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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Ve své diplomové práci se zaměřuji na finanční analýzu hospodaření akciové 

společnosti tvořící součást nadnárodní korporace holdingového uspořádání, produkující 

chemické výrobky. Hlavním cílem diplomové práce je analýza stavu hospodaření pomocí 

poměrových ukazatelů, Du-Pontovy analýzy a Altmanova Z skóre včetně jejich 

ovlivňování tržními mechanizmy a jejich využití v rámci manažerského řízení. 

V teoretické části diplomové práce vymezuji základní finanční identifikátory a 

metody. V praktické části pak finanční analýzu doplňuji ověřenými a auditovanými 

účetními a statistickými údaji a jejich aplikacemi pro zefektivnění produkce. Veškeré údaje 

jsem čerpal z oficiálních zdrojů a statistik konkrétní akciové společnosti a z poznatků 

odborné praxe a literatury. 

 

 

Klíčová slova:  finanční analýza, poměrové ukazatele, Du-Pontův pyramidální 

rozklad, Altmanovo Z skóre. 

 

ANNOTATION OF DIPLOMA WORK  

In my diploma work i focus on financial analysis of economy of a joint-stock 

company forming part of a multinational corporation of a holding structure producing 

chemical products. The main aim of this diploma work is an analysis of the economical 

status using ratio indicators, Du-Pont analysis and Altman Z score including they being 

influenced by market mechanisms and their use in the management. 

In the theoretical part i define the basic financial identifiers and methods. In the 

practical i supplement the financial analysis with verified and audited accounting and 

statistical data and their applications to streamline the production. I gathered all 

information from official sources and statistics of a particular joint stock company and 

knowledge of professional experience and literature.  

 

 

Keywords: financial analysis, ratio indicators, Du-Pont pyramidal breakdown, 

Altman Z score 
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Seznam použitých zkratek 

A  celková aktiva 

a.s.  Akciová společnost; 

apod.  a podobně 

B. V.  Společnost s ručením omezeným (Nizozemsko); 

Bank.ú. dlou. Bankovní úvěry dlouhodobé 

ČR   Česká republika; 

E  Vlastní kapitál 

EAC   Čistý zisk k rozdělení akcionářům vlastnícím kmenové akcie (z anglického 

Earnings Available for Common Stockholders); 

EAT  Čistý zisk (z anglického Earnings after Taxes) 

EBIT Zisk před zdaněním a úroky (z anglického Earnings before Interest and 

Taxes); 

EBT  Zisk před zdaněním (z anglického Earnings before taxes); 

EQM  multiplikátoru kapitálu akcionářů (z anglického Equity Multiplier) 

EU   Evropská unie; 

FCC  Jednotka fluidního krakování (z anglického Fluid Catalyst Cracker); 

GM  Hrubé rozpětí (z anglického Gross Margin); 

HDP  Hrubý domácí produkt; 

Kč  Korun českých 

Krát. fin. Krátkodobé finanční 

Krát. záv. Krátkodobé závazky 

mil.  Milion 

Např.  například 

P. prac. k. Podíl pracovního kapitálu 

PKN ORLEN Polský naftový koncern Orlen ; 

poh.  pohledávky 

POX   Parciální oxidace; 

Prac.  Pracovní 

ROA  rentabilita celkových aktiv (z anglického Return on Assets); 

ROCE rentabilita investovaného kapitálu (z anglického Return on Capital 

Employed); 



  

  

ROE  rentabilita vlastního kapitálu (z anglického Return on Equity); 

RoS  Rentabilita tržeb (z anglického Return on Sales); 

S.A.  Akciová společnost (Polsko); 

s.r.o.  Společnost s ručením omezeným; 

splat.  splatnosti 

T  tržby 

tzv.  Tak zvané 

Z  Čistý zisk 
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1. Úvod, cíl práce 

Motto: 

„Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také uplatňovat“. 

(Cicero) 

 

Efektivita hospodaření podniků se stává pro současnou dobu jejich hlavním cílem a 

záměrem. V České republice je to dáno především tím, že podnikatelská sféra a zejména pak 

velké podniky jsou orientovány na trhy v rámci Evropské unie, specificky pak na trhy 

německé, kde se snaží uspět především. V oblasti petrochemické výroby soustředěné na 

finální výrobu nízkotlakých plastů je to i logické, protože zpracovatelský trh v rámci České 

republiky nedisponuje tak významnými zpracovatelskými kapacitami jako trh v Německé 

spolkové republice. Dalším důvodem je logistická dostupnost včetně vzdáleností přeprav. Z 

toho také vyplývají určitá rizika spočívající v přílišné provázanosti Německa se světovým 

hospodářstvím, kde se i sebemenší výkyvy v jeho vývoji promítají v odbytu těchto výrobků. 

Pro zefektivnění produkce a vytvoření dostatečných kapitálových i materiálních rezerv, 

nutných k pokrytí citovaných výkyvů, je nutné systematicky analyzovat finanční hospodaření 

společnosti, přičemž ze závěrů této finanční analýzy je poté možno definovat slabé a silné 

stránky a nechat management rozhodnout, zda-li a jaký závěr pro vlastní řízení použije. 

Akciová společnost velikosti Unipetrolu má zároveň k dispozici i další nástroje finančního 

řízení ve formě vnitřních a vnějších zdrojů. Vnitřní zdroje představují odpisy a nerozdělený 

zisk a zdroje vnější emise akcii, emise obligací a bankovní či dodavatelské úvěry. Závěry 

analýzy mají tudíž pomoci řídícímu managementu správně se rozhodovat i ve střednědobém 

horizontu a předpovídat tak možnosti zlepšení pozice na trhu, zefektivňovat výrobu a 

maximalizovat zisk. 

Podnikatelské prostředí chemického průmyslu v rámci České republiky je výrazně 

propojeno s vnitřním, ale i zahraničním trhem, což pro každý podnik znamená neustálou 

intenzivní snahu o nové a lepší činnosti vedoucí k vytváření dostatečného zisku respektive 

dostatečně vysokou přidanou hodnotu při vysoké míře udržení konkurenceschopnosti. 

Pro celý management společnosti je důležité, aby fungovala zpětná vazba mezi 

ekonomickými a finančními informacemi, na jejichž základě zjišťuje, zda je podnikatelská 

činnost úspěšná či nikoli. Zdrojem těchto informací nemůže být tedy nic jiného než objektivní 

údaje zachycené v účetnictví, přesněji v účetních výkazech, umožňující připravit přesná data 

pro kvalitní analýzu. Tato informační základna umožňuje přijmout závěry použitelné 
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k odstranění slabých míst řídícího procesu a tím i nežádoucích ekonomických výsledků a 

efektů. Znamená to aplikovat ekonomickou teorii do faktických podnikatelských a řídících 

rozhodnutí v rámci manažerské mikroekonomiky.  

Vrcholový management však nesmí být zahlcován kvantem účetních a finančních 

ukazatelů, je třeba vybrat pouze takové ukazatele, které objektivně vystihují konkrétní 

ekonomickou situaci, přičemž je každý podnik originálem a neexistuje ideální teoretický 

model vzorového podniku, jakož i striktně stanovené hodnoty ukazatelů. Existují pouze 

hodnoty doporučené literaturou nebo oborové hodnoty, které lze vyhledat na internetu, jež 

však nemusí být ideální za všech situací, ve kterých se podnik může nacházet, jak v rámci 

globalizace, tak v rámci tvrdých konkurenčně tržních podmínek. 

Finanční analýza představuje lety prověřenou ekonomickou činnost, jejíž výsledky 

příznivě ovlivňují rozhodování. Úkolem finanční analýzy je zhodnocení finanční pozice 

podniku za určitý časový interval a výsledky posuzovat v časové řadě a ve vztahu k jiným 

podnikům. Finanční analýzu můžeme provádět staticky, kde jsou využívána data pouze 

výkazů sestavených k určitému datu nebo dynamicky, kde pracujeme s účetními daty výkazů 

sestavených za několik po sobě jdoucích období. 

Výsledky a shrnutí informací z finanční analýzy daného podniku následně využívám v 

praktické části. Zde definuji a vysvětluji používané pojmy a uvádím konstrukci a interpretaci 

jednotlivých poměrových ukazatelů. Analýza účetních výkazů vychází z oficiálních dat 

jednotlivých roků, z oficiálních ročních uzávěrek schválených akcionáři, představenstvem a 

dozorčí radou a prověřených auditem. V průběhu analyzovaných roků se neměnil systém 

účtování, což umožnilo výsledná data přehledně porovnat v čase a využít v diplomové práci. 
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2. Charakteristika vybrané společnosti  

„Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol je významnou součástí českého 

průmyslu. V České republice je největším zpracovatelem ropy, jedním z nejdůležitějších 

výrobců plastů a vlastníkem největší sítě čerpacích stanic. V oboru rafinérské a petrochemické 

výroby je významným hráčem ve střední a východní Evropě. Od roku 2005 je součástí 

největší středoevropské rafinérské a petrochemické skupiny PKN Orlen. 

Skupina Unipetrol provozuje: 

 3 rafinérie s roční kapacitou 5,5 milionu tun ropy; 

 3 polyolefinové jednotky s roční kapacitou 595 tisíc tun; 

 etylénovou jednotku s roční kapacitou 544 tisíc tun; 

 více než 335 čerpacích stanic a širokou škálu dopravních služeb. 

Společnosti Skupiny Unipetrol se zabývají zejména výrobou a prodejem rafinérských 

výrobků, chemických a petrochemických produktů, polymerů, hnojiv speciálních chemikálií. 

Mezi významné aktivity patří také financování vlastního výzkumu a vývoje. Skupina 

zaměstnává téměř 4000 pracovníků nejrůznějších profesí. Hlavními společnostmi skupiny v 

roce 2009 byly tyto dceřiné společnosti: 

 UNIPETROL RPA, s.r.o. – výroba a prodej rafinérských, petrochemických a 

agrochemických produktů; 

 BENZINA, s.r.o. – provozovatel nejrozsáhlejší sítě čerpacích stanic v České republice; 

 PARAMO, a.s. – největší výrobce asfaltů, maziv a topných olejů i pohonných hmot a 

dalších rafinérských produktů; 

 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. – společný podnik skupin UNIPETROL, a.s. (51,22 %), 

Eni International B. V., Amsterdam, Nizozemsko (32,445 %) a Shell Overseas 

Investments B. V., Haag, Nizozemsko (16,335 %), největší přepracovací rafinérie v ČR 

se širokou škálou produktů a celkovou roční kapacitou zpracování 8,8 milionů tun [1].“ 

2.1 Historie podniku 

„Když byla roku 1994 založena akciová společnost Unipetrol, byl tím naplněn jeden z 

postupných koncepčních kroků privatizace českého petrochemického průmyslu. Unipetrol 

měl spojit vybrané české petrochemické firmy do uskupení, které by bylo schopno 

konkurovat silným nadnárodním koncernům. Majoritním akcionářem společnosti byl se 63 % 

akcií česky stát, reprezentovaný Fondem národního majetku. Zbylé akcie byly ve vlastnictví 
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investičních fondů a drobných akcionářů. Podle původní koncepce měl být podíl státu ve 

společnosti privatizován. Do společnosti Unipetrol byly postupně začleněny akciové 

společnosti Chemopetrol, Kaučuk, Benzina, Paramo, Koramo, Česka rafinerská, Unipetrol 

Trade, Spolana a Unipetrol Rafinerie. 

Dalším důležitým mezníkem byl rok 1996, kdy se vyčlenily ze společností 

Chemopetrol, a.s. v Litvínově a Kaučuk, a.s. v Kralupech rafinerie, které byly transformovány 

do společnosti Česka rafinerská, a.s. 

V roce 2003 byly sloučeny společnosti Koramo, a.s. a Paramo, a.s. Nástupnickou 

společnosti se stala akciová společnost Paramo. Česka rafinerská, a.s. je od tohoto roku 

provozována jako přepracovatelská rafinerie. 

V roce 2004 prodal Fond národního majetku majoritní podíl státu, ve výši všech 63 % 

akcií společnosti Unipetrol, polské společnosti PKN Orlen. Následně pak byl v roce 2005 

tento proces dokončen a společnost se stala významnou součástí jedné z největších 

rafinerských a petrochemických skupin ve střední Evropě PKN Orlen. 

V roce 2006 byl prodán majoritní podíl v dceřiné společnosti Spolana Neratovice polské 

společnosti Základy Azotowe ANWIL, v roce 2007 pak prodán podíl v Kaučuku Kralupy 

polské společnosti Firma Chemiczna Dwory. Současně byla zahájena činnost nové dceřiné 

společnosti Unipetrol Services, s.r.o. a změněna  právní forma společností Unipetrol Doprava, 

a.s., Benzina, a.s. a Petrotrans, a.s. na společnosti s ručením omezeným. V roce 2007 byla též 

založena  společnost Butadien Kralupy, a.s., jejímiž akcionáři se stávají Unipetrol, a.s. (51 %) 

a Kaučuk, a.s. (49 %). Následně došlo ke strukturální změně tím, že dceřiné společnosti 

Chemopetrol, a.s. a Unipetrol Rafinerie, a.s. se sloučily se společností Unipetrol RPA, s.r.o. 

Společnost Unipetrol, a.s. koupila od firmy ConocoPhillips akcie, představující 0,225 % podíl 

na základním kapitálu České rafinerské, a.s. Společnost Unipetrol získala od společností 

skupiny MEI 14,51 % akcií společnosti Paramo, a.s. V tomto roce proběhla největší odstávka 

a přerušení výroby v historii podniku a byly provedeny generální opravy hlavních článků 

s cílem zajištění dlouhodobé a plynulé výroby v následujících letech. 

V roce 2008 byl vypořádán prodej akcií společnosti Agrochemie, a.s. a Synthesia, a.s. 

na základě smluv o koupi akcií mezi společnostmi Unipetrol, a.s. a Deza, a.s. Společnost 

Unipetrol, a.s. vlastnila 50 % akcií společnosti Agrochemie, a.s. a 38,79 % akcií společnosti 

Synthesia, a.s. Kupní cena za 47 000 akcií společnosti Agrochemie, a.s. činila celkem 

503 milionů Kč. Kupní cena za 27 977 162 akcií společnosti Synthesia, a.s. činila celkem 

680 milionů Kč. Řádná valná hromada společnosti Unipetrol, a.s. rozhodla o výplatě dividend 

z nerozděleného zisku minulých let.  
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V roce 2009 skupina vyplatila minoritní akcionáře a získala 100% podíl ve společnosti 

Paramo, a.s. [1].” 

 

2.2 Vývoj společnosti v analyzovaných letech 

„Při pohledu na rok 2005 je možné konstatovat, že se jednalo o rok přelomový, potažmo 

úspěšný s ohledem na završení procesu privatizace. Skupina UNIPETROL se stala součástí 

koncernu PKN ORLEN a rok 2005 se tak nesl především ve znamení zahájení procesu 

integrace Skupiny UNIPETROL do systému mateřského holdingu, a to i ve finanční oblasti. 

V daném roce došlo k realizaci několika střednědobých transakcí, zejména ve společnosti 

CHEMOPETROL, a.s. Prostředky byly zčásti využity k financování souboru dílčích investic 

v rámci investičního programu roku 2005 a zčásti k refinancování vybraných závazků 

vyplývajících z dříve uzavřených úvěrových smluv (za celkově výhodnějších podmínek). S 

ohledem na vynikající výsledky došlo rovněž k předčasnému splacení vybraných 

dlouhodobých závazků, které z hlediska finančních nákladů představovaly nejvyšší zátěž, a 

dále pak k vyplacení dividendy mateřské společnosti ve výši 1,5 mld. Kč. Tyto prostředky 

byly použity k navýšení vlastního kapitálu ve společnosti BENZINA, a.s. ve výši 1,3 mld. Kč. 

