oběţných 

aktiv na aktivech celkových byl tedy 71 %, coţ je mnohem větší poměr neţ v případě 

dlouhodobého majetku či časového rozlišení. Krátkodobé pohledávky v roce 2004 tvoří 

téměř 54 % z celkových aktiv, v roce 2005 mírně poklesnou na hodnotu 52 %, v roce 2006 

dochází k opět mírnému nárůstu na hodnotu 55 % a do příštího roku zůstává hodnota stejná. 

V roce 2008 je zaznamenán největší poměr krátkodobých pohledávek na celkových aktivech 

a to 61 % a v roce 2009 opravdu mírný pokles na 60 %. Krátkodobý finanční majetek je 

v roce 2004 v poměru 9 % na celkových aktivech, v následujícím roce jeho poměr vzrůstá 

na necelých 20 %, v roce 2006 opět klesá na 9 %. V roce 2007 je zaznamenán opětovný 

nárůst na 14 % a v roce 2008 a 2009 nedochází k výrazným změnám v poměru krátkodobé 

finančního majetku na aktivech a tyto poměry jsou 12 % a 18 %.  

V roce 2004 je moţné sledovat také určitý procentuální poměr jiné sloţky na aktivech 

a to sloţky dlouhodobého majetku, tento poměr je ve sledovaném roce menší neţ poměr 

oběţných aktiv a činí necelých 28 %. Největší část dlouhodobého majetku je zde zastoupena 

dlouhodobým finančním majetkem a to poměrem 20 % na celkových aktivech. V roce 2005 je 

poměr dlouhodobého majetku na celkových aktivech 16 % a největší sloţka, která jej tvoří, je 

opět dlouhodobý finanční majetek a to s podílem zhruba 10 % na celkových aktivech.  

V roce 2006 je zaznamenán pokles hodnoty dlouhodobého majetku na aktivech a je tedy 

v poměru 13 %, v tomto roce je dlouhodobý majetek tvořen převáţně opět finančním 

majetkem. V následujícím roce je zde opět viditelný pokles poměru a to na 10 % 

a tato hodnota je zde tvořena jak dlouhodobým finančním majetkem s poměrem 6 % 

na celkových aktivech, tak také vzhledem ke klesajícímu poměru celkového dlouhodobého 

majetku je nutno zmínit poměr dlouhodobého hmotného majetku a to ve výši 3 % 

na celkových aktivech. V roce 2008 poměr dlouhodobého majetku na celkových aktivech 

opět klesá a to na hodnotu 8 % a dochází zde k výrazné změně, neboť tato sloţka není 

převáţně tvořena dlouhodobým finančním majetkem, jak tomu bylo v předchozích letech, 

nýbrţ dlouhodobým hmotným majetkem a to s poměrem 6 % na celkových aktivech. 

V posledním sledovaném roce poměr dlouhodobého majetku na celkových aktivech opět roste 

a to na 10 % a největší zastoupení má zde opět dlouhodobý hmotný majetek s poměrem 8 %. 

To vše je moţno vysledovat v Obrázku 3.5. 
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Obrázek 3.5: Struktura aktiv v jednotlivých letech 

 

Vertikální analýza pasiv 

V roce 2004 mají největší podíl na celkových pasivech cizí zdroje a to ve výši 

necelých 74 %, kde největší podíl zaujímají krátkodobé závazky a bankovní úvěry 

a výpomoci. Krátkodobé závazky se v tomto roce vyskytují v poměru zhruba 38 % 

a bankovní úvěry v hodnotě 19 %. V následujícím roce je moţno zaznamenat nárůst podílu 

cizích zdrojů a to do výše 82 % a opět jsou z největší části tvořeny krátkodobými závazky 

ve výši 66 % a bankovní úvěry zde rapidně sniţují svůj poměr na 3 %. V roce 2006 je 

vysledován opětovný růst podílu cizích zdrojů na celkových pasivech na hodnotu 87 %, 

v tomto roce jsou cizí zdroje tvořeny především krátkodobými závazky, které zde zaujímají 

necelých 77 % na celkových pasivech. Hodnota bankovních úvěrů zde klesá na úroveň 2 % 

na celkových pasivech. V roce 2007 se poměr cizích zdrojů na celkových pasivech mírně 

zmenšil a to na hodnotu necelých 85 %, největší podíl zde zaujímají opět krátkodobé závazky 

s poměrem 61 %, který se oproti loňskému roku zmenšil, a naopak hodnota bankovních úvěrů 

se zvětšila a to na 16 %. V roce 2008 je poměr cizích zdrojů na celkových pasivech roven 

neuvěřitelným 107 %, tento nárůst poměru je způsoben nárůstem poměru krátkodobých 

závazků a to na hodnotu 72 % a mírného nárůstu hodnoty bankovních úvěrů na necelých 

19 %. Přílišný nárůst poměru je způsoben především poklesem poměru u jiné hlavní sloţky 

pasiv a to vlastního kapitálu, jehoţ poměr jde aţ do záporných -7,7 %. V roce 2009 je poměr 

cizích zdrojů na celkových pasivech roven 99 %, kde nejrozsáhlejší sloţkou jsou právě jiţ 

zmiňované krátkodobé závazky s poměrem 59 %. 
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Dále je také moţno sledovat sloţku vlastního kapitálu, která je v roce 2004 v poměru 

  celkovým pasivům pouze 24 %. V tomto roce je tento poměr tvořen převáţně sloţkou 

základního kapitálu s poměrem 12 % a také kapitálovými fondy s poměrem 10 %. 

V roce 2005 je moţné vysledovat pokles poměru vlastního kapitálu na celkových pasivech 

a to na hodnotu necelých 17 %, kde je vlastní kapitál tvořen z největší části základním 

kapitálem s poměrem necelých 8 % a výsledkem hospodaření minulých let s 4 %. 

V roce 2006 podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech opět klesá aţ na 11 %, 

kde největší sloţka vlastního kapitálu je opět základní kapitál s podílem 8 % na celkových 

pasivech. V následujícím roce je poměr vlastního kapitálu mírně narůstající a to na 14 % 

a největší část zde zaujímá opět základní kapitál s 9 % na celkových pasivech. V roce 2008 

dochází k rapidnímu poklesu poměru vlastního kapitálu na celkových aktivech 

a to aţ do záporné hodnoty -7,7 %, kde výsledek hospodaření běţného účetního období 

dosahuje také záporné hodnoty a tedy i poměru na celkových pasivech ve výši 22 %. 

V roce 2009 sledujeme nárůst poměru vlastního kapitálu na celkových pasivech, který je 

moţno vysledovat Obrázku 3.6, kde je největší hodnota tvořena opět základním kapitálem 

a to poměrem 14 % na celkových pasivech a poměr výsledku hospodaření za běţné účetní 

období je stále v záporné části, avšak dosahuje jiţ -2,5 %. 

Obrázek 3.6: Struktura pasiv v jednotlivých letech 
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Vertikální analýza tržeb 

Při vertikální analýze trţeb je patrné, ţe největší poměr na celkových trţbách má 

jedna sloţka a to právě sloţka výkony. Ostatní sloţky celkových trţeb nemají na jejich výši 

tak velký vliv tak jako výkony. Proto tato analýza bude věnována především sloţce výkony 

a pro znázornění patrného rozdílu poměru výkonů na celkových trţbách budou do grafu 

umístěny i poloţky, které v celkových trţbách nezaujímají aţ tak velký poměr. 

V roce 2004 dle Obrázku 3.7 je moţno vidět, ţe poměr výkonu na celkových trţbách 

je necelých 81 %, z toho jsou výkony tvořeny z největší části trţbami za prodej vlastních 

výrobků a sluţeb, které tvoří téměř 80 % z celkových trţeb. V tomto roce je zde moţno 

vysledovat i určitý poměr trţeb za prodej zboţí, ty zaujímá 15 % z celkových trţeb 

a postupem času se sniţují na minimum. V následujícím roce je moţno vysledovat narůstající 

poměr výkonů na celkových trţbách a ten činí téměř 92 %, z toho jsou výkony z největší části 

tvořeny opět trţbami za prodej zboţí, které jsou v poměru 92 % k celkovým trţbám. Poměr 

trţeb za prodej zboţí k celkovým trţbám se sníţil na pouhé 3,5 %. V roce 2006 poměr 

výkonů na celkových trţbách znovu více roste a to na hodnotu 92 %, z čehoţ podsloţka 

výkonů trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb tvoří 88 % z celkových trţeb. Vhodné je 

zde zmínit sloţku ostatní provozní výnosy, neboť ta je v tomto roce v poměru 3 % 

k celkovým trţbám. V roce 2007 je poměr výkonů na celkových trţbách opět rostoucí, jak je 

viditelné v Obrázku 3.7 a je tedy 93 %, z toho podsloţka trţby za prodej vlastních výrobků a 

sluţeb tvoří 72 % celkových trţeb. Ostatní provozní výnosy jsou k celkovým trţbám 

v poměru 2,5 %. V roce 2008 dochází k mírnému poklesu poměru výkonů na celkových 

trţbách a to na hodnotu 92 %, kde trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb tvoří 92,5 % 

z celkových trţeb. Hodnota trţeb za prodej zboţí je zde zanedbatelná a ostatní provozní 

výnosy jsou v poměru 2 % k celkovým trţbám. V následujícím roce poměr výkonů na 

celkových trţbách nepatrně roste na podíl 92,3 % a hodnota trţeb za prodej vlastních výrobků 

a sluţeb v celkových výkonech figuruje opět nejvíce a k celkovým trţbám je v poměru 96 %.  
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Obrázek 3.7: Struktura tržeb v letech 2004-2009 
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nákladech. Sloţka osobních nákladů mírně poklesla a to o necelé 2 %, tudíţ je v poměru 6 % 

na celkových nákladech, největší poměr zde zaujímají opět mzdové náklady s 5 %. V roce 

2006 opět klesá poměr nákladů na prodané zboţí na celkových nákladech a to na 2 %. Oproti 

tomu sloţka výkonové spotřeby a její poměr opět roste a tvoří 84 % z celkových nákladů, 

přičemţ největší část je zde tvořena opět sluţbami se 75 % podílu na celkových nákladech. 

