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Anotace 

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat finanční analýzu prostřednictvím finančních 

poměrových ukazatelů v oblasti rentability společnosti MSA, a.s. za účetní období 2005 - 

2009. První část je zaměřena na představení podniku a seznámení se s jeho činností. 

Teoretická část práce objasňuje podstatu a význam finanční analýzy, charakterizuje zdroje 

informací pro finanční analýzu, její uţivatelé a popis ukazatelů rentability. V praktické 

části bakalářské práce je zhodnocena finanční situace společnosti.  

Klíčová slova: Finanční analýza, poměrové ukazatele, rentabilita, účetní období. 

 

 

 

Summary 

Purpose of bachelor thesis was to develop a financial analysis through financial 

ratios for profitability of the company MSA, Inc. of its financial situation in the accounting 

period of 2005 - 2009. The first chapter introduces a company and its activities. The 

theoretical part explains the meaning and importance of financial analysis, characterizes 

the source of information for financial analysis, its users and a description of indicators 

profitability. In the practical chapter of the thesis is evaluated the financial situation of the 

company. 

Keywords: Financial analysis, financial ratios, profitability, accounting period.  

http://slovnik.seznam.cz/?q=accounting%20period&lang=en_cz
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1. Úvod 

Finanční analýza je součást finančního řízení podniku, jejímţ smyslem je pomocí 

speciálních metod podchytit finanční hospodaření podniku. Hodnotí, jak si podnik vedl 

v minulosti, současnosti a vytváří předpoklad, kam by se mělo finanční řízení podniku 

ubírat v budoucnosti. Finanční analýza má úzkou spojitost s finančním účetnictvím, 

vychází především ze základních účetních výkazů: rozvahy, výkazu zisku a ztrát a 

přehledu o peněţních tocích. Poskytuje důleţité informace nejen pro podnikové 

rozhodování manaţerů a vlastníků podniku, ale je významná také pro další subjekty, mezi 

něţ patří banky a jiní věřitelé, obchodní partneři, zaměstnanci, konkurence či stát.  

Základním metodickým nástrojem finanční analýzy jsou tzv. finanční poměrové 

ukazatele. Obvykle se uvádějí čtyři skupiny ukazatelů: ukazatele rentability, ukazatele 

aktivity, ukazatele zadluţenosti, ukazatele likvidity. 

V bakalářské práci jsem se zaměřila pouze na jednu z oblastí finanční analýzy a to na 

oblast rentability. 

Předpokladem pro správné stanovení a zhodnocení budoucí strategie společnosti je 

finanční zdraví podniku, protoţe jedině tak můţe zajistit příznivý budoucí vývoj 

společnosti. Základním měřítkem posouzení finančního zdraví podniku je finanční analýza. 

Ekonomicky zdraví podnik je ten, který je v danou chvíli schopen naplňovat smysl své 

existence. Finanční analýza umoţňuje dospět k celkovým závěrům hospodaření podniku, 

podle nichţ by bylo moţno přijmout určitá opatření. 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku MSA, a.s. 

v oblasti rentability a to v letech od 2005 aţ 2009. Následně se zaměřím na ukazatele 

rentability vlastního kapitálu, u kterého provedu první stupeň pyramidového rozkladu 

tohoto ukazatele. Informace potřebné pro zpracování finanční analýzy jsem čerpala 

z výročních zpráv podniku, které jsou veřejně přístupné na stránkách společnosti. 

   

http://www.apogeo.cz/onsite-index/podnik/
http://www.apogeo.cz/onsite-index/podnik/
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2. Charakteristika společnosti MSA, a.s. 

V této kapitole je představena společnost MSA, a.s. z hlediska jejího portfolia a 

historie. Popsány jsou hlavní údaje, čím se společnost zabývá, jak tato společnost vznikla a 

jak se vyvíjela v minulých letech. Jsou zde také uvedený hlavní ekonomické ukazatele a 

jejich analýza za dobu pěti let. Všechny informace jsem získala z výročních zpráv 

společnosti uveřejněné na webových stránkách www.msa.cz. 

2.1.  Základní údaje společnosti a vlastnická struktura 

Obchodní firma:   MSA, a.s. 

Identifikační číslo:   451 92 278 

Sídlo firmy:    Hlučínská 41, 747 24 Dolní Benešov    

Den zápisu do obchodního rejstříku: 30. dubna 1992 

Základní kapitál:   23 019 480 Kč 

Jediným akcionářem společnosti v současné době je BMT Holdings B. V., který 

vlastní 100% akcií. Uvedená společnost má sídlo v Nizozemském království. Společnost 

disponuje k 31. 12. 2009 je 1 534 632 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě a 

jmenovité hodnotě 15 Kč za akcii. 

2.2.  Předmět společnosti 

Hlavním předmětem společnosti MSA, a.s. je výroba průmyslových armatur a 

čerpadel. Dále je to projektování strojů a zařízení, koupě zboţí za účelem jeho dalšího 

prodeje a prodej, kovoobráběčství, zámečnictví, technické testování, měření a analýzy, 

tiskové zkoušky zařízení – hydraulické, parní, vzduchové. 

Armatury slouţí pro dodávky vody a tepla, pro strojírenství, jadernou energetiku, 

chemický průmysl, přepravu a zpracování ropy a plynu. Snahou vedení společnosti je 

inovovat stávající výrobní program a na trh přinášet nové výrobky, které uspokojují 

poţadavky odběratelů.  

Největší produkci tvoří výroba kulových kohoutů. V roce 2008 tvoří 66% celé 

výroby. O rok později se výroba kulových kohoutů zvýšila na 82% výroby a to z důvodu 

změny podmínek světové energie v orientaci na armatury pro plynárenství a petrochemii.   
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Tabulka 1: Hlavní produkty společnosti MSA, a.s.  

Zdroj: [6] 

2.3.  Profil společnosti 

Společnost MSA, a.s. patří mezi evropské výrobce a dodavatele průmyslových 

armatur a čerpadel. Dlouholetá tradice výroby průmyslových armatur vypovídá o úspěchu 

společnosti nejen na tuzemském trhu, ale hlavně na zahraničních trzích, kde podnik vyváţí 

80 – 90% své výroby.  Největším z odběratelských zemí pro rok 2008 bylo Rusko, dále to 

byla Čína, Jiţní Korea či Írán. Z evropských zemí je to Německo, Polsko, Rumunsko. 

V roce 2009 se mezi první zařadil Írán, který se stal spolehlivým zákazníkem pro 

společnost.  

Společnost nachází uplatnění v oblastech přepravující a zpracovávající ropu, plynu, 

v chemickém průmyslu. Dále je to oblast pro jadernou i klasickou energetiku, 

v teplárenství a tepelných sítí, vodárenství apod. 

Společnost vlastní řadu procesních a výrobních certifikátů, které jsou nezbytné pro 

návrh, výrobu a dodávku armatur a tím zabezpečující přístup na většinu světových trhů. 

Certifikace jsou zaloţeny na poţadavcích zákazníků, na české i zahraniční legislativě, 

včetně směrnice Evropské unie. Systémové licence zahrnují základní procesy společnosti. 

Vývozní certifikace spojené s konkrétními produkty MSA, a.s. a legislativou země vývozu 

jsou zaměřená především na Ruskou federaci, Ukrajinu a Kazachstán, Německo apod. 

Produkt Charakteristika Využití 

šoupátka, ventily, zpětné 
klapky 

Uzavírací armatury vyráběné z litých polotovarů. Připojení 
k potrubí je přírubové nebo přivařovací. V závislosti na 
požadavku zákazníka konstrukce odpovídá normám API, 
ANSI, ČSN, EN nebo GOST.  

petrochemie, plynárenství, 
energetika, vodárenství 

kulové kohouty 

Uzavírací armatury, které mají průtokovou ztrátu stejnou 
jako potrubí. Jsou vyráběny pouze z kovaných polotovarů 
v celosvařovaném nebo šroubovaném provedení. 
Připojení k potrubí přírubové nebo přivařovací. V závislosti 
na požadavku zákazníka konstrukce odpovídá normám 
API, ANSI, ČSN, EN nebo GOST. 

přeprava plynu, ropy nebo 
jiných pracovních látek, 
petrochemie, plynárenství, 
vodárenství 

šoupátka, ventily, zpětné 
klapky, uzavírací klapky 

Uzavírací nebo regulační armatury vyráběné z kovaných 
polotovarů. Připojení k potrubí je přírubové nebo 
přivařovací. Konstrukce je provedena zpravidla podle 
speciálních požadavků příslušného zákazníka. 

klasická a jaderná energetika 

desková šoupátka 

Uzavírací armatury, které mají průtokovou ztrátu stejnou 
jak potrubí. Jsou vyráběna jak 
z litých, tak kovaných polotovarů. Připojení k potrubí je 
přírubové nebo přivařovací. 

přeprava ropy a jejich 
produktů, petrochemie 
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Tyto certifikace slouţí k prokázání shody produkce MSA, a.s. s normami dané země a pro 

jejich technologickou instalaci.  

