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Anotace 
 
Předmětem bakalářské práce je provedení analýzy účetní závěrky vybrané 
společnosti. Metod provádění finanční analýzy je celá řada, ale v práci je 
provedena vertikální analýza, která spočívá v procentuálním vyjádření jednotlivých 
položek účetních výkazů ke stanovené veličině. Při této finanční analýze se 
vychází z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Vybranou společností, která je 
analyzována, je Vršanská uhelná a.s. a sledovanými roky jsou 2008 a 2009. Na 
základě provedené analýzy se vyhodnotí zjištěné skutečnosti a bude navrženo 
doporučení do dalších let. 
 
 

Klíčová slova: účetní závěrka, vertikální analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

dobývání nerostných surovin 

 

 

 

Annotation 

The subject of the thesis is to provide an analysis of the financial statements of 
selected company. There are several procedures on how to perform the financial 
analysis, but this thesis contains the vertical one, which is based on the 
percentage expression of every single element to specified value. This financial 
analysis is based on the balance sheet and profit and loss report. The analyzed 
selected company is Vršanská uhelná, a.s. in year 2008 and 2009. Based on the 
analysis to evaluate the findings of fact and recommendations will be proposed in 
future years.  
 

Keywords: financial statements, vertical analysis, balance sheet, profit and loss 

report, mining minerals 
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1. Úvod 

Předmětem bakalářské práce je provedení vertikální analýzy účetní závěrky 

vybrané společnosti. Analyzovanými výkazy jsou výkazy vybrané společnosti za 

rok 2009. 

Nejdříve je práce zaměřena na podrobnou charakteristiku zvolené 

společnosti, a to Vršanské uhelné a.s., ve které je popsán vznik této firmy, činnost, 

kterou se zabývá a jsou zde uvedena její další specifika. 

Následně je upřesněn postup při sestavování účetní uzávěrky a závěrky, 

protože oba tyto pojmy mají odlišný charakter. Účetní závěrka znamená sestavení 

účetních výkazů, které podávají informaci o celkovém hospodaření firmy. 

Samotnému sestavení závěrky však předchází řada účetních operací, které jsou 

označovány jako účetní uzávěrka. Účetní výkazy tvořící závěrku jsou následující: 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce. 

Dále na základě zjištěných údajů o hospodaření firmy za rok 2009 je 

provedena analýza a porovnání s předchozím rokem 2008. Jde o hodnotící postup 

posuzující současné a minulé finanční postavení podniku a výsledky jeho činnosti. 

Metod provádění analýz je nespočet, ovšem tato práce je zaměřena na vertikální 

analýzu, spočívající v tom, že údaje uváděné v účetních výkazech v absolutních 

hodnotách se převedou na procentní vyjádření, které má vyšší vypovídací 

schopnost a umožní srovnání v čase. Cílem provedené vertikální analýzy je tedy 

zjištění, jaký je vývoj  a složení majetkové a kapitálové struktury společnosti na 

základě zmiňovaného porovnání s předchozím obdobím. V neposlední řadě také 

porovnání výsledků hospodaření a s ním související složení jednotlivých nákladů. 

Na základě provedené analýzy a porovnání s výsledky minulých let jsou 

navrhnuta možná doporučení do dalších let, kterých by se společnost měla držet. 
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2. Charakteristika vybrané společnosti 

Společnost Vršanská uhelná a.s. je česká právnická osoba, akciová 

společnost, která vznikla v důsledku rozdělení společnosti Czech Coal Services, 

a.s. (dříve Mostecká uhelná a.s.) odštěpením k rozhodnému dni 1. ledna 2008. 

Těžební společnost Vršanská uhelná a.s. je součástí skupiny Czech Coal, která 

zahrnuje společnost Czech Coal a.s. (obchodník s energetickými komoditami, 

především s hnědým uhlím a elektrickou energií), Litvínovská uhelná a.s. (těžební 

společnost) a Czech Coal Services a.s. (servisní společnost) a řadu obslužných 

firem. [10] 

Podnik se zabývá dobýváním nerostných surovin, prodejem uhlí, rekultivací 

a revitalizací krajiny postižené těžbou. Společnost  zajišťuje těžbu hnědého uhlí na 

lomech Vršany a Šverma v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve. 