Osobní náklady zde zastupují poměr necelých 7 %. V roce 2007 se sloţka nákladů 

vynaloţených na prodané zboţí opět sniţuje a její poměr na celkových nákladech tvoří 

nepatrných 0,84 %, sloţka výkonové spotřeby zde klesla o 1 % a její poměr na celkových 

nákladech je tedy 83 % a podsloţka sluţeb je ve stejném poměru jako minulý rok. Osobní 

náklady klesly ani ne o 1 %, tudíţ jejich poměr na celkových nákladech zůstává téměř 

nezměněn. V dalším roce nedochází u nákladů vynaloţených na prodané zboţí téměř k ţádné 

změně a poměr se mění pouze o pár desetin procenta. Oproti tomu výkonová spotřeba a její 

poměr na celkových nákladech se sníţily na 75 % a podsloţka sluţeb klesá a její poměr 

k celkovým nákladům je tedy 66 %. Osobní náklady a jejich poměr k celkovým nákladům 

klesá opět o pár desetin procent, tudíţ nedochází k ţádné výrazné změně. V roce 2009 se 

poměr nákladů vynaloţených na prodané zboţí téměř nezměnil a klesá pouze o pár desetin 

procent. Výkonová spotřeba a její poměr k celkovým nákladům mírně roste a to na 78 %, 

přičemţ nejvýraznější a nerozsáhlejší sloţkou jsou zde sluţby se 70% poměrem na celkových 

nákladech. Poměr osobních nákladů má zde také růstový charakter a je tedy zhruba 11 %, 

přičemţ největší rozsah zde mají mzdové náklady, jak je patrné v Obrázku 3.8. 
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Obrázek 3.8: Struktura nákladů v letech 2004-2009 

 

3.2 Analýza poměrových ukazatelů 

V následující kapitole bude provedena analýza pomocí poměrových ukazatelů. Jak 
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Tabulka 3.1: Vývoj ukazatelů rentability v jednotlivých letech za použití VK 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ROE = EAT/VK 3,82% 7,68% 17,59% 19,01% 291,88% -431,13% 
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Rentabilita nákladů=EBIT/celkové 
náklady 1,18% 1,42% 1,93% 2,35% -2,68% -0,84% 
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Z důvodu rizikových zakázek dochází mezi roky 2007, 2008 a 2009 k rapidním 

skokům a procentuálním změnám v hodnotách ukazatelů. Toto vše bylo způsobeno zápornou 

hodnotou vlastního kapitálu a pro srovnání bylo namísto vlastního kapitálu pro výpočet pouţit 

kapitál základní, jak je zřejmé v Tabulce 3.2. 

Tabulka 3.2: Vývoj ukazatelů rentability v jednotlivých letech s využitím ZK 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ROE = EAT/ZK 7,50 % 16,42 % 24,69 % 28,75 % -197,60 % -16,99 % 

ROA = EBIT/Aktiva 1,81 % 2,76 % 3,13 % 5,16 % -5,87 % -1,50 % 

ROCE = EBIT/(ZK+dlouhodobé 
závazky) 9,17 % 19,45 % 25,83 % 33,53 % -31,09 % -6,25 % 

ROS = EBIT/Tržby 1,20 % 1,41 % 1,91 % 2,32 % -3,05 % -0,92 % 

Rentabilita 
nákladů=EBIT/celkové náklady 1,18 % 1,42 % 1,93 % 2,35 % -2,68 % -0,84 % 

 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE (Return of Equity) 

Tento ukazatel udává, kolik Kč z čistého zisku připadá na jednu Kč investovaného 

vlastního kapitálu, představuje tedy celkovou výnosnost vlastních zdrojů. 

 Tabulka 3.3: Vývoj ukazatele ROE v jednotlivých letech 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ROE = EAT/VK 3,82 % 7,68 % 17,59 % 19,01 % 291,88 % -431,13 % 

ROE =EAT/ZK 7,50  % 16,42 % 24,69 % 28,75 % -197,60 % -16,99 % 

 

Mezi rokem 2004 a 2005 je moţno sledovat mírný nárůst ukazatele ROE o necelé 

3 %, který je způsobem nárůstem EATu o zhruba 20 miliónů a mírným nárůstem vlastního 

kapitálu. Pohyb vlastního kapitálu můţe být způsoben sníţením kapitálových fondů, 

a nebo zvýšením výsledku hospodaření minulých let téměř o 120 000 Kč. V případě výpočtu 

ROE s vyuţitím ZK místo VK je vysledován nárůst ukazatele o zhruba 9 % a to v důsledku 

jiţ zmíněného zvýšení EATu, neboť hodnota základního kapitálu zůstává mezi oběma roky 

stejná.  

V roce 2006 je vysledován nárůst ukazatele ROE, který byl způsoben, jak poklesem 

vlastního kapitálu, tak téměř dvojnásobným nárůstem EATu. Pokles vlastního kapitálu můţe 

být způsoben například rapidním sníţením kapitálových fondů zhruba o 66 000 Kč a sníţením 

výsledku hospodaření minulých let o značných a viditelných 99 000 Kč. V případě vyuţití ZK 
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namísto VK je nárůst nepatrně větší a to v důsledku jiţ zmíněného nárůstu EATu a také 

nárůstu ZK o 100 000 Kč. Nárůst ZK můţe být způsoben například sníţením výsledku 

hospodaření minulých let, sníţením kapitálových fondů. 

V roce 2007 je moţno vidět velmi mírný nárůst ukazatele ROE, který byl způsoben 

zvýšením EATu asi o 11 000 Kč a VK o necelých 40 000 Kč. V případě vyuţití ZK namísto 

VK je ukazatel ROE opět rostoucí a to je způsobeno rostoucí hodnotou EATu, neboť hodnota 

ZK je stále stejná.  

V roce 2008 dochází k rapidnímu nárůstu ukazatele, jeţ je patrný níţe v Obrázku 3.9, 

neboť se značně sníţil EAT a to o obrovských 724 000 Kč a to vlivem sníţení kapitálových 

fondů a sníţením výsledku hospodaření minulých let a došlo také ke sníţení VK 

aţ o neuvěřitelných 699 000 Kč. V případě vyuţití ZK namísto VK je vysledováno rapidní 

sníţení ukazatele ROE a to v důsledku sníţení EATu o jiţ zmiňovaných 724 000 Kč, avšak 

při nezměněné výši ZK.  

V roce 2009 je moţno dokonce sledovat zápornou hodnotu ukazatele, která je 

způsobena velkým nárůstem VK do kladné hodnoty o zhruba 204 000 Kč a mírným sníţením 

záporné hladiny EATu zhruba o 200 000 Kč. Nárůst VK můţe být způsoben například 

rapidním zvýšením hladiny kapitálových fondů a obrovským sníţením hladiny výsledku 

hospodaření minulých let a to o 631 000 Kč.  V případě vyuţití ZK místo VK se hodnota 

ukazatele ROE zvedá blíţe ke kladným hodnotám, ale stále zůstává v mínusu. Tento velký 

nárůst je způsoben jiţ zmíněným nárůstem EATu, neboť hodnota ZK je stále stejná. 
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 Obrázek 3.9: Vývoj ukazatele ROE v jednotlivých letech 

 

 

Rentabilita aktiv ROA (Return of Assets) 

Tento ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy, měří tedy schopnost firmy vytvářet 

výnosy z aktiv nezávisle na zdroji financování těchto aktiv. 

 Tabulka 3.4: Vývoj ROA v jednotlivých letech 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ROA = EBIT/Aktiva 1,81 % 2,76 % 3,13 % 5,16 % -5,87 % -1,50 % 

 

V případě pozorování vývoje ROA v čase je moţno vysledovat, ţe v roce 2004-2006 

jsou hodnoty téměř stejné s mírným růstem většinou o necelé jedno procento. Mezi roky 

2004 a 2005 to bylo způsobeno nárůstem EBITu o zhruba 45 000 Kč a nárůstem aktiv 

o zhruba 1 milion Kč. Mezi roky 2005 a 2006 byl nárůst ukazatele ROA zapříčiněn opět 

růstem EBITu o 41 000 Kč a zhruba stejným růstem aktiv o 1 milion Kč, jako je změna mezi 

předchozími roky.  
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Mezi roky 2006 a 2007 dochází opět k nárůstu ukazatele ROA, coţ bylo zapříčiněno 

růstem EBITu - provozního výsledku hospodaření o zhruba 56 000 Kč, avšak poklesem aktiv 

zhruba o 400 000 Kč. 

V roce 2008 je vysledován výrazný pokles, jenţ byl způsoben poklesem jak EBITu 

o značných 337 000 Kč, tak také aktiv o 602 000 Kč, tempo poklesu EBITU však bylo niţší, 

neţ pokles hodnoty aktiv.  

V roce 2009 se situace zlepšuje, avšak ukazatel se opět nachází výrazně 

v neakceptovatelné výši, jak je zřejmé v Obrázku 3.10. Toto zlepšení bylo způsobeno 

nárůstem EBITU, který je však stále v záporné výši a také poklesem aktiv. 

 Obrázek 3.10: Vývoj ROA v letech 2004-2009 

 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů ROCE  

Tento ukazatel měří výnosnost vlastního i cizího investovaného. Vyuţívá se často 
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Tabulka 3.5: Vývoj ROCE v jednotlivých letech 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ROCE = EBIT/(VK+dlouhodobé 
závazky) 5,74 % 11,94 % 20,15 % 25,50 % 1 456,13 % -15,53 % 

ROCE = EBIT/(ZK+dlouhodobé 
závazky) 9,17 % 19,45 % 25,83 % 33,53 % -31,09 % -6,25 % 

 

Mezi roky 2004 a 2005 ukazatel ROCE roste o zhruba 6 %, coţ bylo zapříčiněno 

růstem EBIT o zhruba 35 000 Kč, také růstem VK o necelých 40 000 Kč a růstem 

dlouhodobých závazků o zhruba 145 000 Kč. V případě vyuţití ZK namísto VK ukazatel 

ROCE vzrostl o 10 % a to vlivem růstu jiţ zmíněného EBITu a dlouhodobých závazků, 

avšak hodnota ZK je mezi roky stejná, tudíţ růst ROCE v případě vyuţití ZK bude vyšší.  

Mezi roky 2005 a 2006 došlo k nárůstu ukazatele ROE o zhruba 9 % a to kvůli růstu 

EBITu o 41 000 Kč a také díky poklesu VK o zhruba 21 000 Kč. Hodnota dlouhodobých 

závazků se také sniţuje o 40 000 Kč. V případě vyuţití ZK místo VK se hodnota ukazatele 

zvyšuje o 6 % a to vlivem jiţ zmíněného růstu EBITu a poklesem dlouhodobých závazků. 

Dále také tím, ţe hodnota ZK je větší o 100 000 Kč oproti předchozímu roku, tudíţ růst 

ukazatele ROCE s vyuţitím ZK bude menší neţ v případě vyuţití VK, ač došlo ke sníţení 

EBITu, tak pokles ZK je značnější.  

V roce 2007 je vysledován opětovný nárůst ukazatele o 5 %, který je způsoben 

zvýšením EBITu o 56 000 Kč a zvýšením VK o 34 000 Kč, zvyšují se zde však i dlouhodobé 

závazky a to o 62 000 Kč, a to ve větší míře oproti předcházejícím rokům, tudíţ to na růst 

ukazatele, který je menší oproti jiným rokům, má značný vliv. V případě vyuţití ZK namísto 

VK je růst ukazatele v hodnotě 8  %, coţ je o něco větší hodnota neţ při vyuţití VK a tento 

růst je zapříčiněn růstem EBITu a dlouhodobých závazků, jak jsme jiţ zmiňovali. Avšak ZK 

je oproti předchozímu roku stále stejný, tudíţ růst ukazatele můţe být i vzhledem k rostoucím 

dlouhodobým závazkům větší, neţ v případě vyuţití VK. 

V roce 2008 je vysledován rapidní nárůst ukazatele, jeţ je způsoben rapidním 

poklesem EBITu  o 337 000 Kč a zachází aţ do záporných hodnot. Projevuje se zde také 

obrovské sníţení VK o 700 000 Kč a vchází tedy také do záporných hodnot, sníţily se také 

dlouhodobé závazky, avšak o nepatrnou část, která na pokles ukazatele nemůţe mít značný 
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vliv. V případě vyuţití ZK namísto VK je pohyb ukazatele naprosto opačný. ROCE se zde 

dostává do záporných hodnot a to do výše -31 %. Toto sníţení je zapříčiněno jiţ zmíněným 

rapidním sníţením EBITu a nepatrným sníţením dlouhodobých závazků, neboť hodnota ZK 

je mezi roky stále stejná. Tudíţ za pohyb ukazatele do záporné hodnoty můţe rapidní sníţení 

EBITu. 