MSA, a.s. má několik dceřiných společností. Ke konci roku 2009 to byly: 

LOZNICA-GAS A.D.   Loznica, Srbsko a Černa Hora 

MSA SLOVAKIA s.r.o.   Bratislava, Slovenska republika 

OPRAVÁRENSKÝ ZÁVOD MSA, s.r.o.  Dolní Benešov, Česka republika 

ZPA MORAVIA s.r.o.   Dolní Benešov, Česka republika 

MS NIKLOVNA s.r.o.    Dolní Benešov, Česka republika 

MSA ALLPORT     New Delhi, Indie 

2.4.  Historie společnosti  

Počátky výroby armatur v Moravskoslezském kraji se datují okolo roku 1886, kdy u 

Krajského soudu v Ostravě vzniká DANGO-DIENENTHAL na výrobu průmyslových 

armatur.  

V roce 1890 vzniká na místě dnešního podniku MSA, a.s. malá stolařská dílna a pila 

na zpracování kulatiny. O dvacet let později se zde vybudovala slévárna, kovárna a 

jádrovna šedé litiny. V roce 1920 se výroba orientovala pro důlní činnost, ale i o ostatní 

průmyslové výroby. Vyráběla důlní čerpadla, vrtací kladiva, šramací stroje a další 

vybavení dolů. Holuschova ţelezářská a dřevařská společnost, a.s. Dolní Benešov, kdy se 

zavedla výroba radiátorů, kotlů a kamen, se v roce 1939 výrobní program podřídil válečné 

výrobě. Po změně názvu a právní formy na  Moravskoslezskou armaturu, n.p. se po druhé 

světové válce  podnik zabývá hlavně výrobě průmyslových armatur. Průmyslová čerpadla 

se vyrábí od roku 1983. Rok 1992 přinesl privatizaci podniku a s tím i název MSA, a.s. 

Dolní Benešov. Sortiment se rozšiřuje o kulové kohouty a dochází k rozvoji armatur pro 

jadernou energetiku. Od roku 2006 se změnili majitelé společnosti kdy skupina ČTPZ 

získala 100% akcií společnosti.    

2.5.  Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 

Údaje o hlavních ekonomických ukazatelů, které podnik v období od roku 2005 do 

roku 2009 vykazoval, jsem převzala z výročních zpráv společnosti MSA, a.s. 
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Tabulka 2: Přehled hlavních ekonomických ukazatelů (v tis. Kč) 

 

2005 2006 2007 2008 2009 

Aktiva celkem 952 473 1 223 459 1 468 866 1 201 354 973 716 

Dlouhodobý majetek 272 136 274 604 284 996 322 430 288 763 

Zásoby 371 669 323 543 661 775 495 683 372 956 

Krátkodobé pohledávky 252 815 583 418 362 983 335 212 241 323 

Vlastní kapitál 453 619 456 103 128 570 138 233 197 313 

Cizí kapitál 497 786 764 645 1 339 637 1 063 020 775 487 

Tržby  1 130 125 1 720 807 1 424 729 1 505 571 1 376 685 

Vývoz 918 740 1 604 985 1 311 857 1 316 914 1 158 158 

Provozní výsledek hospodaření 39 174 18 139 99 156 86 851 113 358 

Finanční výsledek hospodaření -1 367 24 397 -4 264 -29 212 -58 788 

Mimořádná výsledek 
hospodaření 

-133 -28 183 46 -48 908 0 

Výsledek hospodaření za účetní 
období 

37 674 14 353 128 689 9 640 39 735 

Průměrný počet zaměstnanců 549 585 604 611 586 

Zdroj [6] 

 

Z tabulky č. 2 můţeme vyčíst, jak podnik během pěti let hospodařil. Celková aktiva se 

měnila hlavně díky oběţnému majetku. V pasivech rok 2007 vykazoval velký úbytek na 

vlastním kapitálu oproti roku 2006. Cizí kapitál do roku 2007 značně vzrostl, ale pak 

znovu klesal.  

Průměrný počet zaměstnanců společnosti MSA, a.s. se pohyboval okolo šesti set. V 

roce 2009 se stav zaměstnanců sniţuje a tím se dostává na úroveň roku 2007, jsou to první 

známky působení světové hospodářské krize v této firmě. Sice průměrný počet v tomto 

zmíněném roce vykazoval menší hodnotu, ale nebyla menší neţ v roce 2005 a 2006. 

V následující tabulce jsou rozčleněny trţby podle toho, za co byly získány. 

Tabulka 3: Rozbor tržeb MSA, a.s. (v tis. Kč)  

Tržby  2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby za prodej vlastních výrobků 1 043 739 1 584 248 1 367 890 1 444 474 1 310 843 

Tržby za prodej služeb 45 175 49 303 37 257 38 960 34 640 

Tržby za prodej obchodního zboží 41 211 87 256 19 582 22 137 31 202 

Tržby celkem 1 130 125 1 720 807 1 424 729 1 505 571 1 376 685 

Zdroj [6] 
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V tabulce č. 3 vidíme, ţe největší podíl na celkových trţbách mají vlastní výrobky, 

konkrétně trţby z prodeje armatur. Za sledované období byly nejniţší trţby v roce 2005. 

Největší trţby byly dosaţeny v roce 2006, kdy podnik získal zakázky na nových, zejména 

asijských, teritoriích jako jsou Indonésie, Singapur nebo Čína.   

Největší trţby za prodej vlastních výrobků byly v roce 2006, kdy narostly oproti 

předchozímu roku o 547 246 tis. Kč, coţ znamená 53% nárůst. Největší hodnoty 

vykazovaly i trţby za prodej sluţeb a za prodej obchodního zboţí. To se samozřejmě 

projevilo na zvýšení celkových trţeb v roce 2006. V roce 2007 celkové trţby opět klesly 

kvůli niţším trţbám z prodeje výrobků, ale i díky malým trţbám za prodej obchodního 

zboţí. V dalším roce trţby narostly jen o 76 584 tis. Kč, ale v posledním roce opět klesly. 

 Světová ekonomická krize, která nastala ve světě v roce 2008, se dotkla společnosti 

MSA, a.s. aţ v roce 2010, coţ se v tomto roce projevilo na trţbách, které činily 1 089 mil. 

Kč. Krize pro společnost nastala později z důvodu dlouhodobých projektů, které byly 

naplánovány v roce 2006.  
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3. Teorie a význam finanční analýzy 

V následujících podkapitolách je teoreticky vysvětlena co je finanční analýza, proč 

se provádí, komu slouţí a jakým způsobem se provádí. 

3.1.  Podstata, význam a funkce finanční analýzy   

Podstatou finanční analýzy je hodnocení finančního řízení podnikatelské jednotky, 

které vychází z účetních informací. Základní data pro její sestavení jsou obsaţena v účetní 

závěrce, tj. v účetních výkazech (z rozvahy, z výkazu zisku a ztrát a z přehledu o 

peněţních tocích neboli cash flow), v příloze k účetním výkazům a ve výroční zprávě.  

Údaje získané z finanční analýzy, umoţňují přehled o minulé podnikatelské činnosti, 

současné finanční situaci a určitý předpoklad o budoucím vývoji podniku. Úkolem finanční 

analýzy je zjistit silné a slabé stránky podniku a jeho ekonomické zdraví. Tyto faktory 

vytvářejí nebo naopak sniţují vnitřní hodnotu firmy. 

Za finančně zdravý podnik se povaţuje takový, který je v danou chvíli i 

v budoucnu schopen naplňovat smysl své existence, tj. je schopen trvale dosahovat 

takové míry zhodnocení (rentability) vloţeného kapitálu, která je poţadována investory 

(akcionáři) vzhledem k výši rizika, s jakým je příslušný druh podnikání spojen. Čím větší 

je toto zhodnocení, tím lépe pro podnik a jeho investory. Na kapitálovém trhu se tato 

schopnost zhodnocení vloţeného kapitálu poměřuje prostřednictvím trţní ceny akcií.  