K uzavření nových středně, resp. dlouhodobých úvěrových transakcí na úrovni mateřské 

společnosti nedošlo. V oblasti provozního financování byl zajištěn, resp. udržen dostatečný 

objem zdrojů pro všechny dceřiné společnosti. Navíc, díky vynikajícím výsledkům minulého 

období, a s využitím potenciálu nově vzniklé skupiny, se podařilo významným způsobem 

vylepšit jak finanční, tak nefinanční podmínky, za nichž je společnostem Skupiny 

UNIPETROL poskytováno provozní financování. V souladu s politikou řízení finančních 

rizik nebyly v roce 2005 realizovány žádné významné zajišťovací transakce, zejména proto, 

že všechna podstatná rizika již byla ošetřena v předchozích obdobích a platná politika řízení 

finančních rizik vychází z principu, při kterém se společnosti ve skupině chovají jako 

konzervativní subjekty, jež v žádném případě nevyužívají své prostředky či pozice ke 

spekulačním účelům. Lze konstatovat, že v průběhu roku 2005 se podařilo udržet 

stabilizovanou finanční pozici celé Skupiny a vytvořit tak předpoklady pro zachování této 

stability i v dalších obdobích. Během tohoto roku dosáhla společnost UNIPETROL, a.s. 

konsolidovaných tržeb z prodeje ve výši 80 946 mil. Kč. Hodnota, která je o 14 % vyšší v 

porovnání s rokem 2004, není jen důsledkem vysokých cen výrobků vyplývajících z 

rostoucích cen ropy, ale také důsledkem vyššího objemu prodaných rafinérských výrobků. 

Objem zpracované ropy ve skupině UNIPETROL dosáhl hodnoty 4 151 tis. tun a vzrostl tak o 
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11,6 % v porovnání s rokem 2004. Konsolidovaný čistý zisk UNIPETROL, a.s. za rok 2005 

dosáhl hodnoty 3 407 mil. Kč a byl nižší o 8 % ve srovnání s rokem 2004. Ačkoli v roce 2005 

existovala příznivá situace na českém trhu a přetrvávaly příznivé ceny a marže 

petrochemických produktů, vyráběných v rámci skupiny UNIPETROL, byly konsolidované 

výsledky nižší nežli v roce 2004. Hlavním důvodem byl pokles finančních výsledků ve 

společnostech PARAMO, a.s. a BENZINA, a.s.. Negativní dopad měla také odstávka 

rafinérie FCC v Kralupech. Konsolidovaný provozní hospodářský výsledek dosáhl v roce 

2005 úrovně 5 279 mil. Kč ve srovnání s hodnotou 5 846 dosaženou v roce 2004. Čisté 

zadlužení UNIPETROL, a.s. v konsolidovaných výkazech za rok 2005 dosáhlo úrovně 11 963 

mil. Kč ve srovnání se 17 336 mil. Kč vykázaných v roce 2004. Společnost také snížila své 

finanční náklady na 938 mil. Kč oproti 989 mil. Kč vykázaných v roce předchozím [1].“ 

„Rok 2006 byl prvním úplným kalendářním a účetním rokem, ve kterém UNIPETROL 

fungoval jako privátní společnost a výsledky prokazují, že cesta změn, kterou si společnost za 

podpory svého majoritního vlastníka PKN ORLEN vytyčila, je správná. Tržby se meziročně 

zvýšily o 17 % a provozní zisk (bez započtení neobchodních jednorázových položek) byl 

vyšší o 10 %. Podle výše tržeb je UNIPETROL, a.s. třetí největší společností v České 

republice. Tahounem dobrého hospodaření byla zejména petrochemie, kde výsledky 

Chemopetrolu, a.s. jsou nejlepšími v historii firmy. Hlavními faktory tohoto úspěchu byly: 

plné využití výrobních kapacit, vynikající tržní podmínky v daném segmentu a příznivý 

směnný kurz. Také Benzina, a.s. která doposud byla ve Skupině v roli „popelky“, výrazně 

ožila a díky zlepšené organizaci, zvýšení kvality služeb a účinnější propagaci dosáhla 

nejlepších finančních výsledků od roku 2001. Podařilo se zvrátit dlouhodobý trend poklesu 

podílu BENZINY a.s. na trhu. BENZINA a.s. představila a začala naplňovat novou strategii 

postavenou na dvou značkách: nové prémiové „BENZINA Plus“ a modernizované tradiční 

„Benzina“. Tato strategie by měla v budoucnu zajistit masivní růst firmy a trvalé posilování 

jejího postaveni na českém trhu. Oproti výborným výsledkům v petrochemickém segmentu a 

v maloobchodu nebyly výsledky v oblasti rafinace ropy příliš výrazné, podnikání v tomto 

segmentu bylo silně ovlivňováno makroekonomickými vlivy, jakými byly nízké úrovně 

rafinerské marže či silně kolísající ceny ropy na světovém trhu. Nepříznivý vliv měly také 

odstávky hlavních výrobních jednotek v Litvínově a Kralupech. Přes tyto nepříznivé tržní 

podmínky se UNIPETROL, a.s. s touto situaci vyrovnal celkem dobře a udržel hospodářské 

výsledky na přijatelné úrovni. Dobré výsledky, zejména díky silnému druhému pololetí, 

vykázala PARAMO, a.s., která do budoucna může, mimo jiné, těžit i ze vzrůstající poptávky 

po asfaltech, související s budováním nových silnic a dálnic v ČR. Historickou událostí bylo 
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úspěšné dokončení prodeje dceřiných společností KAUČUK a SPOLANA. Odprodej obou 

společností byl klíčovým krokem k naplňování střednědobé strategie, podle které se podnik 

soustředil pouze na hlavní oblasti podnikání, kterými jsou zpracováni ropy, petrochemie a 

maloobchod s pohonnými hmotami. Prodej obou společností byl výsledkem téměř rok 

trvajících veřejných výběrových řízení, jejichž prostřednictvím byla vybrána nejlepší nabídka. 

Výnos z prodeje SPOLANY, a.s. činil 1,3 mld. Kč a v případě KAUČUKU, a.s. byl očekáván 

výnos 5,4 mld. Kč. Takto získané hotové peníze byly v rámci holdingu investovány tak, aby 

si firma zajistila výrazný růst nejen rozšiřováním stávajících kapacit, ale případně i vhodnými 

akvizicemi v našich klíčových odvětvích. Neméně důležitou součásti těchto transakcí je 

dohoda, v níž se kupující zavázali dlouhodobě zachovat vzájemně výhodně obchodní vztahy 

se zbytkem Skupiny UNIPETROL.“ 

„V roce 2006 vytvořila skupina Unipetrol čistý zisk ve výši 1,62 mld. Kč, což je o 53 % 

méně než v roce 2005. Přitom tržby společnosti se zvýšily z necelých 81 mld. Kč v roce 2005 

na více než 94,5 mld. Kč v roce 2004. To bylo ovlivněno některými jednorázovými 

položkami. Především se v účetnictví promítly ztráty ze snížení hodnoty aktiv při prodeji 

Kaučuku, a.s. (1,67 mld. Kč) a Spolany, a.s. (0,35 mld. Kč). Do hospodaření se negativně 

promítla také pokuta udělená Evropskou komisí za údajnou kartelovou dohodu v letech 

1999 – 2002, z níž byl obviněn Kaučuk, a.s. Proti pokutě se Unipetrol, a.s. odvolal, ale zákon 

ukládá ji nejdříve zaplatit. Pokuta ve výši 483 mil. Kč byla rozdělena napůl mezi Kaučuk, a.s. 

a Unipetrol, a.s. a v účetnictví roku 2006 se promítla 333 mil. Kč (+150 mil. Kč bylo vzato z 

již dříve vytvořených rezerv). Čistý zisk dále negativně ovlivnila vrácená investiční pobídka 

Chemopetrolu, a.s. ve výši 324 mil. Kč, kterou vrátili finančnímu úřadu s tím, že bude 

nárokována zpět. Tyto jednorázové položky celkově snížily čistý zisk o 2,7 miliardy Kč [1].“ 

„Zvyšující se výkonnost v maloobchodním prodeji, pokračující transformace a 

pozitivní vývoj v petrochemii v prvním pololetí roku 2007 přispěly k dobrým hospodářských 

výsledkům. Zisk před zdaněním (EBIT) dosáhl za rok 2007 výše 4,847 mld. Kč a EBITDA 

(zisk před zdaněním, odpisy a amortizací) pak 8,045 mld. Kč. Oba ukazatele převyšují 

výsledky za rok 2006, když se EBIT meziročně zvýšil o 28 % a EBITDA o 3 %. O růstovém 

potenciálu skupiny svědčí i meziroční 35% nárůst ukazatele EBIT bez jednorázových položek 

na 7,095 mld. Kč. Naopak čistý zisk se oproti roku 2006 snížil o 22 % na 1,243 mld. Kč. V 

prvním pololetí loňského roku se skupině Unipetrol dařilo skvěle, druhá polovina roku a 

především pak čtvrté čtvrtletí bylo ovlivněno nízkými petrochemickými i rafinérskými 

maržemi, plánovanou odstávkou, následnou havárií na jednotce POX a poruchou chladicího 
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zařízení (tzv. coldbox) na etylénové jednotce. Celkové výnosy se proto meziročně snížily 

o 5 % na 88,78 mld. Kč. Objem tržeb se nejvíce zvýšil v maloobchodním prodeji pohonných 

hmot, oproti roku 2006 tržby narostly o 15 % na 8,82 mld. Kč. Modernizace Benziny a.s. 

přispěla mimo jiné k významnému meziročnímu růstu prodeje pohonných hmot (o 16 %). 

Důvodem mírného poklesu je i skutečnost, že Spolana, a.s. i Kaučuk, a.s. byly v roce 2006 

součástí skupiny Unipetrol. Tržby Spolany, a.s. byly v tomto roce 5,3 mld. Kč a tržby 

Kaučuku, a.s. dosahovaly výše 11,3 mld. Kč. V roce 2007 byly tržby Kaučuku, a.s. součástí 

tržeb skupiny jen šest měsíců (byly tedy započteny v částce zhruba 7 mld. Kč). Unipetrol, a.s. 

za 4. čtvrtletí roku 2007 vykázal ztrátu 557 mil. Kč, což byla o 674 mil. Kč nižší ztráta než ve 

stejném období roku 2006. Provozní ztráta (EBIT) byla ve čtvrtém čtvrtletí 657 mil. Kč, což 

je meziročně o 130 mil. korun méně. Výnosy za čtvrté čtvrtletí byly 21,15  mld. Kč, což 

představuje meziroční pokles o 3 %. Výsledky za 4.čtvrtletí roku 2007 byly oslabeny kvůli 

jednorázovým položkám, které souvisely s plánovanou odstávkou a následnými problémy. V 

Litvínovském výrobním areálu došlo k provozním problémům při najíždění jednotky POX a 

etylénové jednotky. Nepříznivý dopad odstávek na ukazatel EBITDA za čtvrté čtvrtletí 2007 

převýšil původní odhady a vzrostl na 1,6 mld. Kč (za druhé pololetí je tedy celkový dopad 

2,8 mld. Kč). K nepříznivým výsledkům ve čtvrtém čtvrtletí dále přispěly prudce klesající 

rafinérské a petrochemické marže. Odstávka, havárie na POXu, porucha chladicího systému 

Coldboxu na pyrolýze plynů a nízké marže zapříčinily slabé výsledky za čtvrté čtvrtletí. 

Nicméně investice do údržby zařízení a rozšíření kapacit se jednoznačně zhodnotí v příštích 

letech. Výsledky za rok 2007 podle podnikatelských segmentů: Obor ZPRACOVÁNÍ ROPY, 

tradičně velmi citlivý na makroekonomické podmínky, byl zasažen prudce stoupající cenou 

surové ropy a dále negativně ovlivněn problémy, které nastaly při odstávce v Litvínově. 

Vývozy byly omezeny na minimum, aby byl dostatek produktů pro tuzemský trh. Za rok 2007 

bylo zpracováno celkem 4 138 tisíc tun ropy, tedy o 143 tisíc tun méně než v roce 2006. V 

oboru PETROCHEMIE byl v říjnu a listopadu roku 2007 omezen prodej petrochemických 

výrobků kvůli poruše na etylénové jednotce. Čtvrtý kvartál byl rovněž v říjnu a listopadu 

ovlivněn nízkými hrubými maržemi. V prosinci 2007 došlo ke zlepšení prodejních cen u 

polyetylénu a polypropylénu. Výroba polyetylénu a polypropylénu se koncem roku postupně 

zvyšovala až na plný výkon. Výroba etylénu byla již od prosince vyšší než před podzimní 

odstávkou. Pouze výroba benzenu je omezena na 80 % výrobní kapacity kvůli problémům na 

etylénové jednotce. V MALOOBCHODU díky úspěšně pokračující transformaci čerpacích 

stanic sítě Benzina a marketingovým aktivitám se předpokládaný obrat podařilo splnit. Objem 

prodeje paliv vzrostl meziročně o 16 % a roční hodnota ukazatele EBIT se ve srovnání s 
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předchozím rokem zvýšila o 40 % na 524 mil. Kč. Rekordní prodejní objemy byly dosaženy v 

říjnu. Prodeje pohonných hmot a ostatních produktů na čerpacích stanicích rostly více, než 

jaký byl průměrný růst na trhu [1].“ 

„Na hospodářských výsledcích roku 2008 se odrazila celkově špatná situace na trhu. 

Pokles čistého zisku na 65 mil. Kč (o 95 %) je důsledkem nestabilního makroekonomického 

prostředí a dalších negativních vnějších faktorů. Společnost, jejíž nejvýznamnější činností je 

zpracovaní ropy, nejvíce utrpěla přerušenými dodávkami ruské ropy a zcela neočekávaným 

vývojem cen ropy v průběhu roku. Také vývoj kurzů koruny vůči dolaru a euru, nízké 

rafinerské a petrochemické marže, stejně jako pokles poptávky po produktech Unipetrolu se 

na celkových výsledcích citelně podepsaly. Provozní zisk Skupiny těmito vlivy poklesl o 

79 % a jen o málo přesáhl 1 mld. Kč. Snížení se přitom týkalo nejen rafinerského segmentu, 

ale také petrochemického. Na tomto čísle se podílelo především čtvrté čtvrtletí loňského roku, 

které pro rafinerský segment znamenalo pokračující pokles. Přestože se zvýšil prodej paliv a 

rafinerských produktů o 6 %, nízké marže a přecenění zásob snížily čtvrtletní zisk segmentu o 

více než 700 mil. Kč. Ani petrochemie neprospívala podle představ. Třetí kvartál sliboval 

vylepšení, avšak odstávka etylénové jednotky, snížená poptávka a naprostý kolaps marží 

polyolefinů přivedly segment do ztráty 379 mil. Kč. Relativně dobře se tak v ročním 

vyúčtování dařilo jen maloobchodu, kde Benzina zvýšila prodej pohonných hmot o 1 %. 

Úspěšně se také vyvíjel prodej občerstvení a doplňkového zboží. Ani zde však závěr roku 

nebyl bez problémů a provozní zisk zaznamenal mezi čtvrtletní propad o 35 %. Jak již bylo 

zmíněno v úvodu, celkové roční výsledky nepatrně vylepšují tržby, které vzrostly o 11 % na 

přibližně 98 mld. Kč a 9% nárůst zpracované ropy na výsledných 4 533 tisíc tun. Unipetrol je 

však silná skupina a má kontrolu nad volnými finančními toky i zdravou rozvahu. Do 

budoucna Unipetrol připravuje opatření, která by zvýšila stabilitu společnosti a pomohla jí 

přečkat špatné časy. Hlavními úkoly na příští období je zvýšení kapacity a objemu výroby, 

zvýšení ziskovosti a omezení nákladů [2].“ 

„V roce 2009 byl hospodářský výsledek skupiny Unipetrol do značné míry ovlivněn 

celosvětovou hospodářskou recesí. Navzdory tomu, že v ČR od 2. čtvrtletí docházelo k 

postupnému ekonomickému oživení, HDP ČR přesto poklesl o více než 4 %. Rok 2009 byl 

velmi nepříznivý pro segment rafinérie, jelikož marže poklesly zhruba o 60 % a vývoj cen 

ropy Brent a Ural v průměru poklesl přibližně o 70 % ve srovnání s rokem 2008. Také olefiny 

zaznamenaly v roce 2009 marže přibližně o třetinu nižší ve srovnání s předchozím rokem. 