V rámci dobývacích prostorů jsou k dispozici zásoby uhlí umožňující nejdelší 

perspektivu těžby v České republice, a to až do roku 2058. K vytěžení je zde 

zhruba 324 miliónů tun uhlí. [9] 

Těžební lokality Vršany a Šverma se nacházejí na jihozápadním okraji 

mostecké části severočeské hnědouhelné pánve. Z hlediska geologického 

představují jedny z nejsložitějších pánevních lokalit. Hlavní příčinou 

komplikovaného vývoje je proměnlivá pánevní sedimentace na poměrně malé 

ploše. Od jihu k severu se výrazně projevují tyto sedimentace: deltovitá, jezerně 

deltová i jezerní, což se vyznačuje rozštěpením slojových vrstev oddělených 

písčitojílovitými meziložními vrstvami, které se severním směrem postupně spojují 

do hlavní uhelné sloje v jednotném vývoji. Slojové souvrství nebylo tektonicky 

postiženo, což znamená, že uhelná sloj jen mírně zapadá ve směru severním a 

východním, a to má příznivý vliv na otvírku lomu a samotné nasazení rýpadel jak 

na skrývkových, tak na uhelných řezech. Hlavní hnědouhelná sloj má poměrně 

stálou mocnost, která se pohybuje v rozmezí 25 – 30m. „Nadloží uhelné sloje je 

tvořeno v průměru 90 m mocným komplexem písčitojílovitých vrstev tvořených 

písky, jíly a jílovci. Problematický je častý výskyt velmi pevných prachovitých 

jílovců, zpevněných pískovců a pelokarbonátových proplástků, které se musejí 
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před samotnou těžbou rozrušovat za pomoci vrtných a trhacích prací. Obě lokality 

těží v oblasti nepostižené hlubinným dobýváním.“ [10] 

„Těžbu skrývky zajišťují v lomech Vršany – Šverma dvě kolesová rýpadla 

KU800. Vytěženou zeminu zakládají dva na rýpadla navazující zakladače 

v technologickém celku řady TC 2 (včetně dálkové pásové dopravy). Na těžbě a 

zakládání zeminy se podílí také kolesové rýpadlo K54 a dva kolejové zakladače 

s kolejovou dopravou hmot. Těžbu uhlí zajišťují tři rýpadla KU300, přičemž na dvě 

navazuje dálková pásová doprava a od jednoho se přepravuje uhlí kolejovou 

dopravou.“ [9] 

Od roku 2008 Vršanská uhelná a.s. samostatně spravuje ložisko hnědého 

uhlí, a to včetně povinnosti zahlazení následků báňské činnosti. Rekultivační 

proces je nedílnou a závěrečnou součástí báňské činnosti dle horního zákona. 

Zmíněné zahlazovací práce v roce 2008 byly v návaznosti na roky předchozí 

řešeny komplexní úpravou území a biologickou rekultivací, dle plánu rekultivace a 

sanace. „Ve společnosti při zahlazování následků činnosti lomů Vršany – Šverma 

pokračovaly v roce 2008 rekultivace na ploše 297,4 ha a ukončeny byly na ploše 

25 ha. Rekultivace lomu probíhaly zejména na vnitřních výsypkách Vršany a 

Šverma a rovněž na výsypce Slatinice, vynaloženo na ně bylo celkem 15,332 mil. 

Kč. Z toho 13,246 mil. Kč bylo kryto z vytvořené finanční rezervy na sanace a 

rekultivace a přímých nákladů. Další prostředky ve výši 2,086 mil. Kč byly 

vynaloženy z finančních prostředků státu určených k řešení ekologických škod 

vzniklých před privatizací.“ [9] 

Společnost Vršanská uhelná a.s. také aktivně podporuje rozvoj regionální 

politiky. Regionální politika se soustředí na Ústecký kraj, zejména na území 

Chomutova a Mostu. Snaží se zaměřovat zpravidla na řešení problémů regionu. 