V roce 2009 nastává opět pokles ukazatele do záporné hodnoty, jak je moţno vidět 

v Obrázku 3.11 a je to způsobeno nárůstem EBITU o 131 000 Kč, který je však stále 

v záporných hodnotách. Na hodnotu ukazatele však působí i zvyšující se hodnota VK a stoupá 

do kladných hodnot na 12 000 Kč. O "doplnění" hodnoty VK se postarala mateřská 

společnost Eiffage nacházející se ve Francii. Na hodnotu ROCE můţe také v menší míře 

působit pokles dlouhodobých závazků o nepatrnou částku. V případě vyuţití ZK namísto VK 

se hodnota ukazatele dostává opět do záporné výše, avšak stoupá o 25 % nahoru. Tento růst 

ukazatele je způsoben jiţ zmíněným růstem EBITu a mírným poklesem dlouhodobých 

závazků, avšak hodnota ZK je oproti předchozímu roku stejná a nachází se také v kladné 

hodnotě. Tudíţ růst není tak rapidní jako v případě vyuţití VK, kde jeho záporná hodnota 

musela být doplňována.  

Obrázek 3.11: Vývoj ROCE v letech 2004-2009 

 

Rentabilita tržeb ROS 

Tento ukazatel měří podíl zisku na jednu Kč trţeb. Vyjadřuje schopnost podniku 

dosahovat zisku při dané hodnotě trţeb. 
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Tabulka 3.6: Vývoj ROS v jednotlivých letech 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ROS = EBIT/Tržby 1,20 % 1,41 % 1,91 % 2,32 % -3,05 % -0,92 % 

 

Mezi roky 2004 a 2005 se vyskytuje mírný růst ukazatele ROS, který je způsobem 

růstem EBITu o 35 000 Kč a nárůstem trţeb o značných 277 000 Kč, jak je patrné 

v Obrázku 3.12. 

V roce 2006 se ukazatel opět mírně zvýšil a to o půl % díky nárůstu EBITU 

o 41 000 Kč a nárůstu trţeb o 74 000 Kč. Růst ukazatele nemůţe být nijak velmi rapidní, 

protoţe rozdíl, o který se navyšují trţby během roku, je větší, neţ rozdíl, o který se navyšuje 

EBIT. 

V roce 2007 dochází opět ke zvýšení ukazatele o nepatrnou hodnotu necelého půl %, 

jeţ je opět způsoben nárůstem EBITu o 56 000 Kč a nárůstem trţeb o 130 000 Kč. 

V roce 2008 dochází ke většímu sníţení ukazatele ROS, jak je patrné v Obrázku 3.12 

a to z důvodu rapidního poklesu EBITU do záporné hodnoty -163 000 Kč a sníţení hodnoty 

trţeb o 214 000 Kč. Na hodnotu ukazatele působí především sníţení EBITU o značnou část. 

V roce 2009 dochází k nárůstu ukazatele o 2%, avšak stále se nachází v záporných 

hodnotách. Tento nárůst byl způsoben zvýšením hodnoty EBITU o 131 000 Kč, který se však 

stále nachází v záporných hodnotách a poklesem trţeb o necelých 200000 Kč. Ač trţby oproti 

minulým letem také klesají o téměř stejnou hodnotu, hodnota EBITu se oproti dalším rokům 

zvýšila a to také působí na nárůst ukazatele. 

 Obrázek 3.12: Vývoj ROS v letech 2004-2009 
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Rentabilita nákladů 

Tento ukazatel udává, kolik korun čistého zisku získá podnik vloţením jedné Kč 

nákladů, hodnotí tedy vynaloţené náklady. 

 

Tabulka 3.7: Vývoj ukazatele rentability nákladů v jednotlivých letech 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Rentabilita nákladů=EBIT/celkové 
náklady 1,18 % 1,42 % 1,93 % 2,35 % -2,68 % -0,84 % 

 

Mezi roky 2004 a 2005 dochází k růstu ukazatele o nepatrných 0,2 % a tento 

minimální růst je zapříčiněn růstem EBITu o 35 000 Kč, avšak zvyšující se hodnotou 

celkových nákladů o 269 000 Kč. 

Mezi roky 2005 a 2006 dochází opět k nárůstu ukazatele o půl % a to díky zvýšené 

hladiny EBITu o 41 000 Kč a také díky mírnějšímu zvýšení hladiny celkových nákladů 

o 70 000 Kč, coţ je menší hodnota neţ v předchozích letech. 

Mezi roky 2006 a 2007 dochází opět k nárůstu ukazatele rentability nákladů o půl % 

a to vlivem opětovného nárůstu EBITu o 56 000 Kč a také vlivem růstu celkových nákladů 

o 129 000 Kč.  

Mezi roky 2007 a 2008 dochází k výraznému poklesu ukazatele o zhruba 5% 

a to vlivem rapidního sníţení EBITu, který zapříčinil sníţení hodnoty i předchozích ukazatelů 

a v tomto případě se jedná o sníţení o 337 000 Kč a vlivem sníţení celkových nákladů 

o 133 000 Kč. Za sníţení ukazatele o rapidní část zde je zodpovědná právě sníţená hladina 

EBITu. 

Mezi roky 2008 a 2009 dochází ke zlepšení a hodnota ukazatele roste o necelé 2 %, 

jak je zřejmé v Obrázku 3.13. Tento růst je zapříčiněn růstem EBITu o 131 000 Kč, 

avšak jeho hodnota se stále nachází v záporné části, tudíţ i hodnota ukazatele musí být 

záporná. Na zvýšení ukazatele má také dále vliv i rapidní sníţení nákladů o 227 000 Kč. 
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Obrázek 3.13: Vývoj ukazatele rentability nákladů v letech 2004-2009  

 

3.3 Zhodnocení výsledků finanční analýzy 

Při provádění finanční analýzy firmy Eiffage Construction Česká republika s.r.o. 

bylo vyuţito tří analýz a to horizontální analýzy, vertikální analýzy a analýzy poměrových 

ukazatelů, kde byly konkrétně vyuţívány ukazatele rentability. Analýza byla provedena 

za posledních šest let, tedy od roku 2004 do roku 2009.  

U horizontální analýzy je patrné, ţe aktiva pozvolně stoupají aţ do roku 2007, tento 

růst je především způsobován růstem oběţných aktiv. Oběţná aktiva se zvyšovala z důvodu 

růstu krátkodobých a dlouhodobých pohledávek, protoţe podnik zvětšil počet svých 

odběratelů. Od roku 2007 aktiva klesají a to z důvodu poklesu jak dlouhodobého majetku, 

tak především oběţných aktiv. Toto sníţení je v tomto roce způsobeno prodejem 

dlouhodobého majetku a také zvyšováním trţeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. 

Druhou sloţkou sniţující celková aktiva jsou oběţná aktiva, kde došlo ke sníţení počtu 

odběratelů a proto také ke sniţujícím se krátkodobým a dlouhodobým pohledávkám 

a ke sníţení zásob. U pasiv je stejně jako u aktiv patrné, ţe ze začátku pozvolně rostou 

a v roce 2007 dochází stejně jako u aktiv k jejich poklesu. Tento pokles je způsoben tím, 

ţe firma v daném roce sníţila své rezervy a tedy také hodnotu cizích zdrojů a v následujícím 

roce se rapidně sniţuje vlastní kapitál, za coţ je zodpovědná ztrátová zakázka „Kanalizace 

v Trnavě“ a další. Je moţno vidět, ţe bilanční pravidlo je zde splněno, neboť aktiva se rovnají 

pasivům. U horizontální analýzy trţeb je vysledováno, ţe jsou rostoucí a to aţ do roku 2008, 

neboť zde firma rapidně sníţila své výkony, coţ je způsobeno jiţ zmiňovanou ztrátovou 

zakázkou. Za ztrátu zodpovídá také sníţení provozních výnosů, kde firma musela díky 

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vývoj rentability náklad v letech 2004-2009

Rentabilita nákladů

. . 



55 

 

nedostatku vlastního kapitálu zmenšit svou provozní činnost. U horizontální analýzy nákladů 

je patrné, ţe náklady stejně jako trţby aţ do roku 2008 stoupají, v roce 2008 dochází k jejich 

sniţování a to z důvodu sníţení nákladů potřebných na výkony a také nákladů na prodané 

zboţí, neboť se firma v tomto roce jeví velice ztrátově v důsledku svých ztrátových zakázek. 

K velkému sníţení dochází i u provozních nákladů, neboť firma neposkytuje finanční 

prostředky do své provozní činnosti, nebudou ji tedy z této činnosti růst ani náklady ani 

výnosy. 

U vertikální analýzy je patrné, ţe největší sloţkou aktiv jsou především oběţná 

aktiva a pak aţ dlouhodobý majetek a to z důvodu, ţe podnik aţ do roku 2007 zvětšuje 

hodnotu svých krátkodobých pohledávek, tudíţ zvyšuje počet svých odběratelů. U pasiv je 

moţno vysledovat, ţe jsou z největší části tvořena cizími zdroji a ty mají rostoucí tendenci. 

Toto je způsobeno rostoucí hodnotou bankovních úvěrů a to od roku 2007, naopak hodnota 

krátkodobých závazků do roku 2008 roste a po tomto roce klesá, stejně tak dlouhodobé 

závazky a obojí je způsobeno především rostoucími závazky z obchodních vztahů, tudíţ firmě 

přibývá počet dodavatelů. Při analyzování trţeb bylo zjištěno, ţe jsou nejvíce tvořeny trţbami 

za prodej vlastních výrobků a sluţeb a z velmi malé části trţbami za prodej zboţí. Sloţka 

trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb prochází mezi roky změnami a střídavě klesá 

a stoupá, ale ve všech letech tvoří rozhodující sloţku celkových trţeb s poměrem mezi 

80%  aţ 92%, coţ pro podnik znamená, ţe svou činnost věnuje právě na tvorbu a prodej 

vlastních výrobků a především sluţeb v oboru stavebnictví. Krize je zaznamenána opět v roce 

2008 a 2009, kdy trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb a celkově výkony klesají 

a v těchto letech dochází také ke sníţení provozního výsledku hospodaření aţ do záporné 

hodnoty a stejně tak výsledku hospodaření za běţnou činnost, neboť trţby klesají, jak jiţ bylo 

zmíněno a náklady na činnost, výrobu a sluţby přesahují výnosy. Při analýze nákladů je 

patrné, ţe jsou z největší části tvořeny výkonovou spotřebou, převáţně sluţbami a potom 

spotřebou materiálu a energie. Tyto stoupají a první pokles je zaznamenán v krizovém roce 

2007, kdy došlo ke zmiňovaným krizovým zakázkám a podnik neměl dostatečné finanční 

prostředky dále rozvíjet a zvětšovat svou činnost a klesají tedy náklady spojené se spotřebou 

materiálu a také náklady na sluţby, které jsou potřeba k výrobě vlastních výrobků a sluţeb 

a k vytvoření sluţeb vlastních.  