Nejlépe si vedly polyolefiny, jejichž marže průměrně meziročně vzrostly zhruba o jednu 

čtvrtinu. Zpomalení ekonomiky se nejvíce projevilo v segmentu rafinérie, kde meziročně 
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došlo k 12% poklesu objemu prodaných výrobků. Segmenty petrochemie a maloobchod 

zaznamenaly v roce 2009 stabilní objem prodeje ve srovnání s předchozím rokem. Provozní 

výsledek (EBIT) skupiny se za celý rok propadl na - 654 mil. Kč. Nejhůře si vedl segment 

rafinérie (-1 177 mil. Kč), poněkud lépe petrochemie ( - 95 mil. Kč) a nejlépe pak 

maloobchod (693 mil. Kč). Navzdory nepříznivým makroekonomickým podmínkám se 

skupině podařilo uskutečnit řadu projektů. Z rozvojových projektů, které probíhaly v roce 

2009, byl z hlediska objemu vynaložených prostředků nejvýznamnějším nový závod na 

výrobu butadienu v Kralupech. Skupina dále získala 100% podíl v dceřiné společnosti 

Paramo, a.s. Výsledky přinesla v roce 2009 výzkumná činnost skupiny, kterou realizují 

hlavně dceřiné společnosti : Výzkumný ústav anorganické chemie,a.s. a Polymer Institute 

Brno s.r.o.. Příkladem je uvedení nového výrobku na trh, tzv. nehydrogenované C10 frakce. 

Rovněž v oblasti informačních technologií skupina pokračovala v řadě projektů ve snaze 

zdokonalit současné informační systémy, ať už ve smyslu jejich nižší nákladovosti, či vyšší 

užitné hodnoty pro jejich interní nebo externí uživatele. Mezi významné projekty v oblasti 

personálního řízení lze zařadit např. projekt jednotné mzdové politiky skupiny [1].“ 
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2.3 Organizační struktura 

Majoritní vlastník vytvořil pro systém řízení a pro technologické vazby zajišťující 

racionální uskupení výrobních a obchodních společností organizační strukturu, jejíž detail 

uvádím v následujícím schématu. Vlastnické vztahy jsou pak patrny z následující tabulky 

přehledu akcionářské struktury. 

Schéma č. 1: Organizační struktura společnosti  

 

Pramen [1]. 

Tabulka č. 1 Akcionářská struktura k 30. 4. 2010 

 Počet akcií (ks) % vydaných akcií 

PKN ORLEN S.A. 114 226 499 62,99% 

Ostatní 67 108 265 37,01% 

Celkem 181 334 764 100,00% 

Pramen [1]. 
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3. Teoretické vymezení finanční analýzy 

Finanční analýza je základní dovedností finančního manažera. Jako taková tvoří 

každodenní součást jeho práce a její závěry slouží nejen pro strategické a taktické 

rozhodování o investicích a financování, ale i jako informace pro vlastníky, věřitele a další 

zájemce. S růstem úlohy kapitálového trhu v získávání zdrojů pro podniky, lze očekávat 

rostoucí tlak na informační otevřenost společností. 

Dříve, než jsou přijímána jakákoli rozhodnutí v oblasti finanční a investiční, musí být 

známé finanční zdraví firmy v čase. Shodný systém, který byl používán k analýze minulosti a 

současnosti, je využíván k určení dopadů finančních rozhodnutí na společnost a její závěry 

mají vliv na rozhodování o následujících postupech, opatřeních. 

Analýza představuje soubor činností, kde cílem je zjistit a vyhodnotit komplexní 

finanční situaci společnosti. Hlavní význam finanční analýzy pro společnosti a jiné uživatele 

spočívá v porovnávání jednotlivých ukazatelů v čase [3]. 

3.1 Uživatelé finanční analýzy 

Informace o finančním stavu podniku, jsou předmětem zájmu nejen manažerů, ale i 

mnoha dalších subjektů. Uživatelé finanční analýzy jsou externí nebo interní. 

Mezi externí uživatele patří: 

a) Investoři (akcionáři a ostatní) – jsou pro podnik poskytovateli kapitálu, sledují 

finanční výkonnost podniku, aby zhodnotili případné investice do podniku a dalším důvodem 

jejich zájmu je, jak podnik nakládá s jejich vloženými investicemi. Vlastníci kontrolují, jak 

manažeři hospodaří; 

b) Banky a ostatní věřitelé – využívají informace poskytované finanční analýzou pro 

závěry o finančním stavu potenciálního nebo již existujícího dlužníka. Věřitelé se rozhodují, 

zda poskytnou nebo neposkytnou úvěr a za jakých podmínek; 

c) Stát a jeho orgány – jde především o kontrolu správnosti vykázaných daní, kontrolu 

podniku se státní účastí, rozdělování finančních výpomocí (dotace, subvence, garance úvěrů 

apod.) a sledováním společností, kterým byla svěřena státní zakázka; 

d) Obchodní partneři – zajímají se hlavně o to, jestli je podnik schopen hradit splatné 

závazky; sledují solventnost, likviditu, zadluženost. Každý dodavatel má zájem na 

dlouhodobém stabilním dodavatelském vztahu. Odběratelé mají zájem na příznivé situaci 

dodavatele, cílem je bezproblémové zajištění výroby; 

e) Manažeři konkurence apod. [3]. 



Novák Aleš : Finanční analýza Unipetrol a.s. 

2011  - 13 - 

  

Mezi interní uživatele finanční analýzy patří: 

a) Manažeři – využívají výstupy finanční analýzy pro operativní i strategické 

finanční řízení společnosti. Mají nejúplnější informace a znají pravdivý obraz finanční situace 

společnosti; 

b) Zaměstnanci (odboráři) – mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a 

finanční stabilitě svého podniku. Jistota zaměstnání, možnosti mzdové a sociální, popř. další 

výhody poskytované podnikem [3]. 

3.2 Hlavní zdroje informací pro finanční analýzu 

Základním zdrojem pro finanční analýzu je účetní uzávěrka, vyhotovená podle zákona 

č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a doplňků včetně souboru opatření 

platných od 1. 1. 2003, kterými se stanoví účetní osnova a postupy účtování a změny platné  k 

1. 1. 2004 harmonizující účetní postupy s legislativou EU. Očekává se, že zaváděním 

harmonizovaného účetnictví se zvýší přístup podniků na kapitálový trh. Lze očekávat, že 

postupující globalizace sjednotí účetnictví a stane se jednotným základem pro investory ve 

světě. Známe čtyři základní typy účetních závěrek: 

a)  Řádnou účetní závěrku, která je zpracována k poslednímu dni běžného účetního 

období. Slouží jako základ pro výpočet daně z příjmu za příslušný rok; 

b)  Mimořádnou účetní závěrku, která je rovněž konečnou účetní závěrkou, a je 

sestavovaná v případě vstupu společnosti do konkurzu nebo likvidace; 

c) Mezitímní účetní závěrku, jež je sestavována v průběhu účetního období i k jinému 

okamžiku, než je konec období. Má v porovnání s řádnou uzávěrkou menší vypovídající 

schopnost, neuzavírají se účetní knihy a inventarizace majetku je připravována jen pro účel 

vyjádření ocenění; 

d) Konsolidovanou účetní závěrku – je to řádná účetní závěrka, která je povinně 

zpracována mezi kapitálově propojenými subjekty. Hovoříme o skupině podniků; jde o 

vyjádření finančních efektů, jakoby to byl jeden celek. Slouží k informování akcionářů a 

společníků mateřské společnosti podniku i dalších osob, ale neslouží pro daňové účely ani se 

nedotýká otázek rozdělení hospodářského výsledku. 

Účetní závěrka a výroční zpráva včetně výroků auditora podléhají zveřejňovací povinnosti ve 

smyslu zákona. Účetní závěrku tvoří výkaz zisku a ztrát, rozvaha a příloha komentující 

zjištěné stavy. Součástí výroční zprávy je i tabulková část. V tabulkové části najdeme rozvahu 

i výkaz zisku a ztrát [3]. 
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3.2.1 Rozvaha 

Údaje v rozvaze charakterizují stav podniku k určitému datu. Jedná se o stavové 

ukazatele. Základní složkou rozvahy jsou aktiva (majetek) a pasiva (kapitál). Dále je nutné si 

připomenout pravidlo bilanční rovnosti, kdy nemůže mít žádný podnik více majetku, než má 

zdrojů a opačně. 

Aktiva tvoří dvě základní složky, a to dlouhodobý majetek a oběžná aktiva. V našem 

výkaznictví existuje ještě další položka a tou je časové rozlišení (např. nájemné placené 

předem, komplexní náklady na příští období u technického rozvoje). V některých podnicích 

se z těmito položkami prakticky nepracuje. Dlouhodobý majetek dělíme na dlouhodobý 

hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobý 

finanční majetek tvoří cenné papíry a podíly, které jsou v držení společnosti déle než 12 

měsíců. Oběžná aktiva existují v podobě věcné (zásoby) a peněžní (pohledávky a krátkodobý 

finanční majetek). Pasiva se dělí na vlastní kapitál, cizí zdroje a ostatní pasiva. Cizí zdroje 

jsou tvořeny z rezerv, dlouhodobých a krátkodobých závazků, bankovních úvěrů a výpomocí. 

Ostatní pasiva představují časové rozlišení výdajů a výnosů příštích období a dohadné pasivní 

účty [3]. 

3.2.2 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát informuje o úspěšnosti podniku, zachycuje jeho výnosy dosažené 

v určitém čase a náklady spojené s jejich vytvořením. Za výnosy se považují peněžní částky, 

které podnik získal z veškerých svých činností v určitém čase, bez ohledu na dosažené inkaso. 

Náklady představují peněžní částky, vydané v určitém období za účelem získání výnosů a to, i 

když k jejich zaplacení nemuselo v tomto čase dojít. Z toho vyplývá, že příjmové a výdajové 

položky se neopírají o skutečné hotovostní toky - příjmy a výdaje - a proto ani výsledný čistý 

zisk neodráží čistou skutečnou hotovost získanou ekonomikou podniku. Ve finanční analýze 

se lze setkat s různými typy zisků: 

a) Čistý zisk k rozdělení akcionářům vlastnící kmenové akcie (EAC) – zisk už 

po zdanění, byl z něj doplněn zákonný rezervní fond a případně vyplaceny dividendy 

akcionářům s prioritními akciemi. Tento zisk se vyplácí formou dividend nebo podnik zpětně 

reinvestuje; 

b) Čistý zisk (EAT) – je to zisk po zdanění; 
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c)  t - 1  úroky Nákladové EAT zdanění  po úroky plus ziskČistý  , kde t je 

daňová sazba. Tento zisk zohledňuje skutečnost, že nákladové úroky tvoří tzv. daňový štít a 

jejich započtením se snižuje daňový základ; 

d) Zisk před zdaněním (EBT) - EAT zvýšený o daň z příjmu za mimořádnou 

činnost a daň z příjmu za běžnou činnost. 

činnost běžnou za příjmu z daň ačinnost  mimořádnou za příjmu z daňEATEBT   

e) Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) - měří efekt podniku, přičemž 

abstrahuje od způsobu financování (úrok) a od zdanění. EBIT lze vypočítat dle vztahu: 

úroky nákladovéEBTEBIT   

Měří efekt podniku, přičemž abstrahuje od způsobu financování (úrok) a od zdanění. 

f) Zisk před zdaněním, úroky a odpisy  

odpisy EBIT  EBITDA   

g) Hrubé rozpětí (GM) – je to forma zisku převzata z anglosaské výsledovky; 

h) Přidaná hodnota – je rozdíl výroby a výrobní spotřeby; 

i) Příspěvek na úhradu – se vypočte snížením výnosů o variabilní náklady. 

Představuje tak příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku; 

j) Čistý provozní zisk po zdanění (NOPAT) – je to provozní zisk 

vygenerovaný hlavní činností podniku; 

k) Ekonomický zisk – jeho hlavní rozdíl proti účetnímu zisku spočívá v tom, že 

na rozdíl od účetních nákladů zahrnuje i oportunitní náklady (náklady ušlých příležitostí). 

 

Zisk 

Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) 

+ daň z příjmu za mimořádnou činnost 

+ daň z příjmů za běžnou činnost    

= Zisk před zdaněním (EBT) 

+ nákladové úroky      

= Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

+odpisy       

= Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBIDTA) 

[3] 
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3.3 Cash flow 

Cash flow (peněžní tok) je toková veličina, která odráží přírůstek nebo úbytek peněz při 

hospodaření podniku za určitý čas, tím poskytuje informaci o finanční situaci a ziskovosti 

podniku. Podnik může být ziskový, ale současně i platebně neschopný, příjmy by zpravidla 

měly převyšovat výdaje. Peněžním tokem rozumíme pohyb peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů. Pod pojmy peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty se rozumí peníze 

v pokladně (včetně cenin), peníze na účtu, na cestě, krátkodobý likvidní majetek, termínované 

vklady s výpovědní dobou tří měsíců a likvidní obchodované cenné papíry. Lze zahrnout i 

kontokorentní úvěr. Rozlišujeme tři základní peněžní toky: 

a) peněžní toky z provozní činnosti; 

b) peněžní toky z investiční činnosti; 

c) peněžní toky vztahující se k financování podniku [3;4]. 

3.4 Základní metody finanční analýzy 

V analýze finančního stavu podniku jsou zpravidla aplikovány dvě rozborové techniky, 

a to procentní rozbor a poměrová analýza. Na rozbor absolutních vstupních veličin navazuje 

další krok, který vede k vytvoření soustavy ukazatelů. Soustavy paralelní jsou takové 

soustavy ukazatelů, ve kterých je pro podnik stejně významné zhodnocování kapitálu 

akcionářů, jakož i úroveň likvidity a zadluženosti. U pyramidové soustavy ukazatelů je 

klíčový účel analýzy; od účelu se odvíjí vrchol pyramidové soustavy, který je v postupných 

krocích rozkládán na dílčí činitele. Smyslem je vysvětlit změnu chování vrcholu na dílčích 

činitelích. 

Rozbor horizontální struktury účetních výkazů hledá odpověď na dvě otázky, a to sice: o 

kolik jednotek se zmenšila příslušná jednotka v čase, a dále,  jaký je tedy procentuální rozdíl. 

Horizontální analýza se zaměřuje na pohyb jednotek a měří jejich intenzitu. Analýza 

vertikální struktury účetních výkazů hledá, jak se jednotlivé majetkové části podílely na 

bilanční sumě, identifikuje pohyb v majetkovém portfoliu nebo portfoliu kapitálu v určitém 

období. Mimo těchto se dopočítávají další, tzv. rozdílové ukazatele, se kterými se ve finanční 

analýze pracuje. Významným ukazatelem je pracovní kapitál, který nelze zaměňovat za 

investovaný kapitál, což představuje pohled investora vnímajícího kapitálovou strukturu přes 

kapitál akcionářů a kapitál věřitelů.  

 pasivakapitálcizíKratkodobýkapitalcizíDlouhodobýKapitalVlastníkapitálýInvestovan 
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(aktiva) závazky Krátkodobé - aktiva Oběžná  majetek Dlouhodobý  kapitálý Investovan 

 

Ukazatel měří schopnost podniku zhodnotit investovaný kapitál s ohledem na riziko spojené 

s podnikáním [3]. 

3.4.1 Poměrové ukazatele 

Mezi poměrové ukazatele se řadí ukazatelé: 

a) rentability; 

b)  likvidity; 

c)  aktivity; 

d) zadluženosti (stability). 

Paralelní soustava ukazatelů je tvořena bloky ukazatelů, které měří určitou stránku 

finančního stavu podniku, přičemž nejznámější je Du Pontova analýza, která má za cíl odhalit 

základní činitele efektivnosti [3]. 

a) Ukazatel rentability je označován jako ukazatel výnosnosti, návratnosti a 

ziskovosti. Ukazatelé se konstruují jako poměr konečného efektu podniku k nějaké srovnávací 

základně, která může ležet na straně pasiv, aktiv nebo jiném základě. 

Rentabilita investovaného kapitálu je ukazatel, který měří, kolik z provozního 

hospodářského výsledku před zdaněním podnik dosáhl z jedné koruny investované akcionáři a 

věřiteli. 

dlouhodobéúvěryBankovnízávazkyDlouhodobéRezervykapitálVlastní

EBIT
ROCE


  

 

Rentabilita aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podniku bez 

ohledu na to, zda jde o kapitál vlastní či cizí. 

Aktiva

EBIT
ROA  

 

Rentabilita vlastního kapitálu tento ukazatel informuje o míře zúročení vlastního 

kapitálu. 

kapitálVlastní

ziskČistý
ROE  
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Rentabilita tržeb a zisková marže je ukazatel určující jak je podnik na trhu úspěšný, 

závisí především na cenách prodávaných výrobků a poskytovaných služeb. Zisk může mít 

podobu zisku před zdanění (EBIT) nebo čistého zisku (EAT). 