Mezi nejčastější problémy patří sociální situace nezaměstnaných v okolí Mostu a 

nízký počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. „Vztah k regionu je určován 

několika samostatnými programy, které mají společný cíl, a to úsilí o co nejlepší a 

nejefektivnější pracovní prostředí a péči o zaměstnance, o obnovu území 

dotčeného těžbou a minimalizaci environmentálních dopadů, ale především rozvoj 

kvalitních vztahů se sousedními komunitami.“  [10] 
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Regionální politiku společnost realizuje v následujících oblastech: 

- Partnerství s obcemi – společnost Vršanská uhelná a.s. 

spolupracuje s městy a vesnicemi z Chomutovska a Mostecka. Oblasti 

podpory jsou každoročně aktualizovány.  

- Program spolužití – grant je zaměřen na podporu vzdělávání 

v regionu. Finanční prostředky jsou určeny především pro střední a vysoké 

školy Mostu. Finanční podporu také získávají desítky fyzických a 

právnických osob z regionu, jejichž projekty mají přínos pro tuto oblast. Jde 

o dlouhodobé infrastrukturní sociální investice, například zajištění výpočetní 

techniky pro školy, podpora kulturních institucí apod.  

- Uhelné safari - forma exkurze, která se uskutečňuje za plného 

provozu,  provádí se tři prohlídkové trasy. Jednou z nich je těžební lokalita 

Vršanské uhelné a.s. – lokalita Vršany – Šverma. Exkurze zahrnuje vstup 

do lomu, prohlídku těžební činnosti zblízka a vyhlídkovou terasu  a 

rekultivované plochy.  

- Chytré hlavy pro Sever – projekt je zaměřen na podporu 

vzdělávání. Garantem programu je právě společnost Vršanská uhelná a.s. 

- Nadace Student – program, který formou stipendií podporuje 

středoškoláky, vysokoškoláky a talentované děti ze sociálně slabých rodin.                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                   [10] 
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3. Postup při sestavování účetní uzávěrky a závěrky 

Účetní závěrka představuje závěrečný a nedílný celek dokumentů 

vycházející z procesu zpracování účetních informací za účetní období. Je 

výstupem z účetních knih, které jsou vedeny účetní jednotkou. „Účetní závěrka je 

zveřejňována pro potřeby uživatelů informací o účetní jednotce a představuje tak 

ověřený a schválený výstup základních ekonomických údajů, na základě kterých 

lze hodnotit, analyzovat a posuzovat kvalitu a finanční postavení konkrétní účetní 

jednotky. Všechny účetní jednotky jsou povinny při vedení účetnictví a sestavování 

účetní závěrky dodržovat obecně uznávané účetní principy a zásady“. 

Postup pro sestavování účetní závěrky je upraven v těchto ustanovených 

základních účetních předpisů: 

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 500/2002 Sb., pro podnikatele, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů 

- České účetní standardy pro podnikatele č. 001 až 023 (dále jen ČÚS). 

Sestavení účetní závěrky předchází řada účetních operací, bez kterých by 

účetní závěrka nebyla úplná a správná a nepodávala by věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace dané účetní jednotky. „Jedná se o tzv. 

práce přípravné a práce spojené s uzavíráním účetních knih vzájemně na sebe 

navazující. Celý proces související s účetní závěrkou lze pak uspořádat 

následovně: 

1. Přípravné práce  

2. Účetní uzávěrka 

3. Účetní závěrka 

4. Povinnosti spojené s účetní závěrkou”   [2] 
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3.1 Přípravné práce 

„Na základě těchto prací účetní jednotka zjistí, zda byly zaúčtovány 

všechny účetní případy do účetního období, se kterým časově a věcně souvisejí, 

zda skutečný stav majetku a závazků odpovídá stavu v účetnictví, zda jsou v 

účetnictví správně oceněny majetek a závazky, či zda je nutno určitým způsobem 

provést úpravy ve výši ocenění atd.“ 

Tyto přípravné práce lze dále rozdělit na jednotlivé kroky: 

- účtování o nákladech a výnosech časově rozlišených  

- účtování o dohadných položkách aktivních i pasivních  

- účtování o opravných položkách 

- účtování o rezervách  

- účtování o dotacích  

- účtování o zásobách  

- účtování o kurzových rozdílech  

- účtování o reálných hodnotách  

- účtování o odložené a splatné dani z příjmů   

-  inventarizace majetku a závazků   [2] 