V případě poměrové analýzy, kde bylo vyuţito ukazatelů rentability, jsou vypočítané 

ukazatele poměřeny s dostupnými ukazateli v daném odvětví, coţ je v tomto případě 
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stavebnictví. Rentabilita vlastního kapitálu ROE byla v průměru za rok 2009 v oblasti 

stavebnictví dle ministerstva průmyslu a obchodu zhruba 20 %, sledovaná firma Eiffage měla 

za tento rok ROE v případě vyuţití VK -431 % a v případě vyuţití ZK -17 % , obojí jsou 

katastrofální výsledky a pro firmu to znamená, ţe investovaný vlastní kapitál nepřináší ţádný 

čistý zisk. Nízká hodnota tohoto ukazatele je zde způsobena jak zápornou hodnotou vlastního 

kapitálu, tak zápornou hodnotou výsledku hospodaření za běţné účetní období. V případě 

rentability aktiv ROA dle uvedeného zdroje byla v odvětví hodnota zhruba 9 %, naše 

analyzovaná firma dosahuje výsledků -5,87 %, coţ pro firmu opět znamená velice špatný 

výsledek, neboť tento ukazatel zkoumá právě to, jaký je firma schopna vytvářet výnos z aktiv. 

Záporná hodnota tohoto ukazatele je způsobena zápornou hodnotou EBITu a také poklesem 

aktiv. V případě ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů ROCE je průměrný výsledek 

v odvětví za rok 2009 zhruba 17 % , v našem sledovaném podniku je tato hodnota opět 

v záporné hodnotě a to -15 % , tento ukazatel udává výnosnost vlastního i  izího kapitálu. 

Záporná hodnota je zde způsobena zápornou hodnotou EBITu a také VK. V případě vyuţití 

ZK je tento ukazatel opět v záporné hodnotě a to -6 %, coţ je pro podnik opět nepříznivé. 

V případě rentability trţeb ROS je dle ministerstva průmyslu a obchodu průměrná hodnota 

v oboru stavebnictví stanovena na 2,47 % a naše firma se nachází opět v záporné hodnotě 

necelé -1 %. Tento ukazatel měří podíl zisku na 1 Kč trţeb a záporné hodnoty zde bylo 

dosaţeno kvůli záporné hodnotě EATu a také kvůli klesajícím trţbám. 

U analýzy poměrových ukazatelů byly vyuţity pouze informace z posledního 

sledovaného roku, neboť výpočet a srovnání ukazatelů se všemi roky by bylo velice 

zdlouhavé. V souhrnu za kritické povaţujeme tedy roky 2007 a 2008, kde došlo k několika 

rizikovým zakázkám, které firmě způsobily značné problémy v oblasti rentability a její zisk se 

nachází v záporné hodnotě tedy i v roce 2010. Řešení současné situace firma vidí 

ve zvětšujícím se počtu zakázek do budoucna a v pomoci mateřské společnosti, která doplnila 

do své dceřiné společnosti v ČR vlastní kapitál a nadále bude svou dceřinou společnost 

podporovat, jak v růstu počtu zakázek, tak v rozvinutí své působnosti do zahraničí, 

kde shledává potenciální zákazníky v soukromém sektoru.  
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4 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace a tedy provedení 

finanční analýzy ve firmě Eiffage Construction Česká republika s.r.o. Tato analýza byla 

provedena mezi lety 2004-2009 a to pomocí vertikální analýzy, horizontální analýzy 

a analýzy poměrových ukazatelů, přesněji dle ukazatelů rentability.  

Bakalářská práce obsahuje metodologickou a praktickou část. V metodologické části 

byla rozebrána teorie finanční analýzy, zdroje informací pro tvorbu analýzy, uţivatelé 

finanční analýzy a jednotlivé metody a je zde obsaţen také obecný popis firmy, co se týče její 

historie, činnosti, porovnání s konkurencí a SWOT analýzy. Praktická část obsahuje jiţ 

konkrétní analýzy a to analýzy absolutních ukazatelů, tedy horizontální a vertikální analýzu 

rozvahy a výkazu zisku a ztrát a také analýzu poměrových ukazatelů, konkrétně ukazatelů 

rentability. Následuje také konečné zhodnocení situace firmy Eiffage Construciton Česká 

republika s.r.o. 

Na základě provedené finanční analýzy bylo zjištěno, ţe firmě kaţdoročně roste zisk 

a vede si celkově dobře aţ do roku 2007 a 2008, kdy hodnota všech ukazatelů začíná být 

kritická a to vlivem několika rizikových zakázek. Firma tedy povaţuje rok 2008 za krizový, 

v roce 2009 se jí dostalo pomoci od mateřské společnosti a od roku 2010 a 2011 si firma 

slibuje celkové zlepšení finanční situace a dosaţení zisku, dále také zlepšení komunikace, 

budování kultury společnosti v duchu zásad skupiny Eiffage.  

Za další řešení ke zlepšení dobrého jména firmy a udrţení se na trhu můţe být 

povaţováno osamostatnění se od mateřské společnosti tím, ţe firma zvětší počet svých 

zakázek a rozšíří sortiment svých sluţeb. Důleţitou věcí mohou být také internetové stránky 

a jejich přehlednost a nabídka prací, které jsou pro zákazníky mnohdy velmi důleţitým 

měřítkem, zda u firmy zakoupit materiál, práci či sluţbu a učinit ji tak obchodní nabídku.  

Cílem společnosti do budoucna je se tedy osamostatnit od své mateřské společnosti 

z důvodu, aby se pro své zákazníky stali zajímavější a vyhledávanější stavební firmou, 

ale naopak poukázat také na silné zázemí ve Francii. Moţností, jak dostat vlastní zdroje, je jiţ 

zmíněné zvětšení nabídky sluţeb a pracovní činnosti pro své zákazníky, další moţnost, jak 

jinak získat zdroje pro činnost, avšak cizí, je vyuţití bankovního úvěru s čímţ je spojena 

moţnost realizace zakázek, na které firma neměla dostatečné finanční prostředky, ale taká 

určitá forma zadluţení a riziko, ţe v současné situaci firmě úvěr nebude poskytnut.  
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Rozvaha aktiv 
     

Příloha č. 1/1 

       TEXT 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

AKTIVA CELKEM 1 792 510 2 803 328 3 776 219 3 382 848 2 780 753 2 140 796 

Dlouhodobý majetek 500 868 450 122 528 562 356 400 247 123 222 708 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 361 4 292 2 565 11 026 3 572 10 136 

Zřizovací výdaje 0 289 131 0 0 0 

Software 1 540 3 335 2 059 10 726 10 549 9 986 

Ocenitelná práva 525 465 375 300 225 150 

Goodwill 0 0 0 0 -7810 0 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 296 203 0 0 608 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 133 323 153 645 103 859 110 842 179 555 175 656 

Pozemky 14 976 16 199 10 464 10 449 42 059 39 642 

Stavby 73 614 112 458 68 239 72 409 89 063 85 630 

Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 9 860 23 813 23 707 27 258 45 092 49 672 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 546 821 903 726 1023 712 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 34 327 354 546 0 2318 0 

Dlouhodobý finanční majetek 365 184 292 185 422 138 234 532 63 996 36 916 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 265 184 292 185 422 061 234 453 63 920 36 840 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 77 79 0 76 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 1 284 034 2 292 102 3 213 256 2 932 375 2 458 331 1 910 139 

Zásoby 131 341 120 485 347 484 294 679 179 889 62 398 

Materiál 54 577 23 126 26 068 24 399 23 430 7 449 

Nedokončená výroba a polotovary 55 547 93 580 319 033 270 280 156 457 54 949 

Výrobky 0 0 0 0 0 0 

Zboţí 70 299 3 779 2 383 0 2 0 



 

      

Příloha č.1/2 

TEXT 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Poskytnuté zálohy na zásoby 918 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 37 917 143 994 107 424 265 424 231 221 174 185 

Pohledávky z obchodních vztahů 15 018 114 904 78 125 254 570 215 109 159 185 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 541 0 47 0 0 0 

Jiné pohledávky 16 028 1 012 1 056 1 044 1 112 0 

Odloţená daňová pohledávka 6 330 28 078 28 196 9 810 15 000 15 000 

Krátkodobé pohledávky 964 870 1 484 438 2 112 827 1 890 712 1 699 252 1 293 477 

Pohledávky z obchodních vztahů 830 514 1 144 980 1 436 218 1 651 497 1 498 542 1 105 397 

Pohledávky - ovládající a řidící osoba 37 8 000 20 500 62 860 35 498 681 

Pohledávky za společníky, členy druţstva a 

za účastníky sdruţení 30 915 149 215 174 248 53 679 47 237 41 019 

Stát - daňové pohledávky 7 209 66 354 47 720 32 178 44 986 45 

ostatní poskytnuté zálohy 27 040 10 917 126 362 24 824 11 809 126 873 

Dohadné účty aktivní 424 464 44 274 121 37 584 51 321 8 510 

Jiné pohledávky 68 731 58 528 33 658 28 090 9 859 10 952 

Finanční majetek 149 906 543 185 345 521 481 560 347 969 380 079 

Peníze 635 1 843 1 645 1 176 22 988 538 

účty v bankách 149 271 536 342 643 876 480 384 324 981 379 541 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 5000 0 0 0 0 

Časové rozšlišení 7 608 61 104 34 401 94 073 75 299 7 949 

Náklady příštích období 7 602 8 283 13 548 7 447 4 988 7 949 

Příjmy příštích období 6 54 821 20 853 86 626 70 311 0 

 

 

 



 

 

Rozvaha pasiv Příloha č. 2/1 

TEXT 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

PASIVA CELKEM 1 792 510 2 803 328 3 776 219 3 382 848 2 780 753 2 140 796 

Vlastní kapitál 431 797 470 528 449 148 483 874 -216 644 12 613 

Základní kapitál 220 000 220 000 320 000 320 000 320 000 320 000 

Kapitálové fondy 183 890 75 954 9 315 -41 605 -107 773 175 862 

Oceňovací rozdíly 183 890 75 954 9 315 -41 605 -107 773 175 862 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 11 414 18 641 19 890 23 420 27 954 27 954 

zákonný rezervní fond, nedělitelný fond 11414 12240 14047 17998  22 600  22 600 

statutární a ostaní fondy 0 6401 5843 5422  5 354  5 354 

Výsledek hospodaření minulých let 1 119 808 209 40 90 054 175 506 -456 825 

Nerozdělený zisk 1 119 808 20 940 90 054 0 0 

Výsledek hospodaření běţného účetního 

období 16 492 36 125 79 003 92 005 -632 331 -54 378 

Cizí zdroje 1 322 276 2 313 302 3 296 528 2 870 956 2 972 100 2 125 857 

Rezervy 48 761 176 596 156 418 63 425 239 179 242 153 

Rezerva na daň z příjmu 8 865 37 113 21 006 83 0 0 

Ostatní rezervy 39 896 139 483 135 412 63 342 239 179 242 153 

Dlouhodobé závazky 133 418 178 404 138 198 200 485 205 426 194 188 

Závazky z obchodních vztahů 66 449 132 158 138 198 200 485 0 194 188 

Závazky ke společníkům, členům druţstva a 

k účastníkům sdruţení 519 491 0 0 0 0 

Dlouhodobé přijaté zálohy 66 063 39 986 0 0 0 0 

Jiné závazky 387 5 769 0 0 205 426 0 

Krátkodobé závazky 799 497 1 857 337 2 903 333 2 063 046 2 002 446 1 265 146 



 