Rentabilita tržeb 

zboží prodeje z Tržby služeb a výrobků vlastních prodeje z Tržby 

 EBIT
RoS


  

nebo  

zboží prodeje z Tržby služeb a výrobků vlastních prodeje z Tržby 

 EAT
RoS


  

Ukazatel určuje, kolik Kč čistého zisku připadá na 1Kč tržeb. 

b) Ukazatel likvidity vyjadřuje schopnost proměnit aktiva podniku na peněžní 

prostředky a zajistit tím jeho solventnost. Jednotlivé složky majetku mají různou dobu 

likvidity, tedy dobu přeměnitelnosti na peníze. 

Běžná likvidita sleduje, jak oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. Ukazuje, kolikrát je 

podnik schopen uspokojit své věřitele, když promění všechna oběžná aktiva na hotovost 

v daném okamžiku. Optimální velikost tohoto ukazatele udává průměrné hodnoty v rozmezí 

1,6 – 2,5. Konzervativní strategie předpokládá hodnoty vyšší než 2,5. Vyznačuje se 

minimalizací veškerých rizik a je založena na kontinuálním nárůstu kapitálu s co nejnižšími 

výkyvy hodnot. Naproti tomu agresivní strategie se pohybuje v hodnotách mezi 1,6 – 1,0. 

Agresivní strategie je založena na přístupu spočívajícím na vysoké míře rizika, ale také 

s možnou vysokou mírou zhodnocení [3]. 

 

závazkyKrátkodobé

aktivaOběžna
likviditaBěžna   

 

Pohotová likvidita je definována tak, aby vyloučila nejméně likvidní oběžná aktiva 

(zásoby) z ukazatele běžné likvidity. Ukazatel je vhodné doplňovat o nedobytné pohledávky, 

případně o pohledávky, jejíchž dobytnost je velmi nízká. Optimální hodnota ukazatele se 

pohybuje mezi 0,7 – 1,0; u konzervativní strategie v hodnotách od 1,1 – 1,5 a u agresivní 

strategie v hodnotách mezi 0,4 – 0,7. Nabývá-li ukazatel hodnoty 1,0 je podnik schopen dostát 

svým závazkům i bez nutnosti prodeje zásob [3]. 

závazky Krátkodobé

Zásoby-aktivaOběžna
likviditaPohotová   
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Hotovostní likvidita představuje souhrn všech pohotových platebních prostředků na 

běžném nebo jiném učtu, v pokladně a obchodovatelné krátkodobé cenné papíry a šeky. 

Optimální hodnota je 0,2 [3]. 

 
závazky Krátkodobé

prostředkyPeněžní
peněžní Hotovostní likvidita  

 

Pro lepší vypovídací schopnost a přímé ovlivňování ze strany managementu podniku se 

analýza likvidity doplňuje o ukazatel pracovního kapitálu. Z ukazatele lze vyvodit závěr, že 

čím větší pracovní kapitál je k dispozici tím je podnik na tom lépe. Pracovní kapitál 

vypočteme jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků. 

závazkyKrátkodobéaktivaOběžnákapitálPracovní   

 

Velmi často se v praxi používá výpočet podílu pracovního kapitálu na tržbách. 

Výpočet se provádí za konkrétní časový úsek a je možné ho použít pro finanční plánování. 

100
Tržby

kapitálPracovní 
  tržbách na kapitálu pracovního Podíl  

 

c) Ukazatelé aktivity tvořené majetkem z účetního výkazu, rozvahou a tržbami 

z výkazu zisků a ztrát představují kombinované ukazatele, které se uvádí do vzájemných 

vztahů a souvislostí. Dokládají, kolik aktiv podnik potřeboval pro zajištění objemu tržeb za 

určité období a informují, jak podnik využívá své majetkové části a zda disponuje 

dostatečnými kapacitami pro zvýšení tržeb. Pracujeme zde se dvěma druhy ukazatelů aktivity 

vyjádřenými jako počet obratů nebo dobou obratu. 

Obrat aktiv měří efektivnost využívání celkových aktiv a ukazuje kolikrát za rok se 

celková aktiva obrátí. Minimální obrat aktiv by měl být na úrovni hodnoty 1 krát za rok. 

Výhodné je používat průměrné hodnoty aktiv vypočtené z hodnot na počátku a na konci roku. 

celkem Aktiva

Tržby
  aktivObrat   

 

Obrat dlouhodobého majetku sleduje efektivitu využívání strojů, budov, zařízení, 

včetně dlouhodobých majetkových častí a ukazuje, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí 

v tržby za rok. Bývá jedním z podkladů pro rozhodování o nových investicích. 

majetek Dlouhodobý

Tržby
  majetku hodlouhodobéObrat   



Novák Aleš : Finanční analýza Unipetrol a.s. 

2011  - 20 - 

  

 

Obrat zásob udává počet obrátek zásob za sledované období. Představuje průměrný 

počet obrátek za rok, po které je majetek v podniku vázán až do fáze spotřeby výrobních 

zásob nebo prodeje hotových výrobků. Počítá se v podobě podílu tržeb a zásob. Snahou 

podniků je nevytvářet nepotřebné zásoby a to jak u hotových výrobků, tak u výrobních zásob 

a udržovat jejich vysoký obrat z důvodu vázanosti kapitálu, který nenese žádný výnos [3,4]. 

 

 

Doba obratu zásob se vykazuje ve dnech po kterých je kapitál vázán ve formě zásob. 

Zásoby se vykazují ve finančním vyjádření za podnik v souhrnu. Pro operativní řízení jsou 

ukazatelem likvidity zásoby hotových výrobků, protože udávají počet dnů za něž se tyto 

zásoby změní v hotovost a nebo pohledávku. Rychlá doba obratu zásob a jejich optimální 

velikost zajišťuje vyváženou výrobu podniku a jeho schopnost pružně reagovat na poptávku. 











360

Tržby

Zásoby
  zásob obratu Doba  

 

Doba splatnosti pohledávek ukazuje počet dnů, během kterých je inkaso tržeb 

zadrženo v pohledávkách. Je důležitou součástí při tvorbě cash flow. 











360

Tržby

Pohledávky
  pohledávek splatnosti Doba  

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků je ukazatelem, který udává, za jak dlouho 

podnik zaplatí svůj závazek a tím využije tak zvaný bezplatný obchodní úvěr. Ukazatel se 

vykazuje ve dnech, po které zůstávají tyto krátkodobé závazky nezaplaceny. 











360

Tržby

závazky Kratkodobé
  závazků chkratkodobý splatnosti Doba  

d) Ukazatel zadluženosti představuje vztah mezi cizími a vlastními zdroji. 

Celková zadluženost firmy je vyjádřena jako podíl cizích zdrojů na celkových aktivech. 

celkemaktiva

zdrojecizí 
 t zadluženos Celková   

Zásoby

Tržby
  zásobObrat 
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Zadluženost vlastního kapitálu je vyjádřena vztahem mezi cizími zdroji a vlastním 

kapitálem. 

kapitálvlastní

zdroje cizí
  kapitalu vlastníhot Zadluženos   

 

Ukazatel úrokového krytí a jeho výše vypovídá o tom, kolikrát celkový efekt 

reprodukce pokryje platby úroků. Pokud hodnota ukazatele dosáhne 1 znamená to, že vše co 

podnik vyrobí se použije na úhradu nákladových úroků. 

úroknákladový Celkový 

EBIT
 krytí  Úrokové  [3, 4] 

 

Soustava poměrových ukazatelů představuje souhrn dílčích ukazatelů s výhodou, že na 

základě jejich malého počtu lze dospět k závěrům týkajících se finančního vývoje celé firmy. 

Jako doplněk této soustavy je Du Pontova analýza, která slouží k rozkrytí základních činitelů 

efektivnosti. Schéma následuje za soustavou poměrových ukazatelů. Setkáváme se buď s 

rozkladem ukazatele rentability aktiv (ROA), nebo rentability vlastního kapitálu (ROE). 

Schéma  Du pontova pyramidového rozkladu je uvedeno v příloze č.5 [3,4]. 

 

Du Pontův pyramidový rozklad je prováděn pomocí srovnávání období 1 se stavem 

v minulém období 0. V případě součinových vztahů je v pyramidě uplatněna metoda rozkladu 

celkové diference na základě logaritmu indexu. 

1) Celková změna syntetického ukazatele (výnosu na vlastní jmění): 

1 0
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2) Vliv změny výnosu aktiv na změnu syntetického ukazatele: 
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3) Vliv změny multiplikatoru jmění na změnu syntetického ukazatele: 

1

0

1 1

0 0

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
   
   
   


   
   
   

A

E

A

E
log

A

Z ZE
Δ   Δ

Z AE E

A E
log log

Z A

A E

 

4) Vliv změny ziskové marže na změnu syntetického ukazatele: 
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5) Vliv změny aktiv na změnu syntetického ukazatele: 
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[4] 

3.4.2 Altmanova analýza 

Vedle paralelní soustavy ukazatelů existuje několik modelů třídění ukazatelů snažících 

se najít jednu hodnotu z více kritérií, jimž je přiřazována určitá váha. Jedním z modelů je 

Altmanova analýza, která v sobě zahrnuje všechny podstatné složky finančního zdraví, jako je 

rentabilita, likvidita, zadluženost i struktura kapitálu. Navíc je ke každému ukazateli přiřazena 

váha, která vyjadřuje jeho významnost. Altmanova analýza, respektive model publikoval 

v roce 1968 profesor financí Altman z New York Univerzity s cílem predikovat bankrot 
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konkrétního podniku pomocí jednoduchých indikátorů. Tato analýza je také známa jako 

Altmanův Z faktor. V praxi prokázal svou vypovídací hodnotu, když celkem přesně dokázal 

s dvouletým předstihem předpovědět bankrot konkrétního podniku. ,,Tento rozbor představuje 

hrubou orientaci ve finančním zdraví, které by mělo být dále zkoumáno.„„ 

 

EBIT Tržby Tržní hodnota vlastního kapitálu
Z = * 3,3+ *1,0+ *0,6+

Aktiva Aktiva Učetní hodnota dluhu

Nerozdělený zisk Čistý pracovní kapitál
+ *1,4+ *1,2

Aktiva Aktiva

 

Je-li: 

Z faktor > 2,99 ukazuje to na finančně zdravou společnost. 

Z faktor ϵ ( 2,98 - 1,8 ) má podnik dílčí finanční problémy 

Z faktor ϵ ( 1,79; -4 ) má podnik velké finanční problémy a potíže [3]. 
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4. Rozbor hospodaření vybrané společnosti za sledované 

období 

Finanční analýza vycházela z účetních výkazů a auditovaných výročních zpráv 

sestavených podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém EU, které 

jsou uvedeny v seznamu příloh této práce a představují základ pro následující analýzy. 

4.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza hledá odpověď na dvě otázky: o kolik jednotek se zmenšila 

příslušná jednotka v čase a kolik je to procent. V této analýze jsem vycházel z údajů 

uvedených v příloze č. 1, č. 2 a č. 3. Analýza je tvořena tabulkou č. 2 Horizontální analýza 

aktiv, tabulkou č. 3 Horizontální analýza pasiv a tabulkou č. 4 Horizontální analýza zisků a 

ztrát. Hodnoty jsou uváděny jak v časové ose , tak v procentuálním vyjádření. 

Tabulka č. 2: Horizontální analýza aktiv v % 

Aktiva (v tis. Kč) 05/06 06/07 07/08 08/09 

Pozemky, budovy a zařízení -20,56 5,00 2,42 -2,33 

Investice do nemovitostí  -100,00  -1,78 1,61 

Nehmotný majetek  -5,07 2,02 -7,23 3,12 

Ostatní finanční investice -2,01 -94,45 -1,10 -2,60 

Dlouhodobé pohledávky 55,68 -42,78 25,29 -16,49 

Finanční deriváty 168,88 -100,00  -100,00 

Odložené daňové pohledávky 38,89 -66,25 -27,27 471,35 

Dlouhodobá aktiva celkem  -18,80 -4,35 2,20 -2,13 

Zásoby -27,28 31,12 -30,14 19,23 

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní 

pohledávky -5,96 12,26 -29,03 0,82 

Náklady příštích období a ostatní oběžná 

aktiva  42,54 -78,42 144,40 -47,04 

Poskytnuté úvěry    -16,60 

Finanční deriváty -10,30 -80,79 5388,37 90,41 

Daňové pohledávky  29,00 -7,73 253,93 -93,35 

Peníze a peněžní ekvivalenty  23,64 -28,77 -69,13 24,52 

Aktiva určená k prodeji  9254,51 -82,79 -93,79 0,00 

Oběžná aktiva celkem 17,02 -12,78 -32,72 7,09 

Aktiva celkem -5,93 -8,12 -12,61 0,88 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Z  tabulky č. 2 je patrný pokles dlouhodobých aktiv v letech 2005 a 2006. Důvodem 

tohoto poklesu je realizace prodeje části aktiv a to společností Kaučuk Kralupy a Spolana 

Neratovice. Hodnotově to představuje snížení aktiv o 18,8 %. Po prodeji jmenovaných 

společností se pokles aktiv podniku zmírnil a v období 2007 a 2008  došlo k jejich nárůstu o 

2,2 %. Důvodem bylo dokončení investičních záměrů v intenzifikaci výroby polypropylenu. 

To se ukázalo v roce 2007, kdy došlo k výraznému poklesu ostatních finančních investic o 

94,45%. V roce 2008 a 2009 aktiva mírně poklesla z důvodu minimalizace investic. Celková 

oběžná aktiva poklesla nejvíce v letech 2007 a 2008. Příčinou byl výrazný pokles prodeje 

hotových výrobků s nástupem hospodářské recese a to převážně u exportu do zemí EU. To se 

promítlo v poklesu pohledávek z obchodních vztahů, nedostatkem peněz, peněžních 

ekvivalentů a poklesem zásob. Další příčinou byl výpadek části tržeb prodané společnosti 

Kaučuk Kralupy. V období 2008 a 2009 dochází ke zlepšení stavu důsledkem zefektivnění 

nákladů. Mezi lety 2007 a 2008 došlo ke zvýšení nákladů příštích období o 144 % a to na 

úseku dlouhodobého technického rozvoje v rámci příprav na intenzifikaci etylenové jednotky. 

Rovněž v tomto mezi období došlo k navýšení daňových pohledávek o 253 % z důvodů 

vrácené státní pobídky při nákupu společnosti. 
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Tabulka č. 3 Horizontální analýza pasiv v % 

Pasiva (v tis. Kč) 05/06 06/07 07/08 08/09 

Základní kapitál  0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondy tvořené ze zisku  13,13 16,13 6,39 11,58 

Ostatní fondy -49,84 -242,43 112,53 -6,27 

Nerozdělený zisk  7,10 4,48 -15,09 -5,89 

Vlastní kapitál náležící akcionářům 

mateřské společnosti  4,07 3,06 -7,45 -2,15 

Menšinové podíly  -17,45 -49,34 -28,95 -100,00 

Vlastní kapitál celkem  3,69 2,31 -7,60 -2,68 

Úvěry a jiné zdroje financování -49,00 -51,79 -3,34 -3,45 

Odložené daňové závazky  -7,73 -13,53 -6,19 -19,54 

Rezervy  -34,54 -20,55 -15,23 -0,52 

Závazky z finančního leasingu  -27,04 -40,39 -70,08 -46,74 

Finanční deriváty -67,18 -100,00   

Ostatní dlouhodobé závazky  -5,32 -0,38 0,35 -25,02 

Dlouhodobé závazky celkem  -37,78 -35,60 -6,96 -11,64 

Závazky z obchodních vztahů, jiné 

závazky a výdaje příštích období  -6,93 1,86 -27,63 25,17 

Krátkodobá část úvěrů a jiných zdrojů 

financování 18,12 -64,64 -83,20 -14,15 

Krátkodobé bankovní úvěry  -86,60 114,72 117,46 -91,99 

Krátkodobá část závazků z finančního 

leasingu  -4,78 -4,26 -20,73 -81,19 

Finanční deriváty -61,86 187,70 -100,00  

Rezervy  -33,89 58,41 -13,17 437,51 

Daňové závazky 322,39 -95,03 37,69 -13,10 

Závazky určené k prodeji  -100,00   

Krátkodobé závazky celkem  -4,64 -17,28 -25,41 15,08 

Závazky celkem  -16,33 -22,08 -21,41 8,23 

Vlastní kapitál a závazky celkem  -5,93 -8,12 -12,61 0,88 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Vlastní kapitál hodnoceného období vzrostl od roku 2005 do roku 2007 o 6 %, jak je 

vidět z tabulky č. 3. V roce 2008 došlo k jeho snížení o 7,6 % z důvodu vyplacení dividend 

akcionářům. Tento pokles je patrný i v položce nerozděleného zisku ve stejném roce. 