3.2 Účetní uzávěrka 

Proces uzavírání účetních knih se obecně označuje jako účetní uzávěrka a 

předchází samotnému sestavení účetní závěrky. „Účetní uzávěrka je komplex 

uzávěrkových prací, zahrnující především podrobnou účetní analýzu účtů 

používaného účtového rozvrhu včetně jejich obsahového vymezení, prověření 

úplnosti, správnosti a pravdivosti účetních záznamů, provedení inventarizace a 

účetní vypořádání jejich zjištění, posouzení správného zařazení příjmů, výnosů, 

výdajů a nákladů do příslušného účetního období.“ Ještě před finálním uzavřením 

účetních knih je nutno dodržet určitou povinnost. Jedná se o to, že účet v účtové 

skupině 43, konkrétně účet 431, nesmí mít zůstatek k okamžiku uzavření účetních 
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knih. Z toho důvodu, že na tomto účtu se vykazuje výsledek hospodaření, který 

musí být ke konci účetního období vypořádán a konečný zůstatek účtu musí být 

tedy nulový. 

„Postup uzavírání účetních knih je přesně stanoven. Účetní jednotka 

provádí následující kroky: 

1. Zjistí obraty stran MD a D jednotlivých syntetických a analytických účtů a 

obraty v deníku. 

2. Zjistí konečné zůstatky účtů aktiv a pasiv a konečné stavy účtů nákladů a 

výnosů. 

3. Poté převede konečné zůstatky účtů aktiv na vrub účtu 702 a konečné 

zůstatky účtů pasiv ve prospěch účtu 702. 

4. Dále zjistí základ daně z příjmů, vypočte a zaúčtuje daňovou povinnost 

splatnou. 

5. Následně převede konečné stavy účtů nákladů na vrub účtu 710 a 

konečné stavy účtů výnosů ve prospěch účtu 710. 

6. Nakonec převede zůstatek účtu 710 ve prospěch účtu 702 v případě, že 

hospodaření účetní jednotky skončilo dosažením zisku, pokud za dané období 

vznikla ztráta, bude zaúčtována na vrub účtu 702. Účet 702 může být podkladem 

pro sestavení rozvahy, na základě údajů z účtů 710 může sestavit výkaz zisku a 

ztráty.“ [2], [6]  

3.3 Účetní závěrka 

Povinnost sestavit účetní závěrku vyplývá účetní jednotce ze zákona. 

Účetní závěrka je nedílný celek tvořený rozvahou, výkazem zisku a ztráty a 

přílohou k účetní závěrce. Účetní závěrka může navíc ještě obsahovat přehled o 

změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích, nebo-li výkaz cash flow. 
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„Účetní závěrka obsahuje kromě dalších údajů zejména: 

- jméno a příjmení, obchodní firmu či název účetní jednotky 

- u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání,       

  pokud se liší od bydliště 

- identifikační číslo  

- právní formu účetní jednotky 

- předmět podnikání nebo jiné činnosti 

- rozvahový den nebo jiný okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka 

- okamžik sestavení účetní závěrky 

- podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky právnické osoby  

  nebo podpisový záznam účetní jednotky fyzické osoby.  

V okamžiku připojení podpisového záznamu se účetní závěrka považuje za 

sestavenou.“ [2] 

Pravidla pro sestavení účetní závěrky 

„Účetní jednotky v následujícím účetním období nesmí změnit uspořádání a 

označování položek rozvahy a výsledovky a jejich obsahové vymezení a způsoby 

oceňování použité v jednom účetním období. Existují obecná pravidla pro 

sestavování jednotlivých součástí účetní závěrky. Podrobně jsou pak obsahově 

vymezeny položky rozvahy a položky výkazu zisku a ztráty. 