      

Příloha č. 2/2 

TEXT 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Závazky z obchodních vztahů 688 260 159 2611 2 122 791 1 728 247 1 459 065 943 918 

Závazky - ovládající a řidící osoba 0 4 915 8 000 0 177 073 26 526 

Závazky ke společníkům, členům druţstva a 

k účastníkům sdruţení 28 495 124 729 235 550 95 228 16 480 16 668 

Závazky k zaměstnancům 9 345 16 774 18 045 18 375 25 964 19 518 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 4 975 8 035 8 778 9 852 12 033 7 936 

Stát - daňové závazky a dotace 9 624 3 522 7 977 7 390 5 689 19 518 

Krátkodobé přijaté zálohy 26 173 26 109 149 482 21 104 59 153 926 

Dohadné účty pasivní 7 346 72 033 346 800 173 672 289 239 73 284 

Jiné závazky 25 279 8 609 5 910 9 178 16 844 3 852 

Bankovní úvěry a výpomoci 340 600 100 965 98 579 544 000 525 049 424 370 

Bankovní úvěry krátkodobé 340 600 100 965 98 579 544 000 525 049 424 370 

Časové rozlišení 38 437 19 498 30 543 28 018 25 297 2 326 

Výdaje příštích období 38 437 19 349 30 543 27 945 23 522 1 092 

Výnosy příštích období 0 149 106 73 1 775 1 234 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 3/1 

TEXT 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Trţby za prodej zboţí 414 319 192 857 138 407 64 575 40 670 18 563 

Náklady vynaloţené na prodané zboţí 367 424 190 286 134 743 62 726 40 168 17 573 

Obchodní marţe 46 895 2 571 3 664 1 849 505 990 

Výkony 2 231 427 5 028 111 5 722 354 8 887 693 5 013 050 3 216 204 

Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 2 202 543 5 037 073 5 495 882 6 907 831 5 046 371 3 330 360 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 2 946 -22 762 225 447 -42 265 -35 151 -114 156 

Aktivace 25 938 13 800 1 025 2 127 1 830 0 

Výkonová spotřeba 2 005 928 4 541 017 5 142 274 6 225 792 4 705 112 2 832 423 

Spotřeba materiálu a energie 224 456 495 220 531 510 544 129 605 506 276 986 

Sluţby 1 781 472 4 045 797 4 610 764 5 681 663 4 099 606 2 555 437 

Přidaná hodnota 272 394 489 665 583 744 643 750 308 443 384 771 

Osobní náklady 231 783 374 148 408 976 459 354 531 855 413 307 

Mzdové náklady 170 028 274 993 299 240 340 691 395 049 309 480 

Odměny členům orgánů společnosti a 

druţstva 0 960 0 420 4 245 4 460 

Náklady na sociální zabezpeční a zdravotní 

pojištění 59 109 93 141 104 836 112 878 126 976 95 010 

Sociální náklady 2 648 5 054 4 900 5 364 5 585 4 357 

Daně a poplatky 4 483 8 620 5 387 2 567 9 951 9 981 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 10 441 15 126 39 976 11 635 21 795 24 585 

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 31 940 112 596 56 436 20 374 38 268 32 034 

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 22 384 91 101 27 877 9 879 29 365 23 782 

Trţby z prodeje materiálu 9 556 21 495 28 559 10 495 8 903 8 252 



 

      

Příloha č. 3/2 

TEXT 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 28 147 73 630 38 651 17 222 18 246 17 294 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 18 858 58 679 10 484 9 298 10 881 10 565 

Prodaný materiál 92 89 14 951 28 167 7 924 7 365 6 729 

Sníţení rezerv a opravných poloţek v 

provozní oblasti 13 588 -111 449 21 820 -61 250 -118 012 -63 384 

Ostatní provozní výnosy 36 276 95 069 188 853 248 505 110 548 73 059 

Ostatní provozní náklady 19 752 259 785 195 854 308 564 156 773 120 201 

Provozní výsledek hospodaření 32 416 77 470 118 369 174 538 -163 349 -32 120 

Trţby z prodeje cenných papíru a podílů 0 0 5 978 133 260 0 0 

Prodané cenné papíry a podíly 0 0 803 137 008 0 0 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 7 710 10 000 3 200 24 321 534 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 

osobách a v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 0 7 710 10 000 3 200 24 321 534 

Výkony z přecenění cenných papírů a 

derivátů 0 0 0 0 0 15 778 

Náklady z přecenění cenných papírů a 

derivátů 0 0 0 1 219 14 557 12 563 

Výnosové úroky 704 2 038 2 589 5 282 7 087 9 365 

Nákladové úroky 10 532 15 167 12 031 24 615 38 903 19 681 

Ostatní finanční výnosy 45 486 37 510 88 600 169 405 212 960 125 923 

Ostatní finanční náklady 51 356 52 639 101 326 195 361 218 323 141 614 

Finanční výsledek hospodaření -15 698 -20 548 -6 993 -47 056 -27 415 -22 258 

Daň z příjmů za běţnou činnost 226 20 797 32 373 35 477 -7 543 0 

splatná 8 865 42 347 32 490 17 089 757 0 

odloţená -8 639 -21 550 -117 18 388 8 300 0 



 

      

Příloha č. 3/3 

TEXT 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 16 492 36 125 79 003 92 005 -183 221 -54 378 

Mimořádné výnosy 0 0 0 0 14 571 0 

Mimořádné náklady 0 0 0 0 463 681 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 -449 110 0 

Výsledek hospodaření za účetní období 16 492 36 125 79 003 92 005 -632 331 -54 378 

Výsledek hospodaření před zdaněním 16 718 56 922 11 376 127 482 -639 874 -54 378 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Horizontální analýza aktiv                      Příloha č. 4/1 

TEXT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Změna 

2005 a 2004 

Změna 

2006 a 2005 

Změna 

2007 a 2006 

Změna 

2008 a 2007 

Změna 2009 

a 2008 

AKTIVA 

CELKEM 

1 792 

510 2 803 328 3 776 219 3 382 848 2 780 753 2 140 796 56,39 % 34,70 % -10,42 % -17,80 % -23,01 % 

Dlouhodobý 

majetek 500 868 450 122 528 562 356 400 247 123 222 708 -10,13 % 17,43 % -32,57 % -30,66 % -9,88 % 

Dlouhodobý 

nehmotný majetek 2 361 4 292 2 565 11 026 3 572 10 136 81,79 % -40,24 % 329,86 % -67,60 % 183,76 % 

Zřizovací výdaje 0 289 131 0 0 9 0,00 % -54,67 % -100,00 % 0,00 % 0,00 % 

Software 1 540 3 335 2 059 10 726 10 549 9 986 116,56 % -38,26 % 420,93 % -1,65 % -5,34 % 

Ocenitelná práva 525 465 375 300 225 150 -11,43 % -19,35 % -20,00 % -25,00 % -33,33 % 

Goodwill 0 0 0 0 -7 810 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -100,00 % 

Nedokončený 

dlouhodobý 

nehmotný majetek 296 203 0 0 608 0 -31,42 % -100,00 % 0,00 % 0,00 % -100,00 % 

Dlouhodobý 

hmotný majetek 133 323 153 645 103 859 110 842 179 555 175 656 15,24 % -32,40 % 6,72 % 61,99 % -2,17 % 

Pozemky 14 976 16 199 10 464 10 449 42 059 39 642 8,17 % -35,40 % -0,14 % 302,52 % -5,75 % 

Stavby 73 614 112 458 68 239 72 409 89 063 85 630 52,77 % -39,32 % 6,11 % 23,00 % -3,85 % 

Samostatné movité 

věci a soubory 

movitých věcí 9 860 23 813 23 707 27 258 45 092 49 672 141,51 % -0,45 % 14,98 % 65,43 % 10,16 % 

Jiný dlouhodobý 

hmotný majetek 546 821 903 726 1 023 712 50,37 % 9,99 % -19,60 % 40,91 % -30,40 % 

Nedokončený 

dlouhodobý hmotný 

majetek 34 327 354 546 0 2 318 0 -98,97 % 54,24 % -100,00 % 0,00 % -100,00 % 



 

           

Příloha č. 4/2 

TEXT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Změna 

2005 a 2004 

Změna 

2006 a 2005 

Změna 

2007 a 2006 

Změna 

2008 a 2007 

Změna 2009 

a 2008 

Dlouhodobý 

finanční majetek 365 184 292 185 422 138 234 532 63 996 36 916 -19,99 % 44,48 % -44,44 % -72,71 % -42,32 % 

Podíly v 

ovládaných a 

řízených osobách 265 184 292 185 422 061 234 453 63 920 36 840 10,18 % 44,45 % -44,45 % -72,74 % -42,37 % 

Ostatní dlouhodobé 

cenné papíry a 

podíly 0 0 77 79 0 76 0,00 % 0,00 % 2,60 % -100,00 % 0,00 % 

Jiný dlouhodobý 

finanční majetek 0 0 0 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Oběţná aktiva 

1 284 

034 2 292 102 3 213 256 2 932 375 2 458 331 1 910 139 78,51 % 40,19 % -8,74 % -16,17 % -22,30 % 

Zásoby 131 341 120 485 347 484 294 679 179 889 62 398 -8,27 % 188,40 % -15,20 % -38,95 % -65,31 % 

Materiál 54 577 23 126 26 068 24 399 23 430 7 449 -57,63 % 12,72 % -6,40 % -3,97 % -68,21 % 

Nedokončená 

výroba a polotovary 55 547 93 580 319 033 270 280 156 457 54 949 68,47 % 240,92 % -15,28 % -42,11 % -64,88 % 

Výrobky 0 0 0 0 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Zboţí 70 299 3 779 2 383 0 2 0 -94,62 % -36,94 % -100,00 % 0,00 % -100,00 % 

poskytnuté zálohy 

na zásoby 918 0 0 0 0 0 -100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Dlouhodobé 

pohledávky 37 917 143 994 107 424 265 424 231 221 174 185 279,76 % -25,40 % 147,08 % -12,89 % -24,67 % 

Pohledávky z 

obchodních vztahů 15 018 114 904 78 125 254 570 215 109 159 185 665,11 % -32,01 % 225,85 % -15,50 % -26,00 % 

Dlouhodobé 

poskytnuté zálohy 541 0 47 0 0 0 -100,00 % 0,00 % -100,00 % 0,00 % 0,00 % 

            
            



 

           

Příloha č. 4/3 

TEXT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Změna 

2005 a 2004 

Změna 

2006 a 2005 

Změna 

2007 a 2006 

Změna 

2008 a 2007 

Změna 2009 

a 2008 

Jiné pohledávky 16 028 1 012 1 056 1 044 1 112 0 -93,69 % 4,35 % -1,14 % 6,51 % -100,00 % 

Odloţená daňová 

pohledávka 6 330 28 078 28 196 9 810 15 000 15 000 343,57 % 0,42 % -65,21 % 52,91 % 0,00 % 

Kr. pohledávky 964 870 1 484 438 2 112 827 1 890 712 1 699 252 1 293 477 53,85 % 42,33 % -10,51 % -10,13 % -23,88 % 

Pohledávky z 

obchodních vztahů 830 514 1 144 980 1 436 218 1 651 497 1 498 542 1 105 397 37,86 % 25,44 % 14,99 % -9,26 % -26,24 % 