Dlouhodobé závazky celkem rok od roku klesají. V roce 2009 dosáhly proti roku 2005 

poklesu o 8 687 mil. Kč. Z toho byl největší pokles ve snižování úvěrů a jiných zdrojů 
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financování o 6 757 mil. Kč. Na poklesu se podílely i závazky z finančního leasingu a to o 

260 mil.Kč a pokles rezerv o 456 mil.Kč. Krátkodobé závazky celkem poklesly proti roku 

2005 v absolutní hodnotě o 9 790 mil.Kč. V tomto poklesu se promítlo snížení závazků 

z obchodních vztahů o 5 335 mil.Kč. Krátkodobé úvěry a jiné zdroje financování také za 

sledovaná období výrazně poklesly. Proti roku 2005 představuje toto snížení 94 %. V období 

05/06 u položky daňové závazky došlo k navýšení až o 322,39%. Důvodem byla pokuta 

udělená za kartelovou dohodu v rámci EU. Sumární vlastní kapitál a závazky celkem klesají 

z hodnot 76 441 mil. Kč v roce 2005 až na hodnotu 58 249 mil. Kč v roce 2009. Na poklesu 

se podílí snížení dlouhodobých závazků celkem, krátkodobých závazků a u vlastního kapitálu 

celkem vyplacené dividendy akcionářům. V roce 2009 došlo k nárůstu závazků z obchodních 

vztahů a výdajů příštích období proti roku 2008 o 2 935 mil. Kč, což bylo ovlivněno obchodní 

politikou v důsledku překonávání hospodářské krize. K nárůstu rovněž došlo v oblasti rezerv 

z důvodu jejich potřeby pro přípravu výstavby nového energetického centra. V úhrnu to 

představuje nárůst proti roku 2008 o 0,88%. U pasiv je potřeba pozitivně hodnotit postupné 

snižování dlouhodobých i krátkodobých závazků za celé hodnocené období. 

Horizontální analýza zisku a ztrát vychází z údajů uvedených v příloze č. 3 a ukazuje 

nám přehled o vývoji zisku a ztrát za období let 2005 až 2009 v procentuálním vyjádření. 

Tabulka č. 4 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát v % 

Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč) 05/06 06/07 07/08 08/09 

Výnosy  15,75 -5,59 10,94 -31,34 

Náklady na prodej 17,43 -5,85 19,65 -30,21 

Hrubý zisk  4,27 -3,57 -54,81 -53,85 

Ostatní provozní výnosy 49,84 -36,48 3,28 89,36 

Odbytové náklady  8,66 -9,89 -21,96 -10,97 

Správní náklady 2,17 -9,59 -13,71 -19,21 

Ostatní provozní náklady 235,82 -153,05 -142,11 81,39 

Provozní hospodářský výsledek před 

finančními položkami -28,43 27,31 -79,16 -165,20 

Finanční výnosy 391,63 -50,18 -14,63 -56,06 

Finanční náklady  6,72 183,32 -61,85 -45,04 

Čisté finanční náklady  -37,04 390,61 -66,11 -42,54 

Zisk před zdaněním -25,89 -39,93 -98,90 -5861,14 

Daň z příjmu 67,40 -56,57 -106,86 735,97 

Zisk za účetní období -50,34 -25,22 -94,81 -1386,74 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Z této tabulky č. 4 je patrné, že od roku 2005 do roku 2008 došlo ve výnosech 

k výraznému růstu o 17 198 mil. Kč. Výjimku tvoří období let 2006 až 2007, kdy se promítl 

ve výsledcích výpadek produkce z prodaných společností Kaučuk Kralupy a Spolana 

Neratovice. Rok 2009 je již dokladem působení vlivů hospodářské krize. Tento vliv je patrný 

i ve všech dalších ukazatelích v této tabulce, kde hrubý zisk proti roku 2005 poklesl již v roce 

2008 o 54,81 % a v roce 2009 tento pokles pokračoval na výslednou hodnotu 53,85 %. Vliv 

hospodářské recese je nejvíce patrný na výrazném zhoršení hospodářských výsledků, jak je 

patrno z výše uvedené tabulky u položek výnosů, hrubého zisku a provozního hospodářského 

výsledku. To vedlo až k tomu, že zisk za účetní období roku 2009 se dostal do záporných 

čísel, konkrétně na hodnotu -845 mil. Kč. Signálem nepříznivého vývoje se stal rok 2008, kdy 

proti růstu nákladů na prodej o 19,65%  začal prudce klesat hrubý zisk o 54,81%. Konkrétně 

se jednalo o výpadek etylenové jednotky, výpadky v dodávkách ropy z Ruska a pokles marží 

polyolefínu s celkovou ztrátou 390 mil.  Kč. Na úseku rafinerie pokles poptávky vedl 

k propadu o více než 700 mil. Kč. Detailně zde neuvádím vývoje kurzů koruny vůči dolaru a 

euru, vývoje kotací na rafinérské produkty a ropy na světových burzách a vývoje rafinerských 

a petrochemických marží, což by představovalo samostatnou práci značného rozsahu. K 

jednotlivým položkám v tabulce lze uvézt, že správní náklady klesly proti roku 2005 o 

742 mil. Kč a to v důsledku průběžně probíhající restrukturalizace společnosti včetně 

vytvoření společného centra služeb včetně účetnictví, personalistiky, finančních a devizových 

operací. Zvýšené finanční náklady v roce 2007 a to až na 3 157 mil. Kč byly způsobeny 

plánovanou odstávkou celého Unipetrolu, havárii na POXu a poruchou chladicího systému na 

Coldboxu na pyrolýze plynů. 
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4.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza struktury účetních výkazů zjišťuje, jak se jednotlivé majetkové části 

podílely na bilanční sumě, identifikuje pohyb v majetkovém portfoliu nebo portfoliu kapitálu 

v určitém období. Je zpracována ve třech tabulkách a to tabulce č. 5 Vertikální analýza aktiv, 

v tabulce č. 6 Vertikální analýza pasiv a tabulce č. 7 Vertikální analýza zisků a ztrát. Údaje 

jsou uváděny v procentech a v časovém rozlišení. 

Tabulka č. 5: Vertikální analýza aktiv v % 

Aktiva (v tis. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 

Pozemky, budovy a zařízení 56,15 47,42 54,19 63,50 61,48 

Investice do nemovitostí  0,45 0,00 0,25 0,28 0,28 

Nehmotný majetek  2,28 2,30 2,56 2,71 2,78 

Goodwill 0,00 0,00 0,08 0,09 0,09 

Ostatní finanční investice 4,95 5,16 0,31 0,35 0,34 

Dlouhodobé pohledávky 0,17 0,28 0,18 0,25 0,21 

Finanční deriváty 0,02 0,06 0,00 0,13 0,00 

Odložené daňové pohledávky 0,07 0,10 0,04 0,03 0,17 

Dlouhodobá aktiva celkem  64,09 55,32 57,59 67,35 65,34 

Zásoby 14,16 10,95 15,62 12,49 14,76 

Pohledávky z obchodních vztahů a 

ostatní pohledávky 16,12 16,12 19,69 15,99 15,98 

Náklady příštích období a ostatní oběžná 

aktiva  0,76 1,15 0,27 0,75 0,40 

Krátkodobá finanční aktiva držená do 

splatnosti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 

Poskytnuté úvěry 0,00 0,00 0,00 0,52 0,43 

Finanční deriváty 0,01 0,01 0,00 0,12 0,24 

Daňové pohledávky  0,18 0,24 0,24 0,98 0,06 

Peníze a peněžní ekvivalenty  4,58 6,02 4,67 1,65 2,04 

Aktiva určená k prodeji  0,10 10,19 1,91 0,14 0,13 

Oběžná aktiva celkem 35,91 44,68 42,41 32,65 34,66 

Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Jak je patrno z tabulky č. 5, největší podíl na celkových aktivech představují dlouhodobá 

aktiva celkem a to v roce 2009 činí 65,34%. V roce 2006 došlo k prodeji společností Kaučuk 

Kralupy a Spolana Neratovice, což se promítlo v poklesu dlouhodobých aktiv celkem o 
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8,77 %. V roce 2008 došlo k nárůstu dlouhodobých aktiv, způsobenému dokončením 

investice intenzifikace výroby polypropylenu. U celkových oběžných aktiv je jejich nárůst 

v roce 2006 způsoben poklesem dlouhodobých aktiv, které klesly prodejem výše uvedených 

společností. V roce 2008 byl pokles způsoben nárůstem dlouhodobých celkových aktiv 

dokončením investiční akce intenzifikace výroby polypropylenu. 

Tabulka č. 6 Vertikální analýza pasiv v % 

Pasiva (v tis. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 

Základní kapitál  23,72 25,22 27,45 31,40 31,13 

Fondy tvořené ze zisku  2,03 2,45 3,09 3,76 4,16 

Ostatní fondy -0,03 -0,02 0,03 0,06 0,06 

Nerozdělený zisk  25,28 28,78 32,73 31,80 29,66 

Vlastní kapitál náležící akcionářům 

mateřské společnosti  51,00 56,43 63,29 67,03 65,02 

Menšinové podíly  0,93 0,81 0,45 0,36 0,00 

Vlastní kapitál celkem  51,93 57,24 63,74 67,39 65,02 

Úvěry a jiné zdroje financování 11,47 6,22 3,26 3,61 3,45 

Odložené daňové závazky  3,73 3,65 3,44 3,69 2,94 

Rezervy  1,06 0,74 0,64 0,62 0,61 

Závazky z finančního leasingu  0,37 0,28 0,18 0,06 0,03 

Finanční deriváty 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 

Ostatní dlouhodobé závazky  0,30 0,31 0,33 0,38 0,28 

Dlouhodobé závazky celkem  16,95 11,21 7,86 8,36 7,33 

Závazky z obchodních vztahů, jiné 

závazky a výdaje příštích období  22,23 22,00 24,39 20,19 25,06 

Krátkodobá část úvěrů a jiných zdrojů 

financování 4,53 5,69 2,19 0,42 0,36 

Krátkodobé bankovní úvěry  3,66 0,52 1,22 3,03 0,24 

Krátkodobá část závazků z finančního 

leasingu  0,17 0,17 0,18 0,16 0,03 

Finanční deriváty 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 

Rezervy  0,30 0,21 0,36 0,36 1,90 

Daňové závazky 0,22 0,98 0,05 0,08 0,07 

Závazky určené k prodeji 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé závazky celkem  31,12 31,55 28,41 24,24 27,66 

Závazky celkem  48,07 42,76 36,26 32,61 34,98 

Vlastní kapitál a závazky celkem  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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 V oblasti pasiv nám vlastní kapitál celkem vzrostl proti roku 2005 o 13,09 %, což je 

patrno z tabulky č. 6. Příčinou nárůstu bylo snižování dlouhodobých závazků celkem a rovněž 

tak snižování krátkodobých závazků. Do roku 2007 se na tom podílí i nerozdělený zisk, který 

dosáhl hodnoty 21 623 mil. Kč a až v následném roce došlo k poklesu z důvodu vyplacení 

dividend akcionářům. V roce 2009 již nebyl vytvořen zisk. V roce 2009 došlo k nárůstu 

krátkodobých závazků proti roku 2008, což bylo způsobeno zvýšením tvorby rezerv. Rezervy 

byly navýšeny z důvodu přípravy investičních záměrů v následujících letech a to na výstavbu 

nového energetického centra z titulu nižší potřeby cizích zdrojů. 

Tabulka č. 7: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát v % 

Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 

Výnosy  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Náklady na prodej 87,29 88,55 88,31 95,24 96,80 

Hrubý zisk  12,71 11,45 11,69 4,76 3,20 

Ostatní provozní výnosy 1,18 1,53 1,03 0,96 2,64 

Odbytové náklady  3,68 3,45 3,29 2,32 3,01 

Správní náklady 2,58 2,27 2,18 1,69 1,99 

Ostatní provozní náklady 1,11 3,21 1,81 0,69 1,81 

Provozní hospodářský výsledek před 

finančními položkami 6,53 4,03 5,44 1,02 -0,97 

Finanční výnosy 0,13 0,56 0,30 0,23 0,15 

Finanční náklady  1,29 1,19 3,57 1,23 0,98 

Čisté finanční náklady  1,16 0,63 3,27 1,00 0,84 

Podíl na hosp. výsledku společností pod 

podstatným vlivem 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zisk před zdaněním 5,32 3,40 2,17 0,02 -1,81 

Daň z příjmu 1,10 1,60 0,73 0,05 0,55 

Zisk za účetní období 4,21 1,81 1,43 0,07 -1,25 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Tabulka č. 7 výkazu zisku a ztrát nám ukazuje, že v letech 2005 až 2007 se náklady na 

prodej pohybují v rozmezí jednoho procenta. V roce 2008 došlo k nárůstu o 95,24% 

z celkových výnosů, kde tento nárůst byl způsoben vyšším zpracováním ropy, její cenou  a 

kurzovými rozdíly, což se přímo promítá do snížení hrubého zisku o 4,76%. V roce 2009 pak 

již došlo k dalšímu poklesu tvorby zisku a to o 3,20 %. Je zde vidět již působení nepříznivého 

vývoje na trhu způsobeného hospodářskou recesí. Nepříznivá situace v roce 2009 gradovala, 
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došlo, v položkách zisku před zdaněním a za účetní období, k minusovým hodnotám a to sice 

na -845 mil. Kč v absolutních číslech. Výpadek tvorby zisku v roce 2008 a následně v roce 

2009 byl způsoben převážně vnějšími negativními faktory, jako byly výpadky dodávek ruské 

ropy, neočekávaný nárůst jejích cen na burzách, vývoj kurzů koruny vůči dolaru a euru, nízké 

marže u rafinérské a petrochemické produkce a výrazný pokles poptávky po produktech 

Unipetrolu až o 12%. Detailně zde neuvádím vývoje kurzů koruny vůči dolaru a euru, vývoje 

kotací na rafinérské produkty a ropy na světových burzách a vývoje rafinerských a 

petrochemických marží, což by představovalo samostatnou práci značného rozsahu. 

4.3 Poměrové ukazatele 

Analýza poměrových ukazatelů vycházela z účetních výkazů a auditovaných výročních 

zpráv sestavených podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém 

EU, které jsou uvedeny v seznamu příloh, této práce a představují základ pro následující 

analýzy. U poměrových ukazatelů jsem vycházel z údajů uvedených v příloze č. 1, č. 2, č. 3 a 

č. 4. 

4.3.1. Rentabilita 

Rentabilita investovaného kapitálu - ukazatel měří, kolik z provozního hospodářského 

výsledku před zdaněním podnik dosáhl z jedné koruny investované akcionáři a věřiteli. 

 

Tabulka č. 8 Rentabilita investovaného kapitálu 

 2005 2006 2007 2008 2009 

EBIT [tis. Kč] 5 281 774 3 779 929 4 812 047 1 002 619 -653 725 

Vlastní kapitál [tis. Kč] 39 695 630 41 160 194 42 112 396 38 912 840 37 871 336 

Rezervy [tis. Kč] 1 037 935 680 933 659 187 563 661 1 462 659 

Dlou.záv. [tis. Kč] 12 954 557 8 059 933 5 190 890 4 829 531 4 267 215 

Bank.ú. dlou. [tis. Kč] 8 769 489 4 472 547 2 156 000 2 084 000 2 012 000 

ROCE  0,085 0,070 0,096 0,022 -0,014 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 1 Rentabilita investovaného kapitálu 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Z uvedené tabulky č. 8 a grafu č. 1 Rentability investovaného kapitálu vyplývá, že 

v roce 2007 byl ukazatel rentability nejvyšší. V roce 2008 dosáhl hodnoty 0,022 a v roce 2009 

hodnoty -0,014% což byl propad u tohoto ukazatele a to přesto, že poklesl podíl 

dlouhodobých závazků o 923,7 mil. Kč a rovněž tak poklesly bankovní úvěry o 144 mil. Kč. 