Společné principy platné pro sestavování účetní závěrky: 

- účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny, tj. v Kč 

- jednotlivé položky se vykazují v celých tisících Kč; účetní jednotky s výší 

aktiv celkem (netto) deset miliard a vyšší mohou od 01. 01. 2008 vykazovat 

jednotlivé položky v celých milionech Kč, tato skutečnost musí být uvedena ve 

všech částech účetních závěrky 
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- každá z položek obsahuje též informaci o výši této položky uvedené za 

bezprostředně minulé účetní období 

- je obecně vymezeno, že informace je významná, jestliže by její neuvedení 

nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek nebo rozhodování osoby, která tuto 

informaci využívá 

- položky účetní závěrky v nulové výši za minulé i běžné účetní období se 

neuvádějí 

- položky výkazů se označují kombinací velkých písmen latinské abecedy, 

římských číslic a arabských číslic. Položky lze členit na podpoložky. Výpočtové 

položky se označují znaménky + a – 

- lze provést i další podrobnější členění položek výkazů za podmínky, že 

zůstane zachováno stanovené uspořádání 

- položky rozvahy a výsledovky, které jsou vpředu označeny arabskou 

číslicí, mohou být sloučeny, pokud nejde o významnou částku, nebo pokud jejich 

sloučení přispívá k větší srozumitelnosti za podmínky, že sloučené položky budou 

uvedeny v příloze 

- rozvaha a výsledovka ve zjednodušeném rozsahu zahrnuje pouze položky 

označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi a v případě 

výsledovky i výpočtové položky 

- do rozvahy se zahrnují rozvahové účty, příp. výsledek hospodaření. Do 

výsledovky se zahrnují výhradně výsledkové účty. Podrozvahové účty tyto části 

účetní závěrky nijak neovlivňují.“ [2], [5], [7]  

Součásti účetní závěrky 

Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku v plném nebo zjednodušeném 

rozsahu. Účetní závěrku v plném rozsahu sestavují takové účetní jednotky, které 

mají povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem a všechny akciové 

společnosti. Ostatní účetní jednotky mohou sestavit účetní závěrku ve 

zjednodušeném rozsahu. 
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3.3.1 Rozvaha 

Rozvaha je velice důležitý informační zdroj pro posouzení finančně 

majetkové struktury účetní jednotky a její finanční a hospodářské stability. Je to 

uspořádaný přehled majetku z hlediska jeho složení a zdrojů financování 

v peněžním vyjádření. Veškerý majetek společnosti je v rozvaze označován jako 

aktiva a zdroje krytí majetku jsou označována jako pasiva. Tento dvojí pohled na 

majetek se označuje jako bilanční princip a rovnost úhrnu majetku a zdrojů jeho 

financování je pojmenován jako bilanční rovnice. Jednotlivé položky aktiv a pasiv 

jsou rozvahové položky, peněžní částky jsou rozvahové stavy. Rozvaha se 

sestavuje na základě podkladů z účetnictví k rozvahovému dni. Tento výkaz  má 

předem stanovený obsah a sestavuje se do předepsaných formulářů. Na straně 

aktiv se údaje zapisují do čtyř sloupců:         

- Sloupec 1 (brutto) – aktiva se uvádějí v hrubé hodnotě  

- Sloupec 2 (korekce) – obsahuje hodnotu oprávek a opravných  

           položek, uvádí se se znaménkem mínus 

- Sloupec 3 (netto) – uvádí hrubou hodnotu sníženou o korekci 

- Sloupec 4 – obsahuje hodnoty z minulého období v netto výši      

Na straně pasiv se údaje zapisují pouze do dvou sloupců: 

- Sloupec 5 – stav pasiv za běžné období      

- Sloupec 6 – stav pasiv za minulé období                             

Vzorová rozvaha ve zjednodušeném a plném rozsahu je uvedena v příloze 

č. 1 a č. 2. 

3.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty, nebo-li výsledovka,  je uspořádáním položek výnosů, 

nákladů a výsledku hospodaření účetní jednotky. Výnosy, náklady a výsledek 

hospodaření členíme na provozní, finanční a mimořádný.  
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Výnosy představují peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých 

činností, např. z prodeje zboží či služeb, za určité období bez ohledu na to, zda 

v tomto období došlo k jejich úhradě.  