Pohledávky - 

ovládající a řídící 

osoba 37 8 000 20 500 62 860 35 498 681 21 521,62 % 156,25 % 206,63 % -43,53 % -98,08 % 

Pohledávky za 

společníky, členy 

druţstva a za 

účastníky sdruţení 30 915 149 215 174 248 53 679 47 237 41 019 382,66 % 16,78 % -69,19 % -12,00 % -13,16 % 

Stát - daňové 

pohledávky 7 209 66 354 47 720 32 178 44 986 45 820,43 % -28,08 % -32,57 % 39,80 % -99,90 % 

ostatní poskytnuté 

zálohy 27 040 10 917 126 362 24 824 11 809 126 873 -59,63 % 1 057,48 % -80,35 % -52,43 % 974,38 % 

Dohadné účty 

aktivní 424 46 444 274 121 37 584 51 321 8 510 10 853,77 % 490,22 % -86,29 % 36,55 % -83,42 % 

Jiné pohledávky 68 731 58 528 33 658 28 090 9 859 10 952 -14,84 % -42,49 % -16,54 % -64,90 % 11,09 % 

Finanční majetek 149 906 543 185 345 521 481 560 347 969 380 079 262,35 % -36,39 % 39,37 % -27,74 % 9,23 % 

Peníze 635 1 843 1 645 1 176 22 988 538 190,24 % -10,74 % -28,51 % 1 854,76 % -97,66 % 

účty v bankách 149 271 536 342 643 876 480 384 324 981 379 541 259,31 % 20,05 % -25,39 % -32,35 % 16,79 % 

Kr. CP a podíly 0 5 000 0 0 0 0 0,00 % -100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Časové rozšlišení 7 608 61 104 34 401 94 073 75 299 7 949 703,15 % -43,70 % 173,46 % -19,96 % -89,44 % 

Náklady př.období 7 602 8 283 13 548 7 447 4 988 7 949 8,96 % 63,56 % -45,03 % -33,02 % 59,36 % 

Příjmy př. období 6 54 821 20 853 86 626 70 311 0 913583,33% -61,96 % 315,41 % -18,83 % -100,00 % 



 

 

 Příloha č. 5/1 

Horizontální analýza pasiv 

TEXT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Změna 2005 

a 2004 

Změna 2006 

a 2005 

Změna 2007 

a 2006 

Změna 2008 

a 2007 

Změna 2009 

a 2008 

PASIVA 

CELKEM 1 792 510 2 803 328 3 776 219 3 382 848 2 780 753 2 140 796 56,39 % 34,70 % -10,42 % -17,80 % -23,01 % 

Vlastní kapitál 431 797 470 528 449 148 483 874 -216 644 12 613 8,97 % -4,54 % 7,73 % -144,77 % -105,82 % 

Základní kapitál 220 000 220 000 320 000 320 000 320 000 320 000 0,00 % 45,45 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Kapitálové 

fondy 183 890 75 954 9 315 -41 605 -107 773 175 862 -58,70 % -87,74 % -546,65 % 159,04 % -263,18 % 

Oceňovací 

rozdíly 183 890 75 954 9 315 -41 605 -107 773 175 862 -58,70 % -87,74 % -546,65 % 159,04 % -263,18 % 

Rezervní fondy, 

nedělitelný fond 

a ostatní fondy 

ze zisku 11 414 18 641 19 890 23 420 27 954 27 954 63,32 % 6,70 % 17,75 % 19,36 % 0,00 % 

zákonný 

rezervní 

fond,nedělitelný 

fond 11 414 12 240 14 047 17 998  22 600  22 600 7,24 % 14,76 % 28,13 % 25,57 % 0,00 % 

statutární a 

ostaní fondy 0 6 401 5 843 5 422  5 354  5 354 0,00 % -8,72 % -7,21 % -1,25 % 0,00 % 

Výsledek 

hospodaření 

minulých let 1 119 808 20 940 90 054 175 506 -456 825 11 980 700,00 % -82,52 % 330,06 % 94,89 % -360,29 %  

Nerozdělený 

zisk 1 119 808 20 940 90 054 0 0 11 980 700,00 % -82,52 % 330,06 % -100,00 % 0,00 % 



 

           

Příloha č. 5/2  

TEXT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Změna 2005 

a 2004 

Změna 2006 

a 2005 

Změna 2007 

a 2006 

Změna 2008 

a 2007 

Změna 2009 

a 2008 

Výsledek 

hospodaření 

běţného 

účetního období 16 492 36 125 79 003 92 005 -632 331 -54 378 119,05 % 118,69 % 16,46 % -787,28 % -91,40 % 

Cizí zdroje 1 322 276 2 313 302 3 296 528 2 870 956 2 972 100 2 125 857 74,95 % 42,50 % -12,91 % 3,52 % -28,47 % 

Rezervy 48 761 176 596 156 418 63 425 239 179 242 153 262,17 % -11,43 % -59,45 % 277,11 % 1,24 % 

Rezerva na daň 

z příjmu 8 865 37 113 21 006 83 0 0 318,65 % -43,40 % -99,60 % -100,00 % 0,00 % 

Ostatní rezervy 39 896 139 483 135 412 63 342 239 179 242 153 249,62 % -2,92 % -53,22 % 277,60 % 1,24 % 

Dlouhodobé 

závazky 133 418 178 404 138 198 200 485 205 426 194 188 33,72 % -22,54 % 45,07 % 2,46 % -5,47 % 

Závazky z 

obchodních 

vztahů 66 449 132 158 138 198 200 485 0 194 188 98,89 % 4,57 % 45,07 % -100,00 % 0,00 % 

Závazky ke 

společníkům, 

členům 

druţstva a k 

účastníkům 

sdruţení 519 491 0 0 0 0 -5,39 % -100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Dlouhodobé 

přijaté zálohy 66 063 39 986 0 0 0 0 -39,47 % -100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Jiné závazky 387 5 769 0 0 205 426 0 1 390,70 % -100,00 % 0,00 % 0,00 % -100,00 % 

Krátkodobé 

závazky 799 497 1 857 337 2 903 333 2 063 046 2 002 446 1 265 146 132,31 % 56,32 % -28,94 % -2,94 % -36,82 % 

Závazky z 

obchodních 

vztahů 688 260 1 592 611 2 122 791 1 728 247 1 459 065 943 918 131,40 % 33,29 % -18,59 % -15,58 % -35,31 % 



 

           

Příloha č. 5/3 

TEXT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Změna 2005 

a 2004 

Změna 2006 

a 2005 

Změna 2007 

a 2006 

Změna 2008 

a 2007 

Změna 2009 

a 2008 

Závazky - 

ovládající a 

řídící osoba 0 4 915  8 000 0 177 073 26 526 0,00 % 62,77 % -100,00 % 0,00 % -85,02 % 

Závazky ke 

společníkům, 

členům 

druţstva a k 

účastníkům 

sdruţení 28 495 124 729 235 550 95 228 16 480 16 668 337,72 % 88,85 % -59,57 % -82,69 % 1,14 % 

Závazky k 

zaměstnancům 9 345 16 774 18 045 18 375 25 964 19 518 79,50 % 7,58 % 1,83 % 41,30 % -24,83 % 

Závazky ze 

sociálního 

zabezpečení a 

zdravotního 

pojištění 4 975 8 035 8 778 9 852 12 033 7 936 61,51 % 9,25 % 12,24 % 22,14 % -34,05 % 

Stát - daňové 

závazky a 

dotace 9 624 3 522 7 977 7 390 5 689 19 518 -63,40 % 126,49 % -7,36 % -23,02 % 243,08 % 

Krátkodobé 

přijaté zálohy 26 173 26 109 149 482 21 104 59 153 926 -0,24 % 472,53 % -85,88 % -99,72 % 260 791,53% 

Dohadné účty 

pasivní 7 346 72 033 346 800 173 672 289 239 73 284 880,57 % 381,45 % -49,92 % 66,54 % -74,66 % 

Jiné závazky 25 279 8 609 5 910 9 178 16 844 3 852 -65,94 % -31,35 % 55,30 % 83, 53% -77,13 % 

Bankovní úvěry  

a výpomoci 340 600 100 965 98 579 544 000 525 049 424 370 -70,36 % -2,36 % 451,84 % -3,48 % -19,18 % 



 

           

Příloha č. 5/4 

TEXT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Změna 2005 

a 2004 

Změna 2006 

a 2005 

Změna 2007 

a 2006 

Změna 2008 

a 2007 

Změna 2009 

a 2008 

Kr. bank. úvěry  340 600 100 965 98 579 544 000 525 049 424 370 -70,36 % -2,36 % 451,84 % -3,48 % -19,18 % 

Časové 

rozlišení 38 437 19 498 30 543 28 018 25 297 2 326 -49,27 % 56,65 % -8,27 % -9,71 % -90,81 % 

Výdaje příštích 

období 38 437 19 349 30 543 27 945 23 522 1 092 -49,66 % 57,85 % -8,51 % -15,83 % -95,36 % 

Výnosy příštích 

období 0 149 106 73 1 775 1 234 0,00 % -28,86 % -31,13 % 2 331,51 % -30,48 % 

Jiné závazky 25 640 9 245 8 079 12 225 16 844 3 852 -63,94 % -12,61 % 51,32 % 37,78 % -77,13 % 

Bankovní úvěry 

a výpomoci 468 910 146 902 137 316 572 047 525 049 424 370 -68,67 % -6,53 % 316,59 % -8,22 % -19,18 % 

Bankovní úvěry 

dlouhodobé 23 521 19 527 0 0 0 0 -16,98 % -100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Bankovní úvěry 

krátkodobé 445 389 127 375 137 316 572 047 525 049 424 370 -71,40 % 7,80 % 316,59 % -8,22 % -19,18 % 

Časové 

rozlišení 50 413 25 765 31 361 36 474 25 297 2 326 -48,89 % 21,72 % 16,30 % -30,64 % -90,81 % 

Výdaje příštích 

období 48 290 24 086 31 255 31 887 23 522 1 092 -50,12 % 29,76 % 2,02 % -26,23 % -95,36 % 

Výnosy příštích 

období 2 123 1 679 106 4 587 1 775 1 234 -20,91 % -93,69 % 4227,36 % -61,30 % -30,48 % 

 

 

 

 



 

 Příloha č. 6/1 

Horizontální analýza VZZ  

TEXT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Změna 

2005 a 

2004 

Změna 2006 

a 2005 

Změna 

2007 a 2006 

Změna 

2008 a 

2007 

Změna 

2009 a 

2008 

Trţby za prodej zboţí 414 319 192 857 138 407 64 575 40 670 18 563 -53,45 % -28,23 % -53,34 % -37,02 % -54,36 % 

Náklady vynaloţené na 

prodané zboţí 367 424 190 286 134 743 62 726 40 168 17 573 -48,21 % -29,19 % -53,45 % -35,96 % -56,25 % 

Obchodní marţe 46 895 2 571 3 664 1 849 505 990 -94,52 % 42,51 % -49,54 % -72,69 % 96,04 % 

Výkony 2 231 427 5 028 111 5 722 354 8 887 693 5 013 050 3 216 204 125,33 % 13,81 % 55,32 % -43,60 % -35,84 % 

Trţby za prodej 

vlastních výrobků a 

sluţeb 2 202 543 5 037 073 5 495 882 6 907 831 5 046 371 3 330 360 128,69 % 9,11 % 25,69 % -26,95 % -34,00 % 