Kromě rentability je druhým důleţitým znakem finančního zdraví podniku jeho 

likvidita, tj. schopnost včas uhrazovat splatné závazky. 

Účelem a smyslem finanční analýzy je provést s pomocí speciálních metodických 

prostředků diagnózu finančního hospodaření. Protoţe manaţerská rozhodnutí se ve firmě 

dělají neustále, proto by měla být finanční analýza prováděna průběţně a podrobně 

vyhodnocována nejméně jednou ročně.  

Finanční analýza má několik postupů, které se provádí pro získání informací pro 

finanční (ekonomické) řízení podniku a pro rozhodování interních i externích subjektů 

(manaţeři, akcionáři, věřitelé…).  
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Finanční analýza se provádí: 

 interně (zevnitř podniku) – srovnává skutečnost a plán, současné a minulé 

období, stanovuje trendy budoucího vývoje, srovnává podnik s konkurentem, 

s průměrem v daném odvětví apod. 

 externě (zvnějšku) – pro potřeby bank, investorů, obchodní partnery, 

konkurenty, makléře, stát. Údaje se získávají z veřejných informací a to z 

účetních a finančních informací 

3.2.  Zdroje informací pro finanční analýzu 

Hlavní zdroje vycházejí z účetních výkazů, finančního a vnitropodnikového 

účetnictví obsaţené v účetní závěrce. Ta obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu 

k účetním výkazům. Z přílohy je nejdůleţitější výkaz o peněžních tocích neboli cash 

flow.  

3.2.1. Rozvaha 

Rozvaha  představuje strukturu majetku, kde na straně aktiv zachycuje dlouhodobý 

hmotný a nehmotný majetek a na straně pasiv, jak je tento majetek financován a to 

v peněţních jednotkách k určitému datu. Formálně správná sestavená bilance musí 

splňovat, ţe součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv. Podle toho kdy se rozvaha sestavuje, 

se provádí zahajovací rozvaha (při zaloţení podniku), počáteční rozvaha (sestavuje se 

k počátku období) a konečná rozvaha (sestavuje se na konci účetního období příp. při 

ukončení činnosti podniku).  

Aktiva jsou členěna od nejméně likvidní (stálá aktiva) po nejlikvidnější aktiva 

(oběţná aktiva). Do stálých aktiv je zahrnut dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý 

nehmotný a dlouhodobý finanční majetek. Oběžná aktiva zahrnují peněţní prostředky a 

zásoby  

Pasiva jsou uspořádáním majetku z hlediska finančních zdrojů, z kterých byl 

pořízen. Zdroje financování majetku je rozdělen na vlastní a cizí kapitál. 
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Tabulka 4: Struktura rozvahy 

AKTIVA Rozvaha k … PASIVA 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Vlastní kapitál 

Stálá aktiva Základní kapitál 

 Nehmotný investiční majetek 

 

Kapitálové fondy 

 Hmotný investiční majetek 

 

Fondy ze zisku 

Finanční majetek dlouhodobé povahy 

 

Hospodářský výsledek minulých let 

  Hospodářský výsledek účetního období 

 Oběžná aktiva Cizí zdroje 

Zásoby 

 

Rezervy 

 Pohledávky dlouhodobé Dlouhodobé závazky 

 Pohledávky krátkodobé Krátkodobé závazky 

 Krátkodobý finanční majetek Bankovní úvěry a výpomoci 

 Ostatní aktiva Ostatní pasiva  

 Náklady příštích období Výdaje příštích období 

Příjmy příštích období  Výnosy příštích období 

Zdroj [4] 

3.2.2. Výkaz zisku a ztrát 

Tento výkaz zachycuje pohyb nákladů a výnosů. Výsledkem je vyčíslený 

hospodářský výsledek za sledované období. Jeho úkolem je informovat uţivatele o 

finanční výkonnosti podniku.  Na rozdíl od rozvahy, kde jsou aktiva a pasiva oddělena, ve 

výkazu zisku a ztrát se výnosy s náklady prolínají, coţ je dáno potřebou zjistit výsledek 

hospodaření v předepsaném členění.  

Výkaz zisku a ztrát je uspořádán stupňovitě tak, aby umoţnil vyčíslit: 

Provozní výsledek hospodaření – rozdíl mezi provozními výnosy a náklady 

Finanční výsledek hospodaření – rozdíl mezi finančními výnosy a náklady 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost – součet provozního a finančního výsledku 

hospodaření upravený o splatnou a případně i odloţenou daň z příjmů za běţnou činnost 

Mimořádný výsledek hospodaření – rozdíl mezi mimořádnými výnosy a náklady 

upravený o splatnou a případně i odloţenou daň z příjmů z mimořádné činnosti 

Výsledek hospodaření za účetní období – součet hospodářského výsledku za běţnou a 

mimořádnou činnost (vyjadřuje čistý zisk – zisk po zdanění, popř. ztrátu) 
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Tabulka 5: Obecná struktura Výkazu zisku a ztrát 

Symbol  Položka 

OM + OBCHODNÍ MARŽE 

Tp + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

Np - Provozní náklady 

VHp = Provozní výsledek hospodaření 

Vf + Výnosy z finanční činnosti 

Nf - Náklady z finanční činnosti 

VHf = Finanční výsledek za běžnou činnost 

DB - Daň z příjmu za běžnou činnost 

VHB = Výsledek hospodaření za běžnou činnost (VHp+VHf-DB) 

VM + Mimořádné výnosy 

NM - Mimořádné náklady 

DM - Daň z mimořádné činnosti 

VHM = Mimořádný výsledek hospodaření 

VH = Výsledek hospodaření za účetní období (VHB+VHM) 

       Zdroj [1] 

3.2.3. Cash flow 

Výkaz cash flow (dále jen CF) je účetní výkaz srovnávající bilanční formou zdroje 

tvorby peněţních prostředků (příjmy) s jejich uţitím (výdaji) za určité období – slouţí 

k posouzení skutečné finanční situace. [1] 

Tento výkaz patří k nejdůleţitějším pro posouzení rizik financování. Není to tedy 

stav peněţních prostředků, jak je zachycen v bilanci podniku k určitému okamţiku, ale 

změna stavu za určité období. Proto se sestavuje samostatný výkaz o cash flow.  

Výkaz o peněţních tocích lze rozdělit do těchto částí: 

1. CF z provozní činnosti (můţe obsahovat ještě CF ze samofinancování) 

2. CF z investiční činnosti 

3. CF z finanční činnosti 

4. CF celkem 

První část tj. CF z provozní činnosti, umoţňuje porovnat výsledek hospodaření za 

běţnou činnost se skutečně vydělanými penězi. Rozdíl mezi ziskem CF vyplývá 

z časového nesouladu mezi příjmy a výdaji (Cash flow) a náklady a výnosy (zisk). [1] 
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Analýza cash flow se provádí buď přímou, nebo nepřímou metodou. Přímá metoda 

zjišťuje celkové sumy všech příjmů produkujících peníze a celkové sumy všech výdajů 

spotřebovávajících peníze, přičemţ CF se určí jako rozdíl mezi nimi. Nejčastěji se pouţívá 

nepřímá metoda, kde CF je stanoven jako součet čistého zisku po zdanění a odpisů za dané 

období a přírůstků či úbytků příslušných poloţek aktiv a pasiv oproti počátečnímu stavu. 

 

Tabulka 6: Nepřímý způsob výpočtu cash flow 

 Čistý zisk 

+ Odpisy 

+ Náklady, které nevyvolávají pohyb peněz 

- Výnosy 

= Cash flow ze samofinancování 

+ Úbytek pohledávek 

- Přírůstek pohledávek 

+ Úbytek zásob 

- Přírůstek zásob 

+ Úbytek krátkodobých cenných papírů 

- Přírůstek krátkodobých cenných papírů 

- Úbytek krátkodobých dluhů 

+ Přírůstek krátkodobých dluhů 

= Cash flow z provozní činnosti 

+ Úbytek dlouhodobého majetku 

- Přírůstek dlouhodobého majetku 

+ Úbytek nakoupených akcií a dluhopisů 

- Přírůstek nakoupených akcií a dluhopisů 

= Cash flow z investiční činnosti 

+ Přírůstek dlouhodobých dluhů 

- Úbytek dlouhodobých dluhů 

+ Přírůstek vlastního kapitálu z důvodu emise akcií 

- Výplata dividend 

= Cash flow z finanční činnosti 

= Cash flow celkem 

    Zdroj [5] 
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3.3.  Uživatelé finanční analýzy  

Finanční analýza je důleţitá pro management, akcionáře (respektive vlastníky), 

věřitele a další externí uţivatele, protoţe poskytuje důleţité informace týkající finanční 

situaci podniku. Všichni uţivatelé musí před zpracováním analýzy formulovat cíl, ke 

kterému chtějí analýzou dospět. Volí se taková metoda, aby odpovídala na určené cíle, 

které si kaţdý uţivatel určil. 