U této položky je třeba upozornit na skutečnost, že tyto bankovní úvěry se snížily proti roku 

2005 o 6 757 mil. Kč, z důvodu snahy vrcholového managementu výrazně snížit dlouhodobé 

bankovní úvěry a z nich plynoucí úroky. Úvěry byly použity na investiční akce jako byla 

výstavba nového polypropylenu, intenzifikace etylenové jednotky a výstavba nové 

butadienové jednotky v Kralupech. Propad ukazatele rentability investovaného kapitálu po 

roce 2007 ovlivnila špatná situace na trhu, konkrétně se jednalo o pokles prodeje plastů na 

západní i tuzemské trhy, včetně snížení jejich obchodních marží, které byly na konci roku 

2008 pouze 3 % proti jeho počátku, kdy dosahovali přes 20 % z ceny. Také při prodeji 

rafinérské produkce došlo ke snížení obchodních marží a to z 4,6 % v roce 2008 až na 1,4 % 

na konci roku 2009. 

 

Rentabilita aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podniku bez 

ohledu na to, zda jde o kapitál vlastní či cizí. 
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Tabulka č. 9 Rentabilita aktiv 

 2005 2006 2007 2008 2009 

EBIT [tis. Kč] 5 281 774 3 779 929 4 812 047 1 002 619 -653 725 

Aktiva [tis. Kč] 76 441 640 71 906 988 66 070 865 57 742 861 58 249 130 

ROA 0,069 0,053 0,073 0,017 -0,011 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 2 Rentabilita aktiv 

 Pramen: [vlastní zpracování] 

Rentabilita aktiv uvedená v tabulce č. 9 a následném grafu č. 2 ukazuje schopnost 

podniku efektivně využívat vlastní a cizí kapitál pro podnikatelské účely. I zde je vidět, že rok 

2007 byl pro podnik rokem přelomovým a od tohoto období dochází k poklesu rentability 

aktiv z důvodu špatné situace na trhu, která se projevila poklesem prodeje všech komodit a 

poklesem jejich marží. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu ve svém ukazateli informuje a hodnotí výnosnost a míru 

zúročení vlastního kapitálu. 

 

Tabulka č. 10 Rentabilita vlastního kapitálu 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Čistý zisk [tis. Kč] 3 409 815 1 693 275 1 266 306 65 691 -845 274 

Vlastní kapitál [tis. Kč] 39 695 630 41 160 194 42 112 396 38 912 840 37 871 336 

ROE 0,086 0,041 0,030 0,002 -0,022 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 3 Rentabilita vlastního kapitálu 

 Pramen: [vlastní zpracování] 

Ukazatel ROE v tabulce č. 10 a grafu č. 3 dokládají nepříznivý vývoj tvorby čistého 

zisku a vlastního kapitálu od roku 2008, způsobený hospodářskou krizí. V letech 2006 a 2007 

došlo k nárůstu vlastního kapitálu dokončením investic výroby a nerozdělováním zisku. Ke 

snížení vlastního kapitálu došlo v roce 2008 vyplacením dividend ve výši 3 200 mil. Kč. 

V roce 2009 rentabilita vlastního kapitálu dosáhla minusových hodnot v důsledku propadu 

tvorby zisku z důvodu hospodářské krize. Konkrétní propady v jednotlivých komoditách byly 

již popsány v předchozích ukazatelích a hodnoceních uvedených v komentáři k tabulce č.8. 

Rentabilita tržeb a zisková marže určují jak je podnik na trhu úspěšný a jak je závislý 

na cenách prodávaných výrobků a poskytovaných služeb. Zisk může mít podobu před 

zdaněním (EBIT) a nebo čistý zisk (EAT). 

Tabulka č. 11 Rentabilita tržeb 

 2005 2006 2007 2008 2009 

EBIT [tis. Kč] 5 281 774 3 779 929 4 812 047 1 002 619 -653 725 

Tržby [tis. Kč] 80 946 337 93 698 270 88 462 174 98 143 951 67 386 500 

RoS 0,065 0,040 0,054 0,010 -0,010 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 4 Rentabilita tržeb 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Rentabilita tržeb ve sledovaných obdobích se vyznačuje značnými výkyvy, důkazem je 

tabulka č. 11 a graf č. 4. Z jednotlivých položek vyjímáme rok 2006, kdy tržby dosáhli  

93 698 mil. Kč proti zisku před zdaněním 3 780 mil Kč. Rok 2006 jsem vybral proto, že byl 

prvním rokem po privatizaci Unipetrolu. V tomto roce dosáhlo zpracování ropy výše 4 281 

kilotun, vyšších proti minulému roku o 129 kilotun a to se promítlo i v tržbách. V 

následujících letech byl ještě úspěšný rok 2007, kde tržby klesly z důvodů odstávky 

výrobního zařízení a následných problémů s jeho najížděním. Souběžně odpadly tržby 

z prodaných společností Kaučuk Kralupy a Spolana Neratovice. Rok 2008 už ukazuje 

celkovou špatnou situaci na trhu a to v tvorbě zisku, růst tržeb proti roku 2007 byl způsoben 

růstem zpracovávané ropy až o 9 %. Propady zisku v letech 2008 až 2009 byly ovlivněny 

kritickou situací na petrochemickém a rafinerském trhu v EU, kde v důsledku recese došlo 

ke snížení prodeje. V roce 2009 bylo snížení tržeb způsobeno značným poklesem marží u 

rafinerské produkce a podnik pružně reagoval na snížení potřeb trhu omezením výroby o 7%. 

4.3.2. Ukazatel likvidity  

Likvidita je obvykle určována managementem podniku z pozice jeho finanční strategie 

zda preferuje spíše vysoký výnos nebo nízké riziko. V chemickém průmyslu nejsou pro 

obdobný chemický holding ustanoveny oborové hodnoty. 

Běžná likvidita sleduje, jak oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. Tento 

ukazatel nám říká kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, když promění všechna 

oběžná aktiva na peněžní prostředky v daném okamžiku. Pro průmyslové podniky je 

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

2005 2006 2007 2008 2009

RoS

Roky



Novák Aleš : Finanční analýza Unipetrol a.s. 

2011  - 37 - 

  

doporučená hodnota v rozmezí 1 až 2,5. Ukazatel menší než 1 je pro podnik absolutně 

nevyhovující. 

 

Tabulka č. 12 Běžná likvidita 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Oběžná aktiva [tis. Kč] 27 452 049 32 125 681 28 018 708 18 851 883 20 187 749 

Krát. záv. [tis. Kč] 23 791 453 22 686 861 18 767 579 13 999 490 16 110 579 

Běžná likvidita 1,154 1,416 1,493 1,347 1,253 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 5 Běžná likvidita 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Tabulka č. 12 a graf č. 5 ukazuje, že běžná likvidita probíhá bez výkyvů a kolísání. 

Podnik se pohybuje v hodnotách 1,5 až 1, což lze hodnotit podle teorie jako příznivé, zejména 

v letech 2006 až 2008 jako agresivní strategie managementu. 

 

Pohotová likvidita je definována tak, aby vyloučila nejméně likvidní oběžná aktiva 

(zásoby) z ukazatele běžné likvidity. Optimální hodnota se pohybuje od 0,4 až 1,5. 

Tabulka č. 13 Pohotová likvidita 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Oběžná aktiva [tis. Kč] 27 452 049 32 125 681 28 018 708 18 851 883 20 187 749 

Zásoby [tis. Kč] 10 825 958 7 872 513 10 322 528 7 211 638 8 598 273 

Krát. záv. [tis. Kč] 23 791 453 22 686 861 18 767 579 13 999 490 16 110 579 

Pohotová likvidita 0,699 1,069 0,943 0,831 0,719 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 6 Pohotová likvidita 

 Pramen: [vlastní zpracování] 

Pohotová likvidita se pohybuje v optimálních hodnotách, což je patrno z tabulky č. 13 a 

následného grafu č. 6.  Na konci roku 2006 dosáhl ukazatel hodnoty 1,069 a tím byl podnik 

schopen dostat svým závazkům i bez nutnosti prodeje zásob. Zásoby byly relativně nízké a 

oběžná aktiva dosáhla nejvyšších hodnot za všechna sledovaná období a to sice hodnoty 

32 126 mil. Kč. Příčinou byla vyšší aktiva určená k prodeji (Kaučuk Kralupy a Spolana 

Neratovice). 

Hotovostní likvidita představuje souhrn všech pohotových platebních prostředků na 

běžném nebo jiném učtu, v pokladně a obchodovatelné krátkodobé cenné papíry a šeky. 

Doporučená hodnota v průmyslu je v intervalu 0,2 až 0,5. 

Tabulka č. 14 Hotovostní likvidita 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Finanční deriváty [tis. Kč] 7 633 6 847 1 315 72 172 137 423 

Peněžní prostředky [tis. Kč] 3 501 967 4 329 852 3 084 285 952 207 1 185 721 

Krát. záv.[tis. Kč] 23 791 453 22 686 861 18 767 579 13 999 490 16 110 579 

Hotovostní likvidita 0,148 0,191 0,164 0,068 0,074 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 7 Hotovostní likvidita 

 Pramen: [vlastní zpracování] 

Jak tabulka č. 14, tak doprovodný graf č. 7 ukazují, že ve sledovaných letech se podnik 

pohybuje mírně pod doporučenou hodnotou. Optimální byl rok 2006, kdy v důsledků prodeje 

Kaučuku Kralupy a Spolany Neratovice došlo k navýšení peněžních prostředků na účtech a 

ukazatel dosáhl hodnoty 0,191. 

Pracovní kapitál představuje jeden z hlavních ukazatelů ze, kterého lze odvodit vztah, 

že čím větší pracovní kapitál má podnik k dispozici, tím je na tom lépe. Pracovní kapitál 

vypočteme jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazku. Nelze ho použít pro 

mezipodnikové srovnávání. 

Tabulka č. 15 Pracovní kapitál 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Oběžná aktiva [tis. Kč] 27 452 049 32 125 681 28 018 708 18 851 883 20 187 749 

Krát. záv. [tis. Kč] 23 791 453 22 686 861 18 767 579 13 999 490 16 110 579 

Prac. kapitál [tis. Kč] 3 660 596 9 438 820 9 251 129 4 852 393 4 077 170 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 8 Pracovní kapitál 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Hodnoty pracovního kapitálů, jak je vidět z tabulky č. 15 a grafu č. 8, jsou nejvyšší 

v letech 2006 až 2007. Přestože došlo k poklesu oběžných aktiv v roce 2009 proti roku 2005, 

byla hodnota pracovního kapitálu vyšší a byla z časti kompenzována poklesem krátkodobých 

závazků. V absolutních hodnotách se jedná o sumu 7 680 874 tis. Kč. Hodnotíme li rok 2005 

jako 100 % pracovního kapitálu, pak v roce 2009 jeho hodnota vystoupala na 111 %. V letech 

2007 až 2008 došlo ke snížení krátkodobých úvěrů a závazků z obchodních vztahů a snížení 

oběžných aktiv z důvodu prodaných společností Kaučuk Kralupy a Spolany Neratovice. 

Jeden z vypovídacích poměrových ukazatelů je ukazatel obratu pracovního kapitálu, 

který dává do poměru tržby k pracovního kapitálu za období roku. Ukazatel lze využít pro 

finanční plánování. Známe-li počet obratů ve dnech, pak nám výsledek ukazuje za kolik dní 

se pracovní kapitál obrátí. Použijeme-li pro výpočet podílu pracovního kapitálu na tržbách 

jinou konstrukci pak jako výsledek se promítne % podíl pracovní kapitálu na tržbách. Tuto 

konstrukci jsem použil v následující tabulce. 

Tabulka č. 16 Podíl pracovního kapitálu na tržbách 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Prac. kapitál [tis. Kč] 3 660 596 9 438 820 9 251 129 4 852 393 4 077 170 

Tržby [tis. Kč] 80 946 337 93 698 270 88 462 174 98 143 951 67 386 500 

P. prac. k na tržbách 4,52% 10,07% 10,46% 4,94% 6,05% 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 9 Podíl pracovního kapitálu na tržbách 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Tabulka č. 16 a graf č. 9 ukazují, že podíl pracovního kapitálu má v letech 2005 až 2007 

stoupající trend v rozmezí 4,52 % až po 10,46 %. V roce 2009 došlo k výraznému poklesu 

tržeb o 30 757 mil. Kč. proti roku 2008, způsobený hospodářskou krizi a výpadkem tržeb 

z prodaných podniků. Konkrétní důvody jsou uváděny v předchozích komentářích k tabulkám 

č. 8 a č. 11. 

4.3.3. Ukazatel aktivity 

Obrat aktiv měří efektivnost využívání celkových aktiv. Udává, kolikrát se celková 

aktiva  obrátí za rok. Obrat aktiv by měl být minimálně na úrovni hodnoty 1. 

Tabulka č. 17 Obrat aktiv 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby [tis. Kč] 80 946 337 93 698 270 88 462 174 98 143 951 67 386 500 

Aktiva celkem [tis. Kč] 76 441 640 71 906 988 66 070 865 57 741 861 58 249 130 

Obrat aktiv  1,059 1,303 1,339 1,700 1,157 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 10 Obrat aktiv 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Z tabulky č. 17 a grafu č. 10 je patrno, že obrat aktiv se pohybuje vždy nad hodnotou 1. 

Má rostoucí trend až do roku 2009, kdy došlo k propadu tržeb o 30 757 mil. Kč v důsledku 

hospodářské recese. Nejlepší výsledek podnik dosáhl v roce 2008 z důvodu tržeb ve výši 

98 143 mil. Kč, které podnik vytvořil pomocí vyššího objemu zpracovávané ropy ve výši 

4 533 tisíc tun. 

Obrat dlouhodobého majetku ukazuje efektivitu využívání strojů, budov a zařízení a 

udává, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí v tržby za rok. 

Tabulka č. 18 Obrat dlouhodobého majetku 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby [tis. Kč] 80 946 337 93 698 270 88 462 174 98 143 951 67 386 500 

Dlou. maj. [tis. Kč] 48 989 591 39 781 307 38 052 157 38 889 978 38 061 381 

Obrat dlou. maj. 1,652 2,355 2,325 2,524 1,770 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 11 Obrat dlouhodobého majetku 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Jak je vidět z tabulky č. 18 a grafu č. 11 efektivita využití majetku se od roku 2005 

zvyšuje až do roku 2008. V roce 2005 byl ukazatel obratu dlouhodobého majetku nejmenší, to 

bylo způsobeno výší dlouhodobého majetku. V následujícím roce 2006 je dlouhodobý 

majetek nižší o 9 208 mil. Kč je zde promítnut prodej Kaučuku Kralupy a Spolany 

Neratovice. Rok 2009 již charakterizuje výrazný pokles tržeb o 30 757 mil. Kč, jak jsem již 

komentoval v předchozích hodnoceních. 

 

Obrat zásob udává počet obrátek zásob za sledované období. Představuje průměrný 

počet obrátek za rok, po které je majetek v podniku vázán až do fáze spotřeby výrobních 

zásob nebo prodeje hotových výrobků. Počítá se v podobě podílu tržeb a zásob. 

Tabulka č. 19 Obrat zásob 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby [tis. Kč] 80 946 337 93 698 270 88 462 174 98 143 951 67 386 500 

Zásoby [tis. Kč] 10 825 958 7 872 513 10 322 528 7 211 638 8 598 273 

Obrat zásob 7,477 11,902 8,570 13,609 7,837 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 12 Obrat zásob 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Obrat zásob uvedený v tabulce č. 19 a grafu č. 12 ukazuje, že zásoby jsou úměrné 

k dosahovaným tržbám a kolísají okolo 8 až 13 obrátek za rok. V porovnání s ostatními 

podniky jsou dosahované obrátky na dobré úrovni. Je to také dáno a ovlivněno charakterem 

chemické výroby. V letech 2006 a 2008 jsou hodnoty obratu zásob nejrychlejší z důvodů 

vysokých tržeb a nízkých zásob. 

Doba obratu zásob se vykazuje ve dnech, po kterých je kapitál vázán ve formě zásob. 