Změna stavu zásob 

vlastní činnosti 2 946 -22 762 225 447 -42 265 -35 151 -114 156 -872,64 % -1 090,45 % -118,75 % -16,83 % 224,76 % 

Aktivace 25 938 13 800 1 025 2 127 1 830 0 -46,80 % -92,57 % 107,51 % -13,96 % -100,00 % 

Výkonová spotřeba 2 005 928 4 541 017 5 142 274 6 225 792 4 705 112 2 832 423 126,38 % 13,24 % 21,07 % -24,43 % -39,80 % 

Spotřeba materiálu a 

energie 224 456 495 220 531 510 544 129 605 506 276 986 120,63 % 7,33 % 2,37 % 11,28 % -54,26 % 

Sluţby 1 781 472 4 045 797 4 610 764 5 681 663 4 099 606 2 555 437 127,10 % 13,96 % 23,23 % -27,84 % -37,67 % 

Přidaná hodnota 272 394 489 665 583 744 643 750 308 443 384 771 79,76 % 19,21 % 10,28 % -52,09 % 24,75 % 

Osobní náklady 231 783 374 148 408 976 459 354 531 855 413 307 61,42 % 9,31 % 12,32 % 15,78 % -22,29 % 

Mzdové náklady 170 028 274 993 299 240 340 691 395 049 309 480 61,73 % 8,82 % 13,85 % 15,96 % -21,66 % 

Odměny členům 

orgánů společnosti a 

druţstva 0 960 0 420 4 245 4 460 0,00 % -100,00 % 0,00 % 910,71 % 5,06 % 

Náklady na soc. 

zabezpečení a ZP 59 109 93 141 104 836 112 878 126 976 95 010 57,57 % 12,56 % 7,67 % 12,49 % -25,17 % 



 

           

Př. č. 6/2 

TEXT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Změna 

2005 a 

2004 

Změna 2006 

a 2005 

Změna 

2007 a 2006 

Změna 

2008 a 

2007 

Změna 

2009 a 

2008 

Sociální náklady 2 648 5 054 4 900 5 364 5 585 4 357 90,86 % -3,05 % 9,47 % 4,12 % -21,99 % 

Daně a poplatky 4 483 8 620 5 387 2 567 9 951 9 981 92,28 % -37,51 % -52,35 % 287,65 % 0,30 % 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a 

hmotného majetku 10 441 15 126 39 976 11 635 21 795 24 585 44,87 % 164,29 % -70,90 % 87,32 % 12,80 % 

¨Trţby z prodeje 

dlouhodobého majetku 

a materiálu 31 940 112 596 56 436 20 374 38 268 32 034 252,52 % -49,88 % -63,90 % 87,83 % -16,29 % 

Trţby z prodeje 

dlouhodobého majetku 22 384 91 101 27 877 9 879 29 365 23 782 306,99 % -69,40 % -64,56 % 197,25 % -19,01 % 

Trţby z prodeje 

materiálu 9 556 21 495 28 559 10 495 8 903 8 252 124,94 % 32,86 % -63,25 % -15,17 % -7,31 % 

Zůstatková cena 

prodaného 

dlouhodobého majetku 

a materiálu 28 147 73 630 38 651 17 222 18 246 17 294 161,59 % -47,51 % -55,44 % 5,95 % -5,22 % 

Zůstatková cena 

prodaného 

dlouhodobého majetku 18 858 58 679 10 484 9 298 10 881 10 565 211,16 % -82,13 % -11,31 % 17,03 % -2,90 % 

Prodaný materiál 9 289 14 951 28 167 7 924 7 365 6 729 60,95 % 88,40 % -71,87 % -7,05 % -8,64 % 

Sníţení rezerv a 

opravných poloţek v 

provozní oblasti 13 588 -111 449 21 820 -61 250 -118 012 -63 384 -920,20 % -119,58 % -380,71 % 92,67 % -46,29 % 

Ostatní provozní 

výnosy 36 276 95 069 188 853 248 505 110 548 73 059 162,07 % 98,65 % 31,59 % -55,51 % -33,91 % 

Ostatní provozní 

náklady 19 752 259 785 195 854 308 564 156 773 120 201 1 215,23 % -24,61 % 57,55 % -49,19 % -23,33 % 

Provozní výsl. hosp. 32 416 77 470 118 369 174 538 -163 349 -32 120 138,99 % 52,79 % 47,45 % -193,59 % -80,34 % 



 

           

Př. č. 6/3 

TEXT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Změna 

2005 a 

2004 

Změna 2006 

a 2005 

Změna 

2007 a 2006 

Změna 

2008 a 

2007 

Změna 

2009 a 

2008 

Trţby z prodeje CP a 

podílů 0 0 5 978 133 260 0 0 0,00 % 0,00 % 2 129,17 % -100,00 % 0,00 % 

Prodané CP a podíly 0 0 803 137 008 0 0 0,00 % 0,00 % 16 962,02 % -100,00 % 0,00 % 

Výnosy z 

dlouhodobého 

finančního majetku 0 7 710 10 000 3 200 24 321 534 0,00 % 29,70 % -68,00 % 660,03 % -97,80 % 

Výnosy z podílů v 

ovládaných a řízených 

osobách a v účetních 

jednotkách pod 

podstatným vlivem 0 7 710 10 000 32 00 24 321 534 0,00 % 29,70 % -68,00 % 660,03 % -97,80 % 

Výkony z přecenění 

cenných papírů a 

derivátů 0 0 0 0 0 15 778 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Náklady z přecenění 

cenných papírů a 

derivátů 0 0 0 1 219 14 557 12 563 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1 094,18 % -13,70 % 

Výnosové úroky 704 2 038 2 589 5 282 7 087 93 65 189,49 % 27,04 % 104,02 % 34,17 % 32,14 % 

Nákladové úroky 10 532 15 167 12 031 24 615 38 903 19 681 44,01 % -20,68 % 104,60 % 58,05 % -49,41 % 

Ostatní finanční 

výnosy 45486 37510 88600 169405 212960 125923 -17,54% 136,20% 91,20% 25,71% -40,87 % 

Ostatní finanční 

náklady 51 356 52 639 101 326 195 361 218 323 141 614 2,50 % 92,49 % 92,80 % 11,75 % -35,14 % 

Finanční výsledek 

hospodaření -15 698 -20 548 -6 993 -47 056 -27 415 -22 258 30,90 % -65,97 % 572,90 % -41,74 % -18,81 % 

Daň z příjmů za 

běţnou činnost 226 20 797 32 373 35 477 -7 543 0 9 102,21 % 55,66 % 9,59 % -121,26 % -100,00 % 



 

           

Př. č.6/4 

TEXT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Změna 

2005 a 

2004 

Změna 2006 

a 2005 

Změna 

2007 a 2006 

Změna 

2008 a 

2007 

Změna 

2009 a 

2008 

splatná 8 865 42 347 32 490 17 089 757 0 377,69 % -23,28 % -47,40 % -95,57 % -100,00 % 

odloţená -8 639 -21 550 -117 18 388 8 300 0 149,45 % -99,46 % 

-15 816,24 

% -54,86 % -100,00 % 

Výsledek hospodaření 

za běţnou činnost 16 492 36 125 79 003 92 005 -183 221 -54 378 119,05 % 118,69 % 16,46 % -299,14 % -70,32 % 

Mimořádné výnosy 0 0 0 0 14 571 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -100,00 % 

Mimořádné náklady 0 0 0 0 463 681 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -100,00 % 

Mimořádný výsledek 

hosp. 0 0 0 0 -449 110 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -100,00 % 

Výsledek hospodaření 

za účetní období 16 492 36 125 79 003 92 005 -632 331 -54 378 119,05 % 118,69 % 16,46 % -787,28 % -91,40 % 

Výsledek hospodaření 

před zdaněním 16 718 56 922 11 376 127 482 -639 874 -54 378 240,48 % -80,01 % 1 020,62% -601,93 % -91,50 % 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Vertikální analýza aktiv Příloha č. 7/1 

TEXT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

AKTIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Dlouhodobý majetek 27,94 % 16,06 % 14,00 % 10,54 % 8,89 % 10,40 % 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 0,13 % 0,15 % 0,07 % 0,33 % 0,13 % 0,47 % 

Zřizovací výdaje 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Software 0,09 % 0,12 % 0,05 % 0,32 % 0,38 % 0,47 % 

Ocenitelná práva 0,03 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 

Goodwill 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,28 % 0,00 % 

Nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek 0,02 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,00 % 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 7,44 % 5,48 % 2,75 % 3,28 % 6,46 % 8,21 % 

Pozemky 0,84 % 0,58 % 0,28 % 0,31 % 1,51 % 1,85 % 

Stavby 4,11 % 4,01 % 1,81 % 2,14 % 3,20 % 4,00 % 

Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 0,55 % 0,85 % 0,63 % 0,81 % 1,62 % 2,32 % 

Jiný dlouhodobý hmotný 

majetek 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,03 % 

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 1,92 % 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,08 % 0,00 % 

Dlouhodobý fin.majetek 20,37 % 10,42 % 11,18 % 6,93 % 2,30 % 1,72 % 



 

      

Příloha č. 7/2 

TEXT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Podíly v ovládaných a 

řízených osobách 14,79 % 10,42 % 11,18 % 6,93 % 2,30 % 1,72 % 

Ostatní dlouhodobé cenné 

papíry a podíly 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Jiný dlouhodobý finanční 

majetek 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Oběţná aktiva 71,63 % 81,76 % 85,09 % 86,68 % 88,41 % 89,23 % 

Zásoby 7,33 % 4,30 % 9,20 % 8,71 % 6,47 % 2,91 % 

 Materiál 3,04 % 0,82 % 0,69 % 0,72 % 0,84 % 0,35 % 

Nedokončená výroba a 

polotovary 3,10 % 3,34 % 8,45 % 7,99 % 5,63 % 2,57 % 

Výrobky 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Zboţí 3,92 % 0,13 % 0,06 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

poskytnuté zálohy na 

zásoby 0,05 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Dlouhodobé pohledávky 2,12 % 5,14 % 2,84 % 7,85 % 8,32 % 8,14 % 

Pohledávky z obchodních 

vztahů 0,84 % 4,10 % 2,07 % 7,53 % 7,74 % 7,44 % 

Dlouhodobé poskytnuté 

zálohy 0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Jiné pohledávky 0,89 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,04 % 0,00 % 

Odloţená daňová 

pohledávka 0,35 % 1,00 % 0,75 % 0,29 % 0,54 % 0,70 % 

Krátkodobé pohledávky 53,83 % 52,95 % 55,95 % 55,89 % 61,11 % 60,42 % 

Pohledávky z obchodních 

vztahů 46,33 % 40,84 % 38,03 % 48,82 % 53,89 % 51,63 % 

Pohl.-ovlád. a řídící osoba 0,00 % 0,29 % 0,54 % 1,86 % 1,28 % 0,03 % 



 

      

Příloha č. 7/3 

TEXT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pohledávky za společníky, 