Akcionáře zajímá především současná výnosnost akcií. Banky v důsledku 

poskytování nezajištěných zdrojů, dodavatele bude zajímat nejen schopnost včas splatit 

fakturu za dodané zboţí, ale také moţnost trvalých obchodních kontaktů, odběratele bude 

zajímat kvalita a dochvilnost dodávek, zaměstnance bude zajímat zachování pracovních 

míst a mzdová ujednání atd.  

Management sleduje platební schopnost podniku, likviditu podniku a ziskovost, 

protoţe se zodpovídá vlastníkům firmy.  

Vlastníci (nebo také investoři) si finanční analýzou ověřují, zda prostředky, které 

investovali, jsou náleţitě zhodnocovány a řádně vyuţívány. [2] 

3.4.  Analýza poměrových ukazatelů 

Analýzy poměrových ukazatelů je nejpouţívanější metoda finanční analýzy, které 

vycházejí ze základních účetních výkazů. Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné 

nebo několika účetních poloţek základních účetních výkazů k jiné poloţce nebo k jejich 

skupině. [2] 

 Způsob jak členíme poměrové ukazatele, vyjadřuje schéma 1.  

                  

Schéma 1: Členění ukazatelů finanční analýzy [2] 

 

Analýza poměrových ukazatelů

Ukazatele 
rentability

Ukazatele 
likvidity

Ukazatele 
aktivity

Ukazatele 
zadluženosti
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3.4.1. Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu odpovídá na otázku, zda je 

dosaţeno uspokojivé výnosnosti pro akcionáře, zda výnosnost investovaného kapitálu do 

firmy je uspokojivá a jaká je výnosnost s porovnáním s konkurencí. Tyto ukazatele patří do 

kategorie tzv. mezivýkazových poměrových ukazatelů, proto se vyuţívají údaje ze dvou 

účetních výkazů, objem kapitálu z rozvahy a velikost zisku z výkazu zisku a ztát. [4] Při 

výpočtu rentability se pracuje s hospodářským výsledkem. Ten můţe být brán před 

zdaněním nebo čistý zisk. Rentabilita je obecně definována jako poměr zisku a vloţeného 

kapitálu: [4] 

zisk

vloţený kapitál
    [4]  

 

Rentabilita celkového kapitálu 

Měřením rentability celkového kapitálu (ROI - return on investments, resp. ROA - 

return on assets) vyjadřujeme celkovou efektivnost podniku. [4] 

RCK =
zisk

celkový kapitál 
  [4]  

RCK – rentabilita celkového kapitálu 

Celkovým kapitálem se rozumí krátkodobé i dlouhodobé závazky a vlastní kapitál. 

Výnosnost celkového kapitálu je brána bez ohledu na to, odkud tento kapitál pochází. 

Finanční struktura podniku je zde bezvýznamná, hodnotí se reprodukce veškerého 

kapitálu vloţeného do podniku, bez ohledu na jeho původ, zda je vlastní nebo cizí. Proto se 

zde počítá s aktivy podniku, protoţe vytváří nové zdroje, výnosy, které se rozdělují na zisk, 

úroky a daně. Poměřuje se zisk před zdaněním a úroky placenými z cizího kapitálu a 

celková aktiva (stálá a oběţná). 

RCK =  
ZUD

CA
   [4]  

RCK – rentabilita celkového kapitálu 

ZUD – zisk před úroky a daněmi 

CA – celková aktiva 
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Častěji se uţívá následující vzorec výpočtu, kde se dává do poměru zisk po danění a 

zdaněných úroků k celkovým aktivům. Ukazatel počítá s daní ze zisku, která je součástí 

ekonomického prostředí. 

RCK =
Z + U × (1 − d)

CA
     [4]  

RCK – rentabilita celkového kapitálu 

Z – zisk po zdanění 

U – úrok 

d – daňová sazba daně z příjmu (ze zisku) 

CA – celková aktiva  

 

V jednodušší formě je ukazatel RCK je poměřován čistý zisk k celkovým aktivům. 

Poměr čistého zisku k celkovým aktivům bývá nazýván výnos na aktiva, který 

charakterizuje, jak management podniku vyuţívá celá svá aktiva k uspokojování vlastníků. 

RCK =  
Z

CA
    [4]  

RCK – rentabilita celkového kapitálu 

Z – zisk po zdanění 

CA – celková aktiva  

 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

 Měří výnosnost dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE – Return On Capital 

Employed) vloţeného akcionáři a věřiteli do podniku. Tedy vlastního kapitálu investorů a 

cizího investovaného kapitálu věřitelů. V čitateli zlomku jsou celkové výnosy investorů 

(úroky pro věřitele a čistý zisk pro akcionáře, a to jak prioritní, tak obyčejné – kmenové) a 

ve jmenovateli jsou dlouhodobé finanční prostředky investované akcionáři a věřiteli.  

RDIK =  
Z + U × (1 − d)

DZ + VK
    [4]  

RDIK – rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

Z – zisk po zdanění 

U – úrok 

d – daňová sazba daně z příjmu (ze zisku) 
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DZ – dlouhodobé závazky 

VK – vlastní kapitál 

 

V tomto případě se pouţívá čistý zisk před vyplacením dividend prioritním 

akcionářům, u poloţky úroku pouze úrok splatný dlouhodobým věřitelům a odečte se úrok 

z krátkodobých půjček. 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return On Equity) vyjadřuje výnosnost 

kapitálu vloţeného akcionáři. Hodnotí, zda kapitál, který vloţil do podniku je 

reprodukován s náleţitou intenzitou odpovídající riziku investice. Rentabilita vlastního 

kapitálu by měla být vyšší neţ míra výnosu cenných papírů garantovaných státem, které 

jsou bezrizikové, protoţe investor poţaduje od rizikovějších investic vyšší míru 

zhodnocení. 

RVK =  
Z

VK
    [4]  

RVK – rentabilita vlastního kapitálu 

Z – zisk po zdanění 

VK – vlastní kapitál 

 

Růst ukazatele můţe znamenat zlepšení hospodaření ve firmě, sníţení podílu 

vlastního kapitálu na celkovém kapitálu nebo niţší úročení cizích zdrojů. 

 

Pyramidový rozklad rentability 

Pyramidový rozklad rentability je součástí analýzy rentability, kdy se ukazatelé 

rozkládají na ukazatele dílčí. Pyramidový rozklad identifikuje objektivní vazby mezi 

ukazateli rentability a vliv změn hodnot jednotlivých dílčích ukazatelů na změnu hodnoty 

ukazatele rentability. 

První stupeň rozkladu – rentabilita celkového kapitálu je vyjádřena jako funkce dvou 

ukazatelů: 

1. ukazatele ziskovosti tržeb, tzv. ziskové marţe 
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2. ukazatele obratu celkových aktiv, resp. vázanosti celkového vloţeného 

kapitálu 

 

RCK = 
Z

CA
 = 

ZUD

T
 × 

T

CA
  [4]                  nebo               RCK = 

Z + U × (1 - d)

T
 × 

T

CA
   [4]  

 

Pokud podnik pouţívá pouze vlastní kapitál, rentabilita celkového kapitálu se rovná 

rentabilitě vlastního kapitálu. 

Ukazatel zisku v poměru k tržbám vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku 

při dané úrovni trţeb, kolik dokáţe podnik vyprodukovat „efektu“ na 1 Kč trţeb. [4] 

Ukazatel tržeb v poměru k celkovým aktivům vyjadřuje schopnost podniku 

zajišťovat investice do aktiv při dané úrovni trţeb, jak rychle dokáţe otáčet vloţený 

kapitál, jaký je obrat celkových aktiv, resp. obrat kapitálu. [4] 

Při nízké nebo několik let klesající ziskovosti trţeb, je třeba se zaměřit na analýzu 

jednotlivých druhů nákladů, protoţe je měřítkem schopnosti podniku ovlivňovat úroveň 

nákladů. Sníţením nákladů můţe podnik dosáhnout vyššího zisku a zlepšit ukazatel 

ziskovosti trţeb. Relativní úroveň nákladů vyjadřuje ukazatel nákladovosti, který je 

definován vztahem celkových nákladů k dosaţeným trţbám podniku. Tento ukazatel je 

doplňkovým ukazatelem k předchozímu ukazateli ziskovosti trţeb. 