„Náklad představuje spotřebování ekonomického zdroje, které je i obvykle 

spojené se současným nebo budoucím výdejem peněz. Nákladem se rozumí 

snížení ekonomického prospěchu během účetního období ve formě poklesu aktiv 

nebo zvýšení závazků, jehož následkem je snížení vlastního kapitálu.“                       

„Výsledek hospodaření znamená rozdíl mezi výnosy a náklady podniku, 

představuje tak zisk nebo ztrátu za určité období.“  [11] 

Záleží na účetní jednotce, zda se rozhodne sestavit výsledovku v druhovém 

členění nebo v účelovém členění. Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění se liší 

od výsledovky v druhovém členění pouze v rámci položek provozního výsledku 

hospodaření. „Pokud se účetní jednotka rozhodne sestavovat výsledovku v 

účelovém členění, má povinnost uvést náklady a výnosy provozního výsledku 

hospodaření v druhovém členění ve zjednodušeném rozsahu v příloze účetní 

závěrky.“ [2], [7]  

Údaje ve výkazu se uvádějí do dvou sloupců: 

- Sloupec 1 – představuje údaje za běžné období  

- Sloupec 2 – představuje údaje za minulé období  

Vzorový výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném a plném rozsahu je uveden 

v příloze č. 3 a 4 

3.3.3 Příloha k účetní závěrce 

Příloha k účetní závěrce slouží k vysvětlení a doplnění důležitých informací 

obsažených v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Příloha nemá závazně stanovenou 

formu, může být vyhotovena popisnou formou, nebo pomocí tabulek, vždy však 

musí být zajištěna přehlednost a srozumitelnost uváděných údajů. [2] 
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Přehled o peněžních tocích 

„Přehled o peněžních tocích informuje o přírůstcích a úbytcích peněžních 

prostředků a peněžních ekvivalentů v členění na provozní, investiční a finanční 

činnost v průběhu daného účetního období. Pokud účetní jednotka tento přehled 

sestavuje, je povinna v příloze k účetní závěrce uvést, co zahrnuje do peněžních 

prostředků a peněžních ekvivalentů. Rozdíl mezi počátečním a konečným stavem 

peněžních prostředků představuje částku peněz, která je kladným nebo záporným 

peněžním tokem.“ [2]  

Přehled o změnách vlastního kapitálu 

„Přehled o změnách vlastního kapitálu informuje o uspořádání položek 

rozvahy v rámci položky ,,A. Vlastní kapitál“ a o zvýšení kapitálu mezi dvěma 

rozvahovými dny. Přehled se sestavuje za běžné a minulé období.“ [2] 

3.4 Povinnosti spojené s účetní závěrkou 

Účetní závěrkou však nekončí povinnosti spojené s uzavřením účetního 

období. „Tyto povinnosti zahrnují audit účetní závěrky, vyhotovení výroční zprávy, 

zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy ve sbírce listin obchodního rejstříku, 

úschovu účetní závěrky a podání daňového přiznání.“ [2] 

3.4.1 Povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem 

Tato povinnost je pevně stanovena. Jsou ovšem specifikovány výjimky, kdy 

účetní jednotka je od dané povinnosti osvobozena a nemusí nechat ověřit účetní 

závěrku auditorem.  

„Řádnou a mimořádnou účetní závěrku jsou povinny nechat ověřit 

auditorem následující účetní jednotky: 

a) akciové společnosti, v případě, že ke konci rozvahového dne 

účetního období, za které se účetní závěrka ověřuje, dosáhly alespoň jedno ze tří 

uvedených kritérii: 
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- aktiva celkem více než 40 milionů Kč 

- roční úhrn čistého obratu více než 80 milionů Kč  

- průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období je 

více než 50 

b) ostatní obchodní společnosti a družstva v případě, že ke konci 

účetního období dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií uvedených výše u a.s.  

c) účetní jednotky – zahraniční osoby, které jsou podnikateli za 

předpokladu, že splní podmínky dané zákonem pro ostatní obchodní společnosti a 

družstva (dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií) 

d) účetní jednotky – fyzické osoby, které vedou účetnictví a dosáhly 

alespoň dvou ze tří kritérií 

e) účetní jednotky, kterým povinnost nechat ověřit účetní závěrku 

stanovuje zvláštní právní předpis.“  [2], [5]  

3.4.2 Vyhotovení výroční zprávy 

„Účelem výroční zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně informovat             

o vývoji výkonnosti účetní jednotky, o její činnosti a o jejím stávajícím 

hospodářském postavení.  