členy druţstva a za 

účastníky sdruţení 1,72 % 5,32 % 4,61 % 1,59 % 1,70 % 1,92 % 

Stát - daňové pohledávky 0,40 % 2,37 % 1,26 % 0,95 % 1,62 % 0,00 % 

ostatní poskytnuté zálohy 1,51 % 0,39 % 3,35 % 0,73 % 0,42 % 5,93 % 

Dohadné účty aktivní 0,02 % 1,66 % 7,26 % 1,11 % 1,85 % 0,40 % 

Jiné pohledávky 3,83 % 2,09 % 0,89 % 0,83 % 0,35 % 0,51 % 

Finanční majetek 8,36 % 19,38 % 9,15 % 14,24 % 12,51 % 17,75 % 

Peníze 0,04 % 0,07 % 0,04 % 0,03 % 0,83 % 0,03 % 

účty v bankách 8,33 % 19,13 % 17,05 % 14,20 % 11,69 % 17,73 % 

Krátkodobé cenné papíry a 

podíly 0,00 % 0,18 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Časové rozšlišení 0,42 % 2,18 % 0,91 % 2,78 % 2,71 % 0,37 % 

Náklady příštích období 0,42 % 0,30 % 0,36 % 0,22 % 0,18 % 0,37 % 

Příjmy příštích období 0,00 % 1,96 % 0,55 % 2,56 % 2,53 % 0,00 % 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Vertikální analýza pasiv Příloha č. 8/1 

TEXT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

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

Vlastní kapitál 24,09 % 26,25 % 11,89 % 14,30 % -7,79 % 0,59 % 

Základní kapitál 12,27 % 7,85 % 8,47 % 9,46 % 11,51 % 14,95 % 

Kapitálové fondy 10,26 % 2,71 % 0,25 % -1,23 % -3,88 % 8,21 % 

Oceňovací rozdíly 10,26 % 2,71 % 0,25 % -1,23 % -3,88 % 8,21 % 

Rezervní fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze zisku 0,64 % 0,66 % 0,53 % 0,69 % 1,01 % 1,31 % 

zákonný rezervní 

fond,nedělitelný fond 0,64 % 0,44 % 0,37 % 0,53 % 0,00 % 0,00 % 

statutární a ostaní fondy 0,00 % 0,23 % 0,15 % 0,16 % 0,00 % 0,00 % 

Výsledek hospodaření 

minulých let 0,00 % 4,27 % 0,55 % 2,66 % 6,31 % -21,34 % 

Nerozdělený zisk 0,00 % 4,27 % 0,55 % 2,66 % 0,00 % 0,00 % 

Výsledek hospodaření 

běţného účetního období 0,92 % 1,29 % 2,09 % 2,72 % -22,74 % -2,54 % 

Cizí zdroje 73,77 % 82,52 % 87,30 % 84,87 % 106,88 % 99,30 % 

Rezervy 2,72 % 6,30 % 4,14 % 1,87 % 8,60 % 11,31 % 

Rezerva na daň z příjmu 0,49 % 1,32 % 0,56 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Ostatní rezervy 2,23 % 4,98 % 3,59 % 1,87 % 8,60 % 11,31 % 

Dlouhodobé závazky 7,44 % 6,36 % 3,66 % 5,93 % 7,39 % 9,07 % 



 

      

Příloha č. 8/2 

TEXT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Závazky z obchodních 

vztahů 3,71 % 4,71 % 3,66 % 5,93 % 0,00 % 9,07 % 

Závazky ke společníkům, 

členům druţstva a k 

účastníkům sdruţení 0,03 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Dlouhodobé přijaté zálohy 3,69 % 1,43 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Jiné závazky 0,02 % 0,21 % 0,00 % 0,00 % 7,39 % 0,00 % 

Krátkodobé závazky 44,60 % 66,25 % 76,88 % 60,99 % 72,01 % 59,10 % 

Závazky z obchodních 

vztahů 38,40 % 56,81 % 56,21 % 51,09 % 52,47 % 44,09 % 

Závazky - ovládající a řídící 

osoba 0,00 % 0,18 % 0,21 % 0,00 % 6,37 % 1,24 % 

Závazky ke společníkům, 

členům druţstva a k 

účastníkům sdruţení 1,59 % 4,45 % 6,24 % 2,82 % 0,59 % 0,78 % 

Závazky k zaměstnancům 0,52 % 0,60 % 0,48 % 0,54 % 0,93 % 0,91 % 

Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního 

pojištění 0,28 % 0,29 % 0,23 % 0,29 % 0,43 % 0,37 % 

Stát - daňové závazky a 

dotace 0,54 % 0,13 % 0,21 % 0,22 % 0,20 % 0,91 % 

Krátkodobé přijaté zálohy 1,46 % 0,93 % 3,96 % 0,62 % 0,00 % 7,19 % 

Dohadné účty pasivní 0,41 % 2,57 % 9,18 % 5,13 % 10,40 % 3,42 % 

Jiné závazky 1,41 % 0,31 % 0,16 % 0,27 % 0,61 % 0,18 % 

Bankovní úvěry a výpomoci 19,00 % 3,60 % 2,61 % 16,08 % 18,88 % 19,82 % 

Bankovní úvěry krátkodobé 19,00 % 3,60 % 2,61 % 16,08 % 18,88 % 19,82 % 

Časové rozlišení 2,14 % 0,70 % 0,81 % 0,83 % 0,91 % 0,11 % 



 

      

Příloha č. 8/3 

TEXT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Výdaje příštích období 2,14 % 0,69 % 0,81 % 0,83 % 0,85 % 0,05 % 

Výnosy příštích období 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,06 % 0,06 % 

Bankovní úvěry a výpomoci 26,16 % 5,24 % 3,64 % 16,91 % 18,88 % 19,82 % 

Bankovní úvěry dlouhodobé 1,31 % 0,70 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Bankovní úvěry krátkodobé 24,85 % 4,54 % 3,64 % 16,91 % 18,88 % 19,82 % 

Časové rozlišení 2,81 % 0,92 % 0,83 % 1,08 % 0,91 % 0,11 % 

Výdaje příštích období 2,69 % 0,86 % 0,83 % 0,94 % 0,85 % 0,05 % 

Výnosy příštích období 0,12 % 0,06 % 0,00 % 0,14 % 0,06 % 0,06 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát Příloha č. 9/1 

TEXT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Trţby za prodej zboţí 15,01% 3,52% 2,23% 0,68% 0,75% 0,53% 

Náklady vynaloţené na prodané 

zboţí 13,46% 3,43% 2,20% 0,84% 0,65% 0,49% 

Obchodní marţe 1,72% 0,05% 0,06% 0,02% 0,01% 0,03% 

Výkony 80,86% 91,86% 92,14% 93,29% 91,91% 92,36% 

Trţby za prodej vlastních výrobků 

a sluţeb 79,82% 92,02% 88,49% 72,51% 92,52% 95,64% 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 0,11% -0,42% 3,63% -0,44% -0,64% -3,28% 

Aktivace 0,94% 0,25% 0,02% 0,02% 0,03% 0,00% 

Výkonová spotřeba 73,48% 81,80% 84,13% 83,22% 75,74% 78,48% 

Spotřeba materiálu a energie 8,22% 8,92% 8,70% 7,27% 9,75% 7,67% 

Sluţby 65,25% 72,88% 75,43% 75,94% 66,00% 70,80% 

Přidaná hodnota 9,98% 8,82% 9,55% 8,60% 4,97% 10,66% 

Osobní náklady 8,49% 6,74% 6,69% 6,14% 8,56% 11,45% 

Mzdové náklady 6,23% 4,95% 4,90% 4,55% 6,36% 8,57% 

Odměny členům orgánů 

společnosti a druţstva 0,00% 0,02% 0,00% 0,01% 0,07% 0,12% 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 2,17% 1,68% 1,72% 1,51% 2,04% 2,63% 

Sociální náklady 0,10% 0,09% 0,08% 0,07% 0,09% 0,12% 

Daně a poplatky 0,16% 0,16% 0,09% 0,03% 0,16% 0,28% 

      

 

 

 



 

      

Příloha č 9/2 

TEXT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Odpisy dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku 0,38 % 0,27 % 0,65 % 0,16 % 0,35 % 0,68 % 

Trţby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 1,16 % 2,06 % 0,91 % 0,21 % 0,70 % 0,92 % 

Trţby z prodeje dlouhodobého 

majetku 0,81 % 1,66 % 0,45 % 0,10 % 0,54 % 0,68 % 

Trţby z prodeje materiálu 0,35 % 0,39 % 0,46 % 0,11 % 0,16 % 0,24 % 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 1,03 % 1,33 % 0,63 % 0,23 % 0,29 % 0,48 % 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 0,69 % 1,06 % 0,17 % 0,12 % 0,18 % 0,29 % 

Prodaný materiál 0,34 % 0,27 % 0,46 % 0,11 % 0,12 % 0,19 % 

Sníţení rezerv a opravných 

poloţek v provozní oblasti 0,50 % -2,01 % 0,36 % -0,82 % -1,90 % -1,76 % 

Ostatní provozní výnosy 1,31 % 1,74 % 3,04 % 2,61 % 2,03 % 2,10 % 

Ostatní provozní náklady 0,72 % 4,68 % 3,20 % 4,12 % 2,52 % 3,33 % 

Provozní výsledek hospodaření 1,19 % 1,40 % 1,94 % 2,33 % -2,63 % -0,89 % 

Trţby z prodeje cenných papíru a 

podílů 0,00 % 0,00 % 0,10 % 1,40 % 0,00 % 0,00 % 

Prodané cenné papíry a podíly 0,00 % 0,00 % 0,01 % 1,83 % 0,00 % 0,00 % 

Výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku 0,00 % 0,14 % 0,16 % 0,03 % 0,45 % 0,02 % 

       

       



 

      

Příloha č.9/3 

TEXT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Výnosy z podílů v ovládaných a 

řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podst. vlivem 0,00 % 0,1 4% 0,16 % 0,03 % 0,45 % 0,02 % 

Výkony z přecenění cenných 

papírů a derivátů 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,45 % 

Náklady z přecenění cenných 

papírů a derivátů 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,23 % 0,35 % 

Výnosové úroky 0,03 % 0,04 % 0,04 % 0,06 % 0,13 % 0,27 % 

Nákladové úroky 0,39 % 0,27 % 0,20 % 0,33 % 0,63 % 0,55 % 

Ostatní finanční výnosy 1,65 % 0,69 % 1,43 % 1,78 % 3,90 % 3,62 % 

Ostatní finanční náklady 1,88 % 0,95 % 1,66 % 2,61 % 3,51 % 3,92 % 

Finanční výsledek hospodaření -0,58 % -0,37 % -0,11 % -0,63 % -0,44 % -0,62 % 

Daň z příjmů za běţnou činnost 0,01 % 0,37 % 0,53 % 0,47 % -0,12 % 0,00 % 

splatná 0,32 % 0,76 % 0,53 % 0,23 % 0,01 % 0,00 % 

odloţená -0,32 % -0,39 % 0,00 % 0,25 % 0,13 % 0,00 % 

Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 0,60 % 0,65 % 1,29 % 1,23 % -2,95 % -1,51 % 

Mimořádné výnosy 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,27 % 0,00 % 

Mimořádné náklady 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 7,46 % 0,00 % 

Mimořádný výsledek 

hospodaření 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -7,23 % 0,00 % 

Výsledek hospodaření za účetní 

období 0,60 % 0,65 % 1,29 % 1,23 % -10,18 % -1,51 % 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 0,61 % 1,03 % 0,19 % 1,70 % -10,30 % -1,51 % 

 