Druhým ukazatelem, který ovlivňuje rentabilitu celkového kapitálu je obrat 

celkových aktiv, který je vyjádřen poměrem trţeb k celkovým aktivům podniku. 

Většina podniků však pouţívá i cizí kapitál. Proto se základní Du Pontova rovnice 

rozšiřuje takto: 

RVK = 
Z

T
 ×

T

 CA
 × 

CA

VK
    [4]  

 

Pomocí těchto tří nástrojů („pák“) mohou manaţeři ovlivňovat výnosnost vlastního 

kapitálu, coţ je povaţováno za základní cíl podnikání: 

1. čistá ziskovost tržeb 
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2. obrat celkových aktiv 

3. finanční páka. 

Manaţeři kombinují všechny tři nástroje tak, aby výnosnost vlastního kapitálu byla co 

nejvyšší. 
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4. Zhodnocení finanční situace společnosti 

Praktická část bakalářské práce se zabývá zhodnocením celkové výnosnosti 

společnosti MSA, a.s. Metodou analýzy poměrových ukazatelů jsou vypočteny jednotlivé 

ukazatele rentability a to rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita celkového kapitálu, 

rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu. Analýza zkoumá vývoj výnosnosti podniku 

od roku 2005 aţ do roku 2009. Následně je proveden první stupeň pyramidového rozkladu 

rentability vlastního kapitálu, pomocí kterého zjistíme, jaký vliv mají dílčí ukazatelé na 

rentabilitu vlastního kapitálu. 

Vybraná data pouţitá k výpočtu rentability vybrané společnosti jsou uvedena 

v následující tabulce č. 7, která jsou převzata z účetních výkazů a to z rozvahy a z výkazu 

zisku a ztrát, které jsou uveřejněny na stránkách ve výročních zprávách společnosti. 

 

Tabulka 7: Vstupní data (v tis. Kč) 

Zdroj [6]   

 

Kolísavá změna celkových aktiv ve sledovaném období je zapříčiněna různou výši 

zásob. V roce 2007 jsou celková aktiva nejvyšší z důvodu nárůstu oběžného majetku a 

pohledávky za upsaný základní kapitál.  

Výši oběţného majetku ovlivnily zásoby, které narostly oproti roku 2006 o 

104,54%. Narostly hodnoty u poloţek materiál, nedokončená výroba a polotovary a 

výrobky. Další dva roky hodnoty postupně klesaly.  

Položka 
 

2005 2006 2007 2008 2009 

Aktiva celkem CA 952 473 1 223 459 1 468 866 1 201 354 973 716 

Vlastní kapitál VK 453 619 456 103 128 570 138 233 197 313 

Dlouhodobé závazky DZ 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky KZ 298 102 306 003 930 951 725 994 668 640 

Úrok z dlouhodobých závazků U 0 0 0 0 0 

Daňová sazba daně z příjmu D 26% 24% 24% 21% 20% 

Zisk po zdanění Z 37 674 14 353 128 689 9 610 39 735 

Zisk před úroky a daněmi ZUD 48 098 27 565 133 431 58 127 100 846 
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Pohledávky za upsaný vlastní kapitál vznikly společnosti v roce 2007 z procesu 

fůze se společností ASM Holding, a.s., která byla zároveň zanikající společností.  

Vlastní kapitál v roce 2007 značně klesl oproti předcházejícím létům. Příčinou 

poklesu vlastního kapitálu byly oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

způsobené fůzí vzniklou právě v tomto v roce 2007. Následující rok narostl vlastní kapitál 

o 7,52 %, k němuţ přispěl hospodářský výsledek minulých let.  

Firma MSA, a.s. v rámci své kapitálové struktury nevyužívá dlouhodobé 

finanční zdroje, tudíž z nich neplatí ani úroky. Využívá pouze krátkodobé finanční 

zdroje, z čeho společnost financuje oběţný majetek, hlavně zásoby. Dlouhodobý majetek 

je financován z 90 % leasingem a 10 % z vlastních zdrojů.  

4.1.  Ukazatelé rentability v letech 2005 - 2009 

V následující tabulce č. 8 je přehled vypočtených hodnot rentability. Proměnlivost 

rentability za dobu pěti let znázorňuje graf č. 1. V období od 2005 - 2006 u všech 

ukazatelů rentabilita klesla. Rok 2007 byl pro podnik ve sledovaném období nejúspěšnější. 

Další rok opět ukazatelé poklesli. Poslední sledovaný rok zaznamenává malý nárůst u 

všech ukazatelů. 

 

Tabulka 8: Rentabilita společnosti MSA, a.s. 2005 - 2009 

Ukazatele rentability (v %) Vzorec 2005 2006 2007 2008 2009 

Rentabilita vlastního 
kapitálu 

RVK 
Z

VK
 8,31 3,15 100,09 6,95 20,14 

Rentabilita celkového 
kapitálu 

RCK 
ZUD

CA
 5,05 2,25 9,08 4,84 10,36 

Rentabilita dlouhodobě 
investovaného kapitálu 

RDIK 
Z + U x (1 - d) 
    DZ + VK 

8,31 3,15 100,09 6,95 20,14 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 1: Rentabilita společnosti MSA, a.s. 

 

          Zdroj:Vlastní zpravování 

 

Obrovský nárůst ukazatelů v roce 2007 byl způsoben zavedením nového výrobku 

(deskových šoupátek), ale také nižšími náklady, díky čemuţ bylo dosaţeno vysokého zisku, 

který byl nejvyšší za celé sledované období. Dalším faktorem, jenţ způsobil tento nárůst, 

byl nízký stav vlastního kapitálu, který nastal na základě oceňovacích rozdílů z přecenění 

při přeměnách v rámci jiţ uţ zmíněné fůze v roce 2007.  

 

4.1.1. Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu ukazuje, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu 

kapitálu vloţeného akcionářem. Rok 2007 byl nejvíce uspokojivý, protoţe rentabilita 

vlastního kapitálu dosáhla 100,09%. Coţ znamená, ţe 1 Kč investovaného kapitálu vynesla 

akcionářům 1 Kč čistého zisku. V tomto roce byla výše zisku po zdanění nejvyšší a jen o 

něco málo větší neţ vlastní kapitál. V ostatních letech není rentabilita vlastního kapitálu 

příliš vysoká, zejména v roce 2006, kdy se vedlo podniku nejhůř ze sledovaného období. 

V tomto roce hodnota RVK byla 3,15%. Rentabilita vlastního kapitálu v roce 2009 narostla 

na 20,14%.  

Rentabilita vloţeného kapitálu je dána různou kombinací ziskové marţe a obratu 

aktiv, coţ můţeme dobře vysledovat v Du Pontově rozkladu v kapitole 4.2. 
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Tabulka 9: Výpočet rentability vlastního kapitálu (v tis. Kč) 

Rok RVK = 
Z

VK
 Výsledek 

2005 
37 674

453 619
 8,31% 

2006 
14 353

456 103
 3,15% 

2007 
128 689

128 570
 100,09% 

2008 
9 610

138 233
 6,95% 

2009 
39 735

197 313
 20,14% 

      Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 2: Vývoj RVK 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.1.2.  Rentabilita celkového kapitálu 

Rentabilita celkového kapitálu je ve sledovaném období proměnlivá  

a nedosahuje příliš vysokých hodnot. Podle tabulky č. 10 lze vidět, ţe nejniţší rentabilita 
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v roce 2007 o 6,83% opět došlo v roce 2008 k poklesu o 3,24%, ale hodnota nebyla niţší 

neţ za rok 2006. Společnost dosáhla nejvyšší rentability v roce 2009 a to 10,36%.  

 

Tabulka 10: Výpočet rentability celkového kapitálu (v tis. Kč) 

Rok RCK = 
ZUD

CA
 Výsledek 

2005 
48 098

952 473
 5,05% 

2006 
27 565

1 223 459
 2,25% 

2007 
133 431

1 468 866
 9,08% 

2008 
58 127

1 201 354
 5,84% 

2009 
100 846

973 716
 10,36% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 3: Vývoj RCK 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.1.3.  Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu je v jednotlivých letech 

ovlivněna výši zisku a dále závisí na míře vyuţívání dlouhodobých zdrojů financování. 

Jelikož firma MSA, a.s. v rámci své kapitálové struktury nevyužívá dlouhodobé 

finanční zdroje, tudíţ ani neplatí úroky z těchto zdrojů.  