Povinnost vyhotovit výroční zprávu mají účetní jednotky uvedené v zákoně  

a účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. Podle 

zákona se výroční zpráva nevyhotovuje v případech uvedených zákonem. Pokud 

se účetní jednotka rozhodne k ověření účetní závěrky dobrovolně, nevztahuje se 

na ni povinnost vyhotovovat výroční zprávu.   

Pro ověřování výroční zprávy auditorem platí ustanovení zákona                  

o ověřování účetní závěrky. Výroční zpráva podléhá auditu v části obsahující 

údaje převzaté z účetnictví a z účetní závěrky.  

Jsou stanoveny finanční a nefinanční informace, které musí výroční zpráva 

minimálně obsahovat, kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční 

zprávy. Jsou to informace o: 
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- skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro  

  naplnění účelu výroční zprávy 

-iiaktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních  

   vztazích 

- předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky 

- skutečnosti, zda má daná účetní jednotka organizační složku v zahraničí  

- informace požadované podle zvláštních právních předpisů. 

Kromě výše uvedených informací výroční zpráva obsahuje také účetní 

závěrku, zprávu auditora, popřípadě další dokumenty a údaje. Mezi tyto 

dokumenty patří i zpráva o vztazích.“ [2], [5]  

3.4.3 Povinnost zveřejnit účetní závěrku, popřípadě výroční zprávu 

Povinnost a způsoby zveřejňování účetní závěrky vyplývají z přesně 

stanovených podmínek. 

„Účetní závěrku zveřejňují ty účetní jednotky, které se zapisují do 

obchodního rejstříku nebo kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. 

Účetní závěrka se zveřejňuje v rozsahu, v jakém byla sestavena. Povinnost 

zveřejnění se vztahuje na všechny údaje uvedené v účetní závěrce a výroční 

zprávě.  

Dále je řešen okamžik splnění povinnosti zveřejnění. Účetní jednotky, které 

se zapisují do OR, jsou povinny zveřejnit účetní závěrku, popř. výroční zprávu 

jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. Účetní závěrku lze uložit jako 

součást výroční zprávy. V případě způsobu zveřejňování účetní závěrky ve sbírce 

listin v OR se jedná o povinnost s účinností od 01. 01. 2007. Touto vyhláškou se 

stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby (ve formátu pdf). Tyto 

listiny lze rejstříkovému soudu zaslat elektronickou poštou nebo s využitím 

datového nosiče CD.“  [2], [5]    
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3.4.4 Úschova účetní závěrky 

„Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají mj. také 

podnikatelé zapsaní v OR, pokud jde o dokumenty uvedené v příloze č. 1 zákona. 

Pro podnikatele je tato příloha zásadní, neboť uvádí následující: ,,Dokumenty 

vzniklé z činnosti podnikatelů zapsaných v OR, které jsou podnikatelé a umožnit z 

nich výběr archiválií.“ Jde o: 

- statut, dokumenty o vzniku jako jsou zakladatelské smlouvy, stanovy 

- dokumenty vrcholového řízení podnikatelského subjektu, výroční zprávy 

- dokumenty o majetku, dokumenty dokládající vlastnictví 

-iifinanční dokumenty, účetní záznamy a statistiky, zejména knihy  

   podvojného účetnictví, účetní závěrky a roční statistické výkazy 

- dokumenty z propagační činnosti subjektu např. katalogy 

- výrobní program 

- zásadní dokumenty o zaměstnaneckých záležitostech. 