Zásoby se vykazují ve finančním vyjádření za podnik v souhrnu. Pro operativní řízení jsou 

ukazatelem likvidity zásoby hotových výrobků, protože udávají počet dnů za něž se tyto 

zásoby změní v hotovost a nebo pohledávku. Rychlá doba obratu zásob a jejich optimální 

velikost zajišťuje vyváženou výrobu podniku a jeho schopnost pružně reagovat na poptávku. 

Tabulka č. 20 Doba obratu zásob 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby [tis. Kč] 80 946 337 93 698 270 88 462 174 98 143 951 67 386 500 

Zásoby [tis. Kč] 10 825 958 7 872 513 10 322 528 7 211 638 8 598 273 

Doba obratu zásob[dny] 48,147 30,247 42,008 26,453 45,935 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 13 Doba obratu zásob 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Jak lze vysledovat z tabulky č. 20 a grafu č. 13, doba obratu zásob se pohybuje kolem 

39 dnů, což lze hodnotit jako dobrý výsledek. Rok 2009 je charakterizován poklesem tržeb a 

růstem zásob hotových výrobků (např. benzín, nafta, polypropylen, polyetylén a další) 

v důsledku špatné situace na trhu. Optimalizace zásob je součástí finančního řízení podniku a 

její způsoby a propočty by si vyžádaly samostatnou práci a to vzhledem k jejich výši a počtu 

materiálových položek. 

 

Doba splatnosti pohledávek ukazuje počet dnů během, kterých je inkaso tržeb 

zadrženo v pohledávkách. Je důležitou součástí při tvorbě cash flow. Výjimku tvoří 

pohledávky v zahraničním obchodě, kde jsou výsledky ovlivňovaný kurzovými rozdíly. 

Tabulka č. 21 Doba splatnosti pohledávek 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby[tis. Kč] 80 946 337 93 698 270 88 462 174 98 143 951 67 386 500 

Pohledávky [tis. Kč] 12 324 194 11 589 306 13 010 664 9 234 316 9 310 024 

Doba splatnosti poh. [dny] 54,811 44,528 52,947 33,872 49,737 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 14 Doba splatnosti pohledávek 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Z tabulky č.21 a grafu č.14 je patrno, že doby splatnosti pohledávek se pohybuje mírně 

nad republikovým průměrem. Tento průměr dosahoval v roce 2008 hodnoty 33 dnů a v roce 

následujícím hodnoty 46 dnů. Zpomalení splatnosti pohledávek jak v republikovém průměru, 

tak u podniku, bylo ovlivněno průběhem finanční a hospodářské krize. Doba splatnosti je 

ovlivněna velikostí podniku, množstvím chemické produkce a stálými odběrateli na základě 

dlouhodobých odběratelských vztahů, kdy dodávané komodity tvoří pro odběratele základní 

surovinové a materiálové vstupy. 

Doba splatnosti krátkodobých závazků je ukazatelem, který udává za, jak dlouho 

podnik zaplatí svůj závazek a tím využije takzvaný bezplatný obchodní úvěr. 

Tabulka č. 22 Doba splatnosti krátkodobých závazků 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby [tis. Kč] 80 946 337 93 698 270 88 462 174 98 143 951 67 386 500 

Krát. záv. [tis. Kč] 23 791 453 22 686 861 18 767 579 13 999 490 16 110 579 

Doba splat. krát. záv. [dny] 105,810 87,166 76,375 51,351 86,068 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 15 Doba splatnosti krátkodobých závazků 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Jak je vidět s tabulky č. 22 a grafu č. 15 doba splatnosti krátkodobých závazků od roku 

2005 do roku 2008 včetně, měla klesající trend a to až na 51 dnů. V roce 2009 v důsledku 

nižších tržeb došlo k jejímu prodloužení. Nejhoršího výsledku podnik dosáhl v roce 2005, kdy 

relace tržeb a krátkodobých závazků přesáhla 100 dnů. Následující roky již byly ovlivněny 

novou hospodářskou strategii již zprivatizovaného podniku. Porovnáme-li dobu obratu 

pohledávek a závazků, pak v roce 2005 činil rozdíl 51 dnů a to představuje obrátku 1,93. 

V roce 2009 činí rozdíl 36 dnů a v obrátce pak 1,73. Rozdíl obrátek dokazuje, že splatnost 

krátkodobých závazků proti splatnosti pohledávek se zrychluje. 

4.3.4. Ukazatel zadluženosti  

Celková zadluženost vyjadřuje skutečnost kolik podnik používá k financování svých 

aktiv cizích zdrojů. 

Tabulka č. 23 Celková zadluženost 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Cizí zdroje [tis. Kč] 36 746 010 30 746 794 23 958 469 18 829 021 20 377 794 

Aktiva celkem [tis. Kč] 76 441 640 71 906 988 66 070 865 57 741 861 58 249 130 

Celková zadluženost  0,481 0,428 0,363 0,326 0,350 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 16 Celková zadluženost 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Jak vyplývá z tabulky č. 23 a následného grafu č. 16, za sledované období je patrný 

pokles financování aktiv cizími zdroji a ukazatel celkové zadluženosti klesl z 0,481 v roce 

2005 na 0,35 v roce 2009. V procentech to znamená pokles o 13 % a tento trend lze hodnotit 

pozitivně. 

 

Zadluženost vlastního kapitálu. 

Tabulka č. 24 Zadluženost vlastního kapitálu 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Cizí zdroje [tis. Kč] 36 746 010 30 746 794 23 958 469 18 829 021 20 377 794 

Vlastní kapitál [tis. Kč] 39 695 630 41 160 194 42 112 396 38 912 840 37 871 336 

Zadluženost v.k. 0,926 0,747 0,569 0,484 0,538 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 17 Zadluženost vlastního kapitálu 

 Pramen: [vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 24 a grafu č. 17 vyplývá, že podnik stále méně využívá cizí zdroje na 

financování svého podnikání. V roce 2009 došlo k mírnému nárůstu o 1 549 mil. Kč cizích 

zdrojů a to z důvodů zvýšení krátkodobých závazků v důsledku hospodářské recese a přesunu 

časti finančních prostředků do podnikových rezerv. 

Ukazatel úrokového krytí, jeho výše vypovídá o tom, kolikrát celkový efekt 

reprodukce pokryje platby úroků. 

 

Tabulka č. 25 úrokového krytí 

 2005 2006 2007 2008 2009 

EBIT [tis. Kč] 5 281 774 3 779 929 4 812 047 1 002 619 -653 725 

Celkový nák. úroky [tis. Kč] 735 799 566 821 253 269 322 689 303 299 

Úrokové  krytí 7,178 6,669 19,000 3,107 -2,155 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 18 úrokového krytí 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 25 a grafu č. 18 vyplývá, že vývoj úrokového krytí pokrývá až do roku 

2009 úrokové platby. Považujeme-li hodnotu ukazatele 3 za rozhrání spekulací a investic, pak 

již rok 2008 vypovídá, že podnik tohoto rozhrání dosáhl a rok 2009 ukazuje, že podnik 

nevyprodukovat ani potřebu finančních prostředků na úhradu nákladových úroků a dostal se 

pod toto rozhrání a musel to řešit jinými prostředky. Naproti tomu v roce 2007 byl vývoj 

úrokového krytí příznivý a byl ovlivněn výrazným snížením úvěrových produktu proti letům 

předcházejícím. 

4.3.5. Du Pontova analýza 

Soustava poměrových ukazatelů představuje souhrn dílčích ukazatelů s výhodou, že 

na základě jejich malého počtu lze dospět k závěrům týkajících se finančního vývoje celé 

firmy. Jako doplněk této soustavy je Du Pontova analýza, která slouží k rozkrytí základních 

činitelů efektivnosti. Du Pontův pyramidový rozklad je prováděn pomocí srovnávání období 1 

se stavem v minulém období 0. V případě součinových vztahů je v pyramidě uplatněna 

metoda rozkladu celkové diference na základě logaritmu indexu. Rok 2009, kdy došlo 

k propadu zisku až na záporné hodnoty, nebyl v analýze brán v úvahu z důvodů používání 

dekadického logaritmu pro výpočty změn výnosu aktiv, multiplikátoru jmění, ziskové marže a 

aktiv. 

Ukazatele pro Du Pontovu analýzu jsou vypočteny a v přehledu uvedeny v tabulkách 

č. 1, č. 2 a č. 3, která jsou v příloze č 4. Ukazatele byly vypočteny na základě obecně platných 
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vzorců, které tvoří součást teorie této práce. Výsledkem je hodnocení vlivu jednotlivých 

ukazatelů, tak jak jsou seřazeny v této pyramidě. 

Vrcholový ukazatel ROE klesá ve všech sledovaných obdobích a to lze ho hodnotit jako 

nepříznivý vývoj. Tento ukazatel klesla v období 05/06 o 52,33%. a nejvíce je ovlivněn 

snížením syntetického ukazatele ziskové marže o celých 59,97%. Další ukazatel, který tuto 

změnu způsobuje, je syntetický ukazatel změny výnosu aktiv, který poklesl o 45,30%. Změna 

syntetického ukazatele multiplikátoru jmění se podílela, na poklesu ukazatele ROE jen z 

7,03%. Příznivý vývoj měl jen syntetický ukazatel změny výnosu aktiv, který vzrostl o 

14,68%. Ukazatelé, ze kterých je složen syntetický ukazatel, jako je ROA dosáhl v období 

05/06 rozdílu -0,021, což byl pokles o 47%, zisková marže poklesla o 57% a multiplikátor 

vlastního kapitálu o 9%. Posledním ukazatelem je obrat aktiv, který vzrost o 23%. 

ROE v letech 06/07 klesla o 26,83 %, nejvíce je ovlivněna snížením syntetického 

ukazatele ziskových marží o celých 20,61%. Další ukazatel, který tuto změnu způsobuje, je 

syntetický ukazatel změny výnosu aktiv, který poklesl o 18,38 %. Změna syntetického 

ukazatele multiplikátoru jmění se podílela na poklesu ukazatele ROE jen z 8,45%. Příznivý 

vývoj měl jen syntetický ukazatel změny výnosu aktiv, který vzrostl o 2,24%. Ukazatelé, ze 

kterých je složen syntetický ukazatel, jako je ROA dosáhl v období 06/07 rozdílu -0,005, což 

byl pokles o 21%, zisková marže poklesla o 22% a multiplikátor vlastního kapitálu o 10%. 

Posledním ukazatelem je obrat aktiv, který vzrost o 3%. 

ROE v létech 07/08 klesla o 93,33 % nejvíce je ovlivněna snížením syntetického 

ukazatele ziskových marží o celých 100,71 %. Další ukazatel, který tuto změnu způsobuje, je 

syntetický ukazatel změny výnosu aktiv, který poklesl o 91,6%. Změna syntetického 

ukazatele multiplikátoru jmění se podílela, na poklesu ukazatele ROE jen z 1,73 %. Příznivý 

vývoj měl jen syntetický ukazatel změny výnosu aktiv, který vzrostl o 9,11 %. Ukazatelé, ze 

kterých je složen syntetický ukazatel, jako je ROA dosáhl v období 07/08 rozdílu -0,018, což 

je pokles o 95 %, zisková marže poklesla o 93% a multiplikátor vlastního kapitálu o 5 %. 

Posledním ukazatelem je obrat aktiv, který vzrost o 27 %. 

 Nepříznivé hodnoty byly způsobeny klesajícím ziskem a klesajícími celkovými aktivy 

v jednotlivých hodnocených létech. Příznivě se vyvíjeli jen tržby v jednotlivých létech a jejích 

největšího objemu bylo dosaženo v roce 2008 v důsledku většího množství zpracované ropy. 

Příčiny klesajícího zisku a celkových aktiv jsou uváděny v předchozích kapitolách  této 

diplomové práce. Výhodou tohoto pyramidálního rozkladu je, že jeho výsledky dokazují, že 

vrcholový management podniku by měl věnovat větší pozornost výhodnosti kapitálu 
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investovaného do společnosti ať již cizího či kapitálu z vlastních zdrojů a hledat cesty ke 

zlepšení jejího finančního stavu. 

4.5. Altmanova analýza 

Vedle paralelní soustavy ukazatelů existuje několik modelů třídění ukazatelů snažících 

se najít jedinou hodnotu z více kritérii, jimž je přiřazována určitá váha. Jedním z modelů je 

Altmanova analýza, která v sobě zahrnuje všechny podstatné složky finančního zdraví, jako je 

rentabilita, likvidita, zadluženost i struktura kapitálu. Navíc je ke každému ukazateli přiřazena 

váha, která vyjadřuje jeho významnost, tuto váhu jsem přiřadil do tabulky č. 26 jako 

samostatný název ukazatele. 

 

Tabulka č. 26 Altmanova Z faktoru 

Váha ukazatele 2005 2006 2007 2008 2009 

3,3 0,23 0,17 0,24 0,06 -0,04 

1 1,06 1,30 1,34 1,70 1,16 

1,2 0,06 0,16 0,17 0,10 0,08 

1,4 0,06 0,03 0,03 -0,08 -0,02 

0,6 0,69 0,83 1,55 0,74 0,74 

Z 2,10 2,49 3,32 2,52 1,93 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 19 Altmanovo Z faktor 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 26 a grafu č. 19 vyplývá, že hodnocený podnik představuje společnost, 

která má z hlediska financování dílčí problémy. Nejhoršího výsledku bylo dosaženo v roce 
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2009 a to hodnoty 1,93, což bylo způsobeno špatným hospodářským výsledkem. Nejlepšího 

výsledku bylo dosaženo v roce 2007 a to hodnoty 3,32 a z hlediska hodnocení to 

představovalo finančně zdravou společnost. Souhrnně lze vyjádřit, že společnost na základě 

této analýzy nespěje k bankrotu. 
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5. Návrhy a doporučení 

Finanční analýza hospodářské činnosti podniku Unipetrol, a.s. byla zaměřena na tvorbu 

a užití finančních zdrojů, jejich strukturu a užití. S tím byly také hodnoceny jeho finanční 

potřeby a způsoby jejich krytí a zajištění finanční rovnováhy, likvidity a solventnosti. 

K jednotlivým částem finanční analýzy uvádím: 

5.1. Horizontální a vertikální analýza 

Z jednotlivých tabulek horizontální analýzy je možno vysledovat pokles dlouhodobých 

aktiv v letech 2005 a 2006. Důvodem je realizace prodeje časti aktiv, což jmenovitě 

představuje prodej Kaučuku Kralupy a Spolany Neratovice. Hodnotově to představuje snížení 

aktiv o 18,8 %. Po uskutečněném prodeji jmenovaných podniků se podnik vrátil 

k postupnému nárůstu z důvodu dokončení investičních záměrů a postupnému dokončení 

intenzifikace výroby polypropylenu. Oběžná aktiva v průběhu sledovaných období 

dosahovaly kolísavých hodnot. Tyto výkyvy byly způsobeny zvýšením zásob materiálu a 

náhradních dílů pro generální opravy základních výrobních jednotek a také v souvislosti se 

zvýšením zásob hotových výrobků v období těchto oprav. V části pasiv je potřeba pozitivně 

hodnotit postupné snižování dlouhodobých i krátkodobých závazků, kromě let 2008 a 2009, 

kdy krátkodobé závazky stouply z důvodů nedostatku finančního kapitálu včetně vlastních 

zdrojů. 

Ve výkazu zisků a ztrát je charakteristický kolísavý průběh výnosů a s tím spojených 

nákladů na prodej. Promítají se zde vlivy hospodářské recese které jsou patrné na zhoršení 

hospodářských výsledků v období 2008 a 2009. V roce 2009 bylo dosaženo minusových 

hodnot ve tvorbě zisku,  což ovlivňovalo některé další propočty. 

Lze proto doporučit pokračovat v trendu snižování dlouhodobých i krátkodobých 

závazků a využít oživení trhu ke zvýšení výroby a prodeje s cílem dosažení kladného 

hospodářského výsledku ve formě přiměřeného zisku k velikosti podniku. 

5.2. Poměrové ukazatele 

Z jednotlivých tabulek a grafu lze konstatovat, že rentabilita investovaného kapitálu byla 

v roce 2007 nejvyšší,  poté dochází k propadu tohoto ukazatele. Rentabilita aktiv ukazuje 

schopnost podniku efektivně využívat vlastní a cizí kapitál pro podnikatelské účely. Ukazatel 

ROE, dokládá nepříznivý vývoj tvorby čistého zisku a vlastního kapitálu od roku 2008, 

způsobený hospodářskou krizí.  
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Běžná a pohotová likvidita se pohybuje v optimálních teoretických hodnotách. 