Výsledky rentability dlouhodobého investovaného kapitálu jsou proto shodné 

s výsledky rentability vlastního kapitálu. 

Tabulka 11: Výpočet rentability dlouhodobě investovaného kapitálu (v tis. Kč) 

Rok RDIK = 
Z + U × (1-d)

DZ + VJ
 Výsledek 

2005 
37 674 + 𝟎 × (1 − 0,26) 

𝟎 + 453 619
 8,31% 

2006 
14 353 + 𝟎 × (1 − 0,24)

𝟎 + 456 103
 3,15% 

2007 
128 689 + 𝟎 × (1 − 0,24)

𝟎 + 128 570
 100,09% 

2008 
9 610 + 𝟎 × (1 − 0,21)

𝟎 + 138 233
 6,95% 

2009 
39 735 + 𝟎 × (1 − 0,20)

𝟎 + 197 313
 20,14% 

     Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 4: Vývoj RDIK 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2.  Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu 

V této podkapitole je proveden první stupeň pyramidového rozkladu ukazatele RVK 

na ukazatele dílčí, pro zjištění vazeb mezi jednotlivými ukazateli a vlivu změn 

jednotlivých ukazatelů na změnu hodnoty rentability vlastního kapitálu. Pro výpočet jsem 

pouţila vstupní data, která jsou uvedena v tabulce č. 12. 

 

Tabulka 12: Vstupní data (v tis. Kč) 

Položka 2005 2006 2007 2008 2009 

Aktiva celkem 952 473 1 223 459 1 468 866 1 201 354 973 716 

Vlastní kapitál 453 619 456 103 128 570 138 233 197 313 

Tržby 1 130 125 1 720 807 1 424 729 1 505 571 1 376 685 

Zisk po zdanění 37 674 14 353 128 689 9 610 39 735 

Zdroj: [6] 

 

Jak uţ bylo řečeno v kapitole 3.4.1., rentabilita vlastního kapitálu se počítá jako 

poměr zisku k vlastnímu kapitálu. V tabulce č. 13 jsou uvedeny výsledky výpočtů tří 

ukazatelů, majících vliv na RVK: čistá ziskovost tržeb, obrat celkových aktiv a finanční 

páka. Kompletní výpočty jsou umístěny v Příloze č. 5. 

 

Tabulka 13: Pyramidový rozklad RVK 

Rozklad RVK Vzorec 2005 2006 2007 2008 2009 

RVK Z/VK 8,31% 3,15% 100,09% 6,95% 20,14% 

Čistá ziskovost tržeb Z/T 3,33 0,83 9,03 0,64 2,89 

Obrat celkových aktiv T/CA 1,19 1,41 0,97 1,25 1,41 

Finanční páka CA/VK 2,10 2,68 11,42 8,69 4,93 

        Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rentabilita vlastního kapitálu ve sledovaném období je velmi proměnlivá. V roce 

2005 výše RVK byla 8,31%. Ta byla ovlivněna rentabilitou celkového kapitálu, zejména 

ziskovosti trţeb. Pozitivní vliv na RVK a ostatní dílčí ukazatele má i finanční páka. 
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V roce 2006 rentabilita vlastního kapitálu poklesla na 3,15%. Příčinou byla velice 

nízká rentabilita celkových aktiv. I přes nárůst obratu aktiv oproti roku 2006, byla silně 

ovlivněna poklesem ziskovosti trţeb v důsledku sníţení čistého zisku o 62% a zvýšením 

trţeb o 52% tak to svědčí o produkci s vyššími náklady. Na celkové hodnotě ukazatele 

rentability vlastního kapitálu se pozitivně podílela finanční páky.  

Obrovský nárůst nastal v roce 2007, kdy rentabilita vlastního kapitálu byla 100,09%. 

Rentabilita celkových aktiv dosahovala v tomto roce nejvyšší hodnoty  

za celé sledované období, díky velkému nárůstu ziskovosti trţeb, neboť se výrazně zvýšil 

čistý zisk i přesto, ţe trţby byly niţší oproti roku 2006. Dále hodnota RVK byla ovlivněna 

mírným poklesem obratu celkových aktiv. Efekt finanční páky činil v tomto roce 11,42, a 

proto razantně ovlivnil výsledek RVK. 

Rok 2008 znamenal velký propad v oblasti rentability oproti roku 2007, nebyl však 

větší neţ hodnoty dosaţené v roce 2006. Příčinou byl výrazný pokles rentability celkových 

aktiv, jelikoţ ziskovost trţeb byla pouze 0,64%. Zisk dosaţený v roce 2008 byl totiţ 

nejniţší za celé sledované období. Obrat celkových aktiv v roce 2008 svým nárůstem 

přispěl k mírnému zvýšení RCK. Rentabilita vlastního kapitálu v tomto roce narostla díky 

pozitivnímu účinku finanční páky, jejíţ hodnota činila 8,69. 

V posledním sledovaném roce 2009 rentabilita vlastního kapitálu opět stoupla na 

20,14%, k čemu přispěla rentabilita celkového kapitálu výši 4,08%. Tu ovlivnila čistá 

ziskovost trţeb, která stoupla o 2,25% oproti předešlému roku, tedy na 2,89%. Dále co 

ovlivňuje RCK je obrat celkových aktiv, který byl v letech 2009 a 2006 stejný a zároveň 

tato hodnota byla nejvyšší v celém sledovaném období. Velmi příznivý vliv měl efekt 

finanční páky, který sice od roku 2007 klesal, ale přispěl pro nárůst RVK. 

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe kdyby společnost nevyuţívala ke svému financování 

cizí zdroje, rentabilita vlastního kapitálu by nedosahovala takových výsledků, neboť by 

byla shodná s hodnotou rentability celkových aktiv. Pouţití finanční páky během všech 

čtyř let projevilo velmi pozitivní účinek, jak můţeme vidět v grafu č. 2.  

Na celkové přispění finanční páky k hodnotě rentability vlastního kapitálu měl vliv rozdíl, 

o který vyprodukovaný zisk z celkového vloţeného kapitálu převyšoval úroky z cizího 

kapitálu. 



Anděla Pešová: Finanční analýza společnosti MSA, a.s. 

 

2011  26 

 Z výše uvedeného vyplívá, ţe vyuţívání cizích zdrojů, rentabilita vlastního kapitálu 

by nedosahovala takových výsledků. Pozitivně se projevilo pouţití finanční páky během 

pěti let a to proto, ţe výše úroku z dluhu nebyla převýšena vůči výnosnosti aktiv.  
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5. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace společnosti MSA, a.s. 

v oblasti rentability v období od 2005 – 2009. Rentabilita patří k nejsledovanějším 

oblastem, jelikoţ vypovídá o „finančním zdraví“ podniku. I já jsem se proto v mé 

bakalářské práci zaměřila na tuto oblast. 

V úvodu práce bylo naznačeno, ţe finanční analýza je cenným zdrojem informací o 

hospodaření a finanční situaci podniku, díky níţ můţeme hodnotit jeho minulý i současný 

vývoj a určit trendy budoucího vývoje společnosti.  

V druhé kapitole jsem představila podnik MSA, a.s., ve kterém sleduji vývoj 

rentability. Kromě základních informací, profilu společnosti a jeho historie je zde uveden 

přehled ekonomických ukazatelů z účetních výkazů, které jsem získala z Výročních zpráv 

společnosti.  

V třetí části je teoretický popis toho, co je finanční analýza, kdo ji vyuţívá a jak se 

provádí. Mezi základní metody provádění finanční analýzy patří poměrová analýza, 

vyuţívající finanční poměrové ukazatele v oblasti rentability, aktivity, zadluţenosti a 

likvidity. 

Praktická část v kapitole čtvrté je zaměřena na výpočty a zhodnocení podniku 

v oblasti rentability v časovém úseku pěti let. Pomocí poměrových ukazatelů jsem 

zhodnotila podnik v oblasti rentability vlastního kapitálu, celkového kapitálu a dlouhodobě 

investovaného kapitálu. Následně jsem provedla základní úroveň pyramidového rozkladu 

ukazatele rentability vlastního kapitálu, pro zjištění vlivu dílčích ukazatelů na RVK. 

Rentabilita společnosti, resp. výnosnost vloţeného kapitálu dosahuje, aţ na určité 

výjimky, nízkých hodnot. V roce 2007 byla situace pro společnost velmi dobrá, protoţe 

hodnoty ukazatelů značné narostly oproti předchozím sledovaným rokům. Nárůst 

ukazatelů byl důsledkem vysokých trţeb za nový výrobek (deskové šoupátko), ale také 

vlivem sníţení nákladů, čímţ podnik dosáhl vysokého zisku a dosáhl tak nejvyšších hodnot 

rentability za celé sledované období.  

 Pyramidový rozklad  RVK ukazuje, ţe velký vliv na tento ukazatel má ve 

společnosti MSA, a.s. především ziskovost trţeb. Podnik by se proto měl zaměřit na 



Anděla Pešová: Finanční analýza společnosti MSA, a.s. 

 

2011  28 

zvýšení trţeb a sniţování nákladů, aby především tato „páka“ zvyšovala i v budoucnu 

úroveň rentability vlastního kapitálu.  

Ukazatel obratu celkových aktiv se v čase příliš nemění. Finanční páka pozitivně 

v čase přispívá ke zvyšování rentability vlastního kapitálu.
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Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MSA, a.s. - AKTIVA  

 

 Rozvaha v úplném rozsahu (v tis. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 

  Aktiva celkem 952 473  1 223 459  1 468 866  1 201 354  973 716  

A Pohledávky za upsaný základní kapitál   

 

109 260 

 

  

B Dlouhodobý majetek 272 136  274 604  284 996  322 430  288 763  

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 4 542  2 637  2 606  3 475  1720 

B.I 1 Zřizovací výdaje   

   

  

B.I 2 Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti   

   

  

B.I 3 Software   

   

1720 

B.I 4 Ocenitelná práva 4 542 2 484 2 496 3 475   

B.I.5 Goodwill   

   

  

B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek   

   

  

B.I 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   

   

  

B.I 8 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek   153 110 

 

  

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 259394 264412 274832 311293 259439 

B.II 1 Pozemky 17 680 17 499 17 500 17 500 17500 

B.II 2 Stavby 186 102 182 282 181 091 180 341 174561 

B.II 3 

Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 40 826 45 811 50 757 49 837 40487 

B.II 4 Pěstitelské celky trvalých porostů   

   

  

B.II 5 Základní stádo a taţná zvířata   

   

  

B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 12 376 16 060 18 745 21 903 22808 

B.II 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 410 660 1 372 41 212 3080 

B.II 8 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek   2 100 5 367 500 1003 

B.II 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku   

   

  

B.III Dlouhodobý finanční majetek 8 200  7 555  7 558  7 662  27 604  

B.III 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 8 151 7 546 7 546 7 546 11007 

B.III 2 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem 49 9 11 97 16597 

B.III 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly   

   

  

B.III 4 

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a 

účetním jednotkám pod podstatným vlivem   

   

  

B.III 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek   

   

  

B.III 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek   

  

19   

B.III 7 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek   

 

1 

 

  

C Oběžná aktiva 671 010  939 466  1 065 470  870 447  675952 

C.I Zásoby 371 669  323 543  661 775  495 683  372 956  



 

 

 

 

 

 

 Rozvaha v úplném rozsahu (v tis. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 

C.I 1 Materiál 196 005 189 304 341 689 301 018 197454 

C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary 107 799 83 724 185 249 139 287 130583 

C.I 3 Výrobky 65 154 45 331 133 089 54 194 43304 

C.I 4 Zvířata   

   

  

C.I 5 Zboţí 2 648 5 184 1 744 1 128 1615 

C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 63 

 

4 56   

C.II Dlouhodobé pohledávky 0  0  2 091  0  0  

C.II 1 Pohledávky z obchodních vztahů   

 

2 091 

 

  

C.II 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami   

   

  

C.II 3 

Pohledávky za účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem   

   

  

C.II 4 

Pohledávky za společníky, členy druţstva a za 

účastníky sdruţení   

   

  

C.II 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy   

   

  

C.II.6 Dohadné účty aktivní   

   

  

C.II.7 Jiné pohledávky   

   

  

C.II.8 Odloţená daňová pohledávka   

   

  

C.III Krátkodobé pohledávky 252 815 583 418 362 983 335 212 241 323 

C.III 1 Pohledávky z obchodních vztahů 226 140 527 575 258 040 133 495 184144 

C.III 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami   

 

67 973 183 490 44503 

C.III 3 

Pohledávky za účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem   

   

  

C.III 4 

Pohledávky za společníky, členy druţstva a za 

účastníky sdruţení   

   

  

C.III 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   

   

  

C.III 6 Stát - daňové pohledávky 9 538 20 031 21 558 13 660 6407 

C.III 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 5 037 2 714 2 854 3 994 5239 

C.III.8 Dohadné účty aktivní 237 356 73 263 641 

C.III.9 Jiné pohledávky 11 863 32 742 12 485 310 389 

C.IV Krátkodobý finanční majetek 46 526  32 505  38 621  39 552  61673 

C.IV 1 Peníze 186 142 170 113 55 

C.IV 2 Účty v bankách 28 898 32 363 38 451 39 439 61618 

C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 17 442 

   

  

C.IV 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek   

   

  

D.I Časové rozlišení 9 327  9 389  9 140  8 477  9 001  

D.I 1 Náklady příštích období 9 245 9 311 9 110 8 461 8599 

D.I 2 Komplexní náklady příštích období   

   

  

D.I 3 Příjmy příštích období 82 78 30 16 402 



 

 

 

Příloha č. 2: Rozvaha společnosti MSA, a.s. – PASIVA 

 

Rozvaha v plném rozsahu (v tis. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 

  Pasiva celkem 952 473  1 223 459  1 468 866  1 201 354  973 716  

A Vlastní kapitál 453 619  456 103  128 570  138 233  197 313  

A.I Základní kapitál 23 019  23 019  23 019  23 019  23 019  

A.I 1 Základní kapitál 23 019 23 019 23 019 23 019 23019 

A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly   

   

  

A.I.3 Změny základního kapitálu   

   

  

A.II Kapitálové fondy -909  36  -463 309  -463 256  -443 911  

A.II 1 Emisní áţio   

   

  

A.II 2 Ostatní kapitálové fondy 93 93 94 94 93 

A.II 3 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků -1 002 -57 -15 38 19384 

A.II 4 

Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách   

 

-463 388 -463 388 -463388 

A.III 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 326 373  326 373  326 372  326 372  326 372  

A.III 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 100 986 100 986 100 986 100 986 100986 

A.III 2 Statutární a ostatní fondy 225 387 225 387 225 386 225 386 225386 

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 67 462  92 322  113 799  242 488  252 098  

A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 67 462 92 322 133 694 262 383 271993 

A.IV 2 Neuhrazená ztráta minulých let   

 

-19 895 -19 895 -19895 

A.V 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-) 37 674 14 353 128 689 9 610 39735 

B Cizí zdroje 497 786  764 645  1 339 637  1 063 020  775 487  

B.I Rezervy 3 868  15 203  55 083  50 478  6 847  

B.I 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů   

 

43 335 44 835   

B.I 2 Rezerva na důchody a podobné závazky   

   

  

B.I.3 Rezerva na daň z příjmů   

   

  

B.I.4 Ostatní rezervy 3 868 15 203 11 748 5 643 6847 

B.II Dlouhodobé závazky 0  0  0  0  0  

B.II 1 Závazky z obchodních vztahů   

   

  

B.II 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám   

   

  

B.II 3 

Závazky k účetním jednotkám pod 

podstatným vlivem   

   

  

B.II 4 

Závazky ke společníkům, členům druţstva a 

k účastníkům sdruţení   

   

  

B.II 5 Dlouhodobé přijaté zálohy   

   

  

B.II.6 Vydané dluhopisy   

   

  

B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě   

   

  



 

 

 

 

Rozvaha v plném rozsahu (v tis. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 

B.II.8 Dohadné účty pasivní   

   

  

B.II.9 Jiné závazky   

   

  

B.II.10 Odloţený daňový závazek   

   

  

B.III Krátkodobé závazky 298 102  306 003  930 951  725 994  668 640  

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 252 918 240 374 397 589 254 984 242558 

B.III 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám   

 

371 842 292 992 305343 

B.III 3 

Závazky k účetním jednotkám pod 

podstatným vlivem   

   

  

B.III 4 

Závazky ke společníkům, členům druţstva a 

k účastníkům sdruţení   

   

  

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 7 982 9 197 10 756 11 627 11114 

B.III 6 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 5 245 4 966 6 141 6 676 5904 

B.III 7 Stát - daňově závazky a dotace 1 447 1 206 16 150 1 614 16004 

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 20 944 9 528 43 464 66 845 9503 

B.III.9 Vydané dluhopisy   

   

  

B.III.10 Dohadné účty pasivní 9 190 40 150 42 266 32 473 35458 

B.III.11 Jiné závazky 376 582 42 743 58 783 42756 

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 195 816  443 439  353 603  286 548  100 000  

B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 42 415 36 011 

  

  

B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry 153 401 407 428 353 603 286 548 100000 

B.IV 3 Krátkodobé finanční výpomoci   

   

  

C.I Časové rozlišení 1 068  2 711  659  101  916  

C.I 1 Výdaje příštích období 1068 2711 624 100 916 

C.I 2 Výnosy příštích období     35 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztrát společnosti MSA, a.s. 