Hotovostní likvida dosahuje optimální hodnoty jen roce 2007. Ukazatel pracovního kapitálu 

lze hodnotit jako příznivý s mírným nárůstem k roku 2005. Ukazatel pracovního kapitálu na 

tržbách se vyvíjel do roku 2007 příznivě, v letech 2008 a 2009 se na jeho hodnotách projevila 

finanční krize. 

Z analýzy obratu aktiv je patrno, že probíhá v relativně optimální hodnotě. Obrat 

dlouhodobého majetku a obrat zásob dosahuje dobré úrovně. Rovněž tak doba obratu zásob 

dosahuje v průměru 39 dnů, což je rovněž dobrý výsledek. Ukazatel doby splatnosti 

pohledávek se pohybuje mírně nad republikovým průměrem a není potřeba přijímat nějaká 

mimořádná opatření k nápravě. Také doba splatnosti krátkodobých závazků se pohybuje 

v relativně příznivé době pro dodavatele. 

Ukazatel celkové zadluženosti zaznamenává pokles o 13 %, což lze také pozitivně 

hodnotit. Také ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu má klesající trend a podnik ho stále 

méně využívá. Ukazatel úrokového krytí do roku 2009 pokrývá potřeby podniku. Rok 2009 

ovlivňuje vesměs všechny hodnocené ukazatele a to tím, že v tomto roce došlo k špatnému 

hospodářského výsledku a společnost se dostala do ztráty. 

Základním kritériem akcionářů a managementu podniku je vytvoření dostatečného 

zisku, který byl problematický ve všech poměrových ukazatelích, kde se s ním pracovalo. To 

předpokládá aktivovat všechny zdroje a snížit náklady na optimální stav. Pro tyto cíle využít 

současnou mírnou konjunkturu tuzemského i zahraničního trhu a v ukazatelích aktivity udržet 

stávající hodnoty. Pokračovat ve snižování zadluženosti vlastního kapitálu a v dodržování 

splatnosti závazků. Vytvoření dostatečného zisku, který by umožnil pokrýt úrokové krytí 

potřeb podniku a vytvořil dostatečné finanční rezervy. Cíl je jednoznačně definován a tím je 

podřízenost veškerých činností podniku na vytvoření zisku.  

5.3. Du Pontuv pyramidový rozklad 

Z tabulek je patrné, že vrcholový ukazatel rentability vlastního kapitálu má klesající 

tendenci ve všech námi sledovaných letech, což lze hodnotit jako nepříznivý vývoj. Tento 

stav je způsoben poklesem tvorby čistého zisku a to až do jeho propadu v roce 2009, kdy se 

dostal hospodářský výsledek do záporných hodnot. To následně neumožnilo jeho použití 

k výpočtu syntetických ukazatelů pro definici dekadického logaritmu. Du Pontuv pyramidový 

rozklad potvrzuje potřebu vytvoření zisku, který lze dosáhnout zvýšením výrobní produkce, 

optimalizaci nákladů, aktivním marketingem a aktivní prodejní politikou. 
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5.4. Altmanova analýza 

Výsledky Altmanovy analýzy hodnotí podnik jako společnost, která má z hlediska 

financování dílčí problémy, nespěje však k bankrotu. Má-li se  podnik posunout z tohoto 

hodnocení na společnost finančně zdravou, tak musí souběžně s růstem zisku zvyšovat i své 

tržby, pracovní kapitál a snižovat celkovou zadluženost. Výslednicí pak bude zvyšující se 

hodnota akcií a tím i rating podniku. To pak dále může ovlivnit možnosti přílivu cizího 

kapitálu i z bankovní sféry pro investiční činnost.  
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6. Závěr 

Záměrem této práce bylo zhodnotit finanční zdraví společnosti Unipetrol, a.s. Základem 

byla charakteristika podniku včetně organizační struktury a prostřednictvím teoretických úvah 

a metod z oblasti finanční analýzy byla provedena finanční analýza v rozsahu horizontální a 

vertikální analýzy, poměrových ukazatelů z pohledu rentability, likvidity, aktivity, 

zadluženosti, Du Pontovy pyramidy a Altmanova Z faktoru. Základem se staly účetní doklady 

za období let 2005 až 2009, výroční zprávy z uvedených let a konsolidované uzávěrky a 

audity, sestavené dle Mezinárodních účetních standardů. 

Celá finanční analýza byla ovlivněna nepříznivými dopady hospodářské recese a to již 

v závěru roku 2008 a naplno pak v roce 2009. Tento rok byl nepříznivý pro rafinérskou 

produkci, kde došlo k poklesu marží až o 60 %. Výpadky v dodávkách ruské ropy bylo nutné 

kompenzovat dodávkami ropy z jiných zdrojů, což nepříznivě ovlivňovalo jejich cenové 

relace. Také v prodeji plastů došlo proti roku 2008 k poklesu marží až o 33 % a k výraznému 

snížení exportu do EU převážně do Německa. Přímý dopad se promítl v tvorbě 

nedostatečného zisku, který v roce 2009 vyšplhal až do minusových hodnot. Naproti tomu 

v letech 2005 až 2007 se analyzované ukazatele vyvíjely v celku pozitivně, o čemž svědčí i 

jejich hodnocení. Také Altmanův Z faktor dokazuje, že podnik se od roku 2005 až do roku 

2007 vyvíjel tak, že ho bylo možno hodnotit jako společnost finančně zdravou. Následující 

roky, a to i přes hospodářskou recesi, je možné podnik hodnotit jako společnost s finančně 

dílčími problémy a to díky nižším finančním nákladům. Podnik má předpoklad v důsledku 

tvorby výrazného zisku se do této pozice společnosti finančně zdravé vrátit. Mezi silné 

stránky společnosti  lze uvést její adaptabilitu na postupné zlepšování a zvyšování prodeje a 

výroby v důsledku oživení trhu, specificky pak v Německu, pokles zásob hotových výrobků a 

technologicky bezpečný provoz. Mezi slabé stránky se řadí světový růst cen ropy, nejistota 

jejich dodávek včetně rafinerských produktů. Mezi slabé stránky lze také počítat kurzové 

rozdíly vznikající při vysoké míře exportu z důvodů nepřijetí jednotné měny Evropské unie 

Eura. Dokazuje to, že  nadnárodní giganti jsou v rámci globalizace velmi zranitelní těmito 

výkyvy. Jednou z cest jak tomu čelit, přijetí Eura za národní měnu, využívání nových 

technologií, zpracování plastových odpadů na ropu, zkapalňování uhlí a dalších. K tomu je 

však zapotřebí kapitál a to nejlépe z vlastních zdrojů, případně při dobrém ratingu kapitál cizí, 

ale půjčovaný za výhodných podmínek. Současná konsolidace ve výrobě, prodeji a tržbách 

tomu může jen napomoci. Finanční analýza je toho také důkazem, že přes některé disproporce 

je kondice podniku dobrá. 
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Příloha č. 1 Rozvaha   Aktiva 2005 – 2009   [ tis.Kč] 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Pozemky, budovy a zařízení 42 919 439 34 096 547 35 802 089 36 667 494 35 811 639 

Investice do nemovitostí  341 141  162 955 160 057 162 627 

Nehmotný majetek  1 744 952 1 656 404 1 689 870 1 567 691 1 616 589 

Goodwill   51 595 51 595 51 595 

Ostatní finanční investice 3 786 255 3 710 018 205 904 203 640 198 343 

Dlouhodobé pohledávky 130 007 202 398 115 820 145 111 121 179 

Finanční deriváty 16 753 45 045  76 991  

Odložené daňové pohledávky 51 044 70 895 23 924 17 399 99 409 

Dlouhodobá aktiva celkem  48 989 591 39 781 307 38 052 157 38 889 978 38 061 381 

Zásoby 10 825 958 7 872 513 10 322 528 7 211 638 8 598 273 

Pohledávky z obchodních vztahů a 

ostatní pohledávky 12 324 194 11 589 306 13 010 664 9 234 316 9 310 024 

Náklady příštích období a ostatní 

oběžná aktiva  579 191 825 551 178 179 435 464 230 626 

Krátkodobá finanční aktiva držená do 

splatnosti      359 405 

Poskytnuté úvěry    300 031 250 214 

Finanční deriváty 7 633 6 847 1 315 72 172 137 423 

Daňové pohledávky  134 772 173 850 160 405 567 722 37 730 

Peníze a peněžní ekvivalenty  3 501 967 4 329 852 3 084 285 952 207 1 185 721 

Aktiva určená k prodeji  78 334 7 327 762 1 261 333 78 333 78 333 

Oběžná aktiva celkem 27 452 049 32 125 681 28 018 708 18 851 883 20 187 749 

Aktiva celkem 76 441 640 71 906 988 66 070 865 57 741 861 58 249 130 

Pramen: [1 + vlastní zpracování] 
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Příloha č. 2 Rozvaha  Pasiva 2005 – 2009   [tis. Kč] 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Základní kapitál  18 133 476 18 133 476 18 133 476 18 133 476 18 133 476 

Fondy tvořené ze zisku  1 554 972 1 759 163 2 042 971 2 173 616 2 425 274 

Ostatní fondy -23 620 -11 848 16 875 35 864 33 615 

Nerozdělený zisk  19 323 215 20 695 309 21 623 146 18 359 613 17 278 971 

V. k. náležící akc. mat. spol.  38 988 043 40 576 100 41 816 468 38 702 569 37 871 336 

Menšinové podíly  707 587 584 094 295 928 210 271  

Vlastní kapitál celkem  39 695 630 41 160 194 42 112 396 38 912 840 37 871 336 

Úvěry a jiné zdroje financování 8 769 489 4 472 547 2 156 000 2 084 000 2 012 000 

Odložené daňové závazky  2 847 619 2 627 520 2 271 998 2 131 330 1 714 928 

Rezervy  811 474 531 228 422 044 357 756 355 891 

Závazky z finančního leasingu  279 470 203 892 121 531 36 356 19 363 

Finanční deriváty 13 962 4 583    

Ostatní dlouhodobé závazky  232 543 220 163 219 317 220 089 165 033 

Dlouhodobé závazky celkem  12 954 557 8 059 933 5 190 890 4 829 531 4 267 215 

Závazky z obchodních vztahů, jiné 

závazky a výdaje příštích období  16 995 591 15 817 944 16 112 509 11 659 905 14 595 230 

Krát. část ú. a jin. zdrojů fin. 3 465 890 4 093 907 1 447 757 243 176 208 769 

Krátkodobé bankovní úvěry  2 795 710 374 686 804 531 1 749 553 140 068 

Krát. část záv. z fin. leasingu  128 129 122 006 116 808 92 596 17 417 

Finanční deriváty 12 495 4 766 13 712  307 

Rezervy  226 461 149 705 237 143 205 905 1 106 768 

Daňové závazky 167 177 706 131 35 119 48 355 42 020 

Závazky určené k prodeji  1 417 716    

Krátkodobé závazky celkem  23 791 453 22 686 861 18 767 579 13 999 490 16 110 579 

Závazky celkem  36 746 010 30 746 794 23 958 469 18 829 021 20 377 794 

Vlastní kapitál a závazky celkem  76 441 640 71 906 988 66 070 865 57 741 861 58 249 130 

Pramen [1 + vlastní zpracování] 
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Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát  2005 – 2009   [tis.Kč] 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Výnosy 80 946 337 93 698 270 88 462 174 98 143 951 67 386 500 

Náklady na prodej 70 661 101 82 974 055 78 121 286 93 470 658 65 229 622 

Hrubý zisk 10 285 236 10 724 215 10 340 888 4 673 293 2 156 878 

Ostatní provozní výnosy 954 603 1 430 411 908 644 938 472 1 777 088 

Odbytové náklady 2 976 608 3 234 455 2 914 419 2 274 478 2 025 040 

Správní náklady 2 085 252 2 130 579 1 926 301 1 662 195 1 342 875 

Ostatní provozní náklady 896 205 3 009 663 1 596 765 672 473 1 219 776 

Provozní hospodářský výsledek před 

finančními položkami 5 281 774 3 779 929 4 812 047 1 002 619 -653 725 

Finanční výnosy 106 580 523 983 261 023 222 823 97 918 

Finanční náklady 1 044 129 1 114 248 3 156 943 1 204 305 661 925 

Čisté finanční náklady 937 549 590 265 2 895 920 981 482 564 007 

Podíl na hosp. výsledku společností pod 

podstatným vlivem 40 534     

Zisk před zdaněním 4 303 691 3 189 664 1 916 127 21 137 -1 217 732 

Daň z příjmu 893 876 1 496 389 649 821 44 554 372 458 

Zisk za účetní období 3 409 815 1 693 275 1 266 306 65 691 -845 274 

Pramen: [1 + vlastní zpracování] 

 



 

   

  

Příloha č. 4 Du Pontuv  pyramidový rozklad  

Tabulka č. 27 Ukazatelé pro Du Pontovu analýzu 

  2005 2006 2007 2008 

ROE 0,086 0,041 0,030 0,002 

ROA 0,045 0,024 0,019 0,001 

Multiplikátor vlastního kapitálu 1,926 1,747 1,569 1,484 

Zisková marže 0,042 0,018 0,014 0,001 

Obrat aktiv 1,059 1,303 1,339 1,7 

Tabulka č. 28 Přehled rozdílu vstupních ukazatelů 

období 1 - období 0 období 1 / období 0  log období 1 / období 0 

  05/06 06/07 07/08 05/06 06/07 07/08 05/06 06/07 07/08 

ROE -0,045 -0,011 -0,028 0,477 0,732 0,067 -0,322 -0,136 -1,176 

ROA -0,021 -0,005 -0,018 0,533 0,792 0,053 -0,273 -0,101 -1,279 

Multiplikátor vlastního kapitálu -0,179 -0,178 -0,085 0,907 0,898 0,946 -0,042 -0,047 -0,024 

Zisková marže -0,024 -0,004 -0,013 0,429 0,778 0,071 -0,368 -0,109 -1,146 

Obrat aktiv 0,244 0,036 0,361 1,230 1,028 1,270 0,090 0,012 0,104 

Období 0 je období výchozí; období 1 je období následující 

Tabulka č. 29 Vliv jednotlivých ukazatelů 

absolutní změny   % 

  05/06 06/07 07/08 05/06 06/07 07/08 

ΔZ/E -0,045 -0,011 -0,028 -52,33 -26,83 -93,33 

Z/AZ/A -0,039 -0,008 -0,027 -45,30 -18,38 -91,60 

ΔZ/EA/E -0,006 -0,003 -0,001 -7,03 -8,45 -1,73 

ΔZ/EZ/T -0,052 -0,008 -0,030 -59,97 -20,61 -100,71 

ΔZ/ET/A 0,013 0,001 0,003 14,68 2,24 9,11 

Pramen: [vlastní zpracování] 



 

   

  

Příloha č. 5 Du Pontova pyramida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen [4] 

celková nákladovost 

(T)tržby  

(CN)náklady   celkové   

rentabilita vlastního kapitálu 

(VK) kapitál vlastní

(Z)zisk  

rentabilita celkových aktiv 

(A) celkem aktiva

(Z)zisk 
  

multiplikátor vlastního kapitálu 

(VK) kapitál vlastní

(A) celkem aktiva
  * 

zisková marže 

         
(T)tržby  

(Z)zisk  čistý
  

* 

obrat aktiv 

(A) celkem aktiva

(T)tržby  
 

zisková marže 

      
tržby

náklady celkové -tržby  
  

obrat aktiv 

      
tržby

celkem aktiva
:1   

 

1 
- 

vázanost fixních aktiv 

    
(T)tržby  

(FxA) aktiva fixní   

vázanost oběžných aktiv 

    
(T)tržby  

(ObA) aktiva oběžná   

vázanost ostatních aktiv 

    
(T)tržby  

(OsA) aktiva ostatní   + + 

nákladovost jednotlivých 

položek celkových nákladů 

vázanost jednotlivých 

položek fixních aktiv 

vázanost jednotlivých 

položek oběžných aktiv 

vázanost jednotlivých 

položek ostatních aktiv 

+ + + + + + + + 