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (v tis. Kč.) 2005 2006 2007 2008 2009 

I Trţby za prodej zboţí 41 211 87 256 19 582 22 137 31 202 

A Náklady vynaloţené na prodej zboţí 32 784 73 992 18 764 21 270 28 380 

+ Obchodní marže 8 427  13 264  818  867  2 822  

II Výkony 1 141 168  1 687 773  1 660 162  1 471 605  1 337 070  

II. 1 Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 1 088 914 1 633 551 1 405 147 1 483 434 1 345 483 

II. 2 

Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní 

výroby 23 551 -22 300 188 498 -82 320 -20 152 

II. 3 Aktivace 28 703 76 522 66 517 70 491 11 739 

B Výkonová spotřeba 944 843  1 400 167  1 249 472  1 141 481  1 028 842  

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 776 611 1 106 693 1 043 569 927 626 837 425 

B. 2 Sluţby 168 232 293 474 205 903 213 855 191 417 

+ Přidaná hodnota 204 752  300 870  411 508  330 991  311 050  

C Osobní náklady 170 222  211 714  241 433  239 661  232 566  

C. 1 Mzdové náklady 123 168 149 627 164 867 169 153 165 508 

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a druţstva 1 260 3 880 12 480 4 703 4 837 

C. 3 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 42 172 52 286 57 706 59 268 55 134 

C. 4 Sociální náklady 3 622 5 921 6 380 6 537 7 087 

D Daně a poplatky 991 899 920 857 716 

E Odpisy investičního majetku 28 451 32 008 40 660 26 681 25 584 

III 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 12 667  34 780  19 639  41 705  52 639  

III. 1 Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 2 991 22 215 1 846 19 783 43 257 

III. 2 Trţby z prodeje materiálu 9 676 12 565 17 793 21 922 9 382 

F 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 13 505  30 786  18 350  21 319  38 713  

F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 2 18 287   19 204 38 006 

F.2 Prodaný materiál 13 503 12 499 18 350 2 115 707 

G Změna stavu rezerv a opravných poloţek -34 469 28 049 18 164 -5 749 -46 967 

IV. Ostatní provozní výnosy 358 673 425 894 11 589 12 852 188 331 

H Ostatní provozní náklady 358 218 439 949 24 053 15 928 188 050 

V. Převod provozních výnosů           

I. Převod provozních nákladů           

* Provozní výsledek hospodaření 39 174  18 139  99 156  86 851  113 358  

VI. Trţby z prodeje cenných papírů a vkladů 131   329     

J. Prodané cenné papíry a vklady 131   240     

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0  700  700  700  700  

VII. 1 Výnosy z CP a vkladů ve skupině   700  700  700  700  

VII. 2 Výnosy z ostatních CP a vkladů           



 

 

 

 

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

VII. 3 Výnosy z ostatních finančních investic           

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 1 1        

K. Náklady finančního majetku           

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 3 683 36 855  20 478  7 097  15 739  

L. Náklady z přecenění CP a derivátů 16 159 4 153  41 589  33 949    

M. 

Změna stavu rezerv a opravných poloţek ve finanční 

oblasti   620  -200  49  -470  

X. Výnosové úroky 661 682  1 207  568  366  

N. Nákladové úroky 10 424 13 212  38 493  49 396  46 276  

XI. Ostatní finanční výnosy 65 762 81 716  144 581  201 010  130 545  

O Ostatní finanční náklady 44 891 77 572  91 437  155 193  160 332  

XII. Převod finančních výnosů           

P. Převod finančních nákladů           

* Finanční výsledek hospodaření -1 367  24 397  -4 264  -29 212  -58 788  

Q. Daň z příjmů za běţnou činnost 0 0  -33 751  -879  14 835  

Q1. splatná     14 512  -879  14 835  

Q2. odloţená     -48 263      

** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 37 807  42 536  128 643  58 518  39 735  

XIII. Mimořádné výnosy 25  -28 133  72  1 413    

R. Mimořádné náklady 158  50  26  50 321    

S. Daň z příjmů z mimořádné činnost 0  0  0  0  0  

S1. splatná           

S2. odloţená           

* Mimořádný výsledek hospodaření -133  -28 183  46  -48 908  0  

T Převod podílu na HV společníkům           

*** Výsledek hospodaření za účetní jednotku 37 674  14 353  128 689  9 610  39 735  

  Výsledek hospodaření před zdaněním 37 674  14 353  94 938  8 731  54 570  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4: Výpočet ukazatelů rentability 

𝑅𝑉𝐾05 =  
37 674

453 619
× 100 = 8, 31%  

𝑅𝑉𝐾06 =  
14 353

456 103
× 100 = 3,15% 

𝑅𝑉𝐾07 =  
128 689

128 570
× 100 = 100,09% 

𝑅𝑉𝐾08 =  
9 610

138 233
× 100 = 6,95% 

𝑅𝑉𝐾09 =  
39 735

197 313
× 100 = 20,14% 

 

𝑅𝐶𝐾05 =  
48 098

952 473
× 100 = 5,05%  

𝑅𝐶𝐾06 =  
27 565

1 223 459
× 100 =  2,25% 

𝑅𝐶𝐾07 =  
133 431

1 68 866
× 100 =  9,08%  

𝑅𝐶𝐾08 =  
58 127

1 201 354
× 100 =  4,84% 

𝑅𝐶𝐾09 =  
100 846

973 716
× 100 = 10,36%  

 

𝑅𝐷𝐼𝐾05 =  
37 674 +  0 ×   1 − 0,26 

0 +  453 619
× 100 = 8,31% 

𝑅𝐷𝐼𝐾05 =  
14 353 +  0 ×   1 − 0,24 

0 +  453 619
× 100 = 3,15% 

𝑅𝐷𝐼𝐾05 =  
128 689 +  0 ×   1 − 0,24 

0 +  453 619
× 100 = 100,09% 

𝑅𝐷𝐼𝐾05 =  
9 610 +  0 ×   1 − 0,21 

0 +  453 619
× 100 = 6,95% 

𝑅𝐷𝐼𝐾05 =  
39 735 +  0 ×   1 − 0,20 

0 +  453 619
× 100 = 20,14% 

 



 

 

Příloha č. 5: Rozklad ukazatele RVK 

 
𝑍

𝑇
 

05
=  

37 674

1 130 125
× 100 = 3,33 %  

 
𝑍

𝑇
 

06
=  

14 353

1 720 807
× 100 =  0,83 % 

 
𝑍

𝑇
 

07
=  

128 689

1 424 729
× 100 =  9,03 % 

 
𝑍

𝑇
 

08
=  

9 610

1 505 570
× 100 =  0,64 % 

 
𝑍

𝑇
 

09
=  

39 735

1 376 685
× 100 =  2,89 % 

 

 
𝑇

𝐶𝐴
 

05
=  

1 130 125

952 473
= 1,19  

 
𝑇

𝐶𝐴
 

06
=  

1 720 807

1 223 59
= 1,41  

 
𝑇

𝐶𝐴
 

07
=  

1 424 729

1 468 866
= 0,97  

 
𝑇

𝐶𝐴
 

08
=  

1 505 571

1 201 354
= 1,25  

 
𝑇

𝐶𝐴
 

09
=  

1 376 685

973 716
= 1,41  

 

 
𝐶𝐴

𝑉𝐾
 

05
=  

952 473

453 619
= 2,10 

 
𝐶𝐴

𝑉𝐾
 

06
=  

1 223 459

456 103
= 2,68 

 
𝐶𝐴

𝑉𝐾
 

07
=  

1 468 866

128 570
= 11,42 

 
𝐶𝐴

𝑉𝐾
 

08
=  

1 201 534

138 233
=  8,69 

 
𝐶𝐴

𝑉𝐾
 

09
=  

973 716

197 313
= 4,93 