Úschova účetní závěrky musí být 10 let počínaje koncem účetního období, 

kterého se účetní závěrka týká.“  [2] 

3.4.5 Podání daňového přiznání 

Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů má: 

- poplatník – fyzická osoba - daňové přiznání k dani z příjmů FO 

- poplatník – právnická osoba - daňové přiznání k dani z příjmů PO 

Je stanoveno, že daňové přiznání se musí podat na místně příslušný 

finanční úřad do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, za které se přiznání 

podává. „U poplatníka, který má povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem, 

nebo kterému daňové přiznání vyhotovuje a předkládá daňový poradce, se lhůta 

pro podání posunuje – tento poplatník má povinnost daňové přiznání podat do 

šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období.“  [2], [8]  
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4. Analýza účetní závěrky 

4.1 Charakteristika finanční analýzy 

„Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které 

jsou obsaženy především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují 

hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních 

podmínek.“ Hlavním smyslem analýzy je připravit takové podklady, aby 

rozhodování a fungování podniku bylo co nejkvalitnější. „Účetnictví předkládá 

z pohledu finanční analýzy do určité míry přesné hodnoty peněžních údajů, které 

se však vztahují pouze k jednomu časovému okamžiku a tyto údaje jsou víceméně 

izolované. Aby mohla být tato data využita pro hodnocení finančního zdraví 

podniku, musí být podrobena finanční analýze. 

Finanční analýza má svůj smysl z časového hlediska ve dvou rovinách. 

První rovinou je fakt, že se ohlížíme do minulosti a máme šanci hodnotit, jak se 

firma vyvíjela až do současnosti, přičemž kriterií hodnocení je možno nalézt celou 

řadu. Druhou rovinou je fakt, že finanční analýza nám slouží jako základ pro 

finanční plánování ve všech časových rovinách. Umožní nám proto jak plánování 

krátkodobé, spojené s běžným chodem firmy, tak i plánování strategické 

související s dlouhodobým rozvojem firmy.“ [3] 

4.2 Metody finanční analýzy 

„Za základní metody finanční analýzy jsou považovány: 

1. Analýza stavových ukazatelů: 

- analýza trendů (horizontální analýza) 

- procentní rozbor (vertikální analýza). 

2. Analýza rozdílových a tokových ukazatelů: 

- analýza fondů finančních prostředků 
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- analýza cash flow. 

3. Analýza jednotlivých poměrových ukazatelů: 

- analýza finanční stability podniku 

- analýza likvidity a platebních schopnosti podniku (solventnosti) 

- analýza rentability 

- analýza ukazatelů aktivity 

- analýza ukazatelů na bázi finančních fondů a cash flow. 

4. Analýza soustav ukazatelů: 

- Du Pontův pyramidální rozklad.“ [1]            

4.3 Charakteristika vertikální analýzy 

Pro provedení finanční analýzy společnosti Vršanská uhelná a.s. je zvolena 

metoda vertikální analýzy.      

Metoda vertikální analýzy spočívá v podstatě v tom, že údaje uváděné 

v účetních výkazech v absolutních hodnotách se převedou na relativní procentní 

vyjádření, které má vyšší vypovídací schopnost. To znamená, že umožňuje 

srovnávání v časové řadě, porovnávání s podniky stejného oboru bez ohledu na 

jejich velikost atd. Základem, k němuž jsou jednotlivé položky analyzovaných 

účetních výkazů vztahovány, je v případě rozvahy součet celkových aktiv nebo 

celkových pasiv. V případě výkazu zisku a ztráty lze použít objem celkových 

výnosů. „Tato metoda rozboru se označuje jako vertikální analýza, protože pracuje 

s údaji ve výkazech umístěných shora dolů, tedy vertikálně. Uvedeným postupem 

v podstatě vytváříme strukturu podniku např. z hlediska složení aktiv, pasiv, podílu 

jednotlivých položek na tržbách atd.. Velikost položek ve struktuře celku a jejich 

vývoj v čase odráží věcné změny v činnosti podniku, které je nutno zjistit použitím 

dalších postupů a zdrojů informací.“ [1] 
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4.4 Vertikální analýza společnosti Vršanská uhelná a.s. 

Předmětem samotné finanční analýzy společnosti Vršanská uhelná a.s., jak 

již bylo zmíněno, je procentuální vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů 

ke stanovené veličině, která je u jednotlivých výkazů specifická. Analyzovanými 

výkazy jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Na základě těchto sestav je provedena 

vertikální analýza za rok 2009 a porovnána s analýzou roku 2008. Výkazy starších 

období nejdou analyzovat, protože společnost Vršanská uhelná a.s. byla založena 

k rozhodnému dni 01. 01. 2008 a vznikla dne 22. 10. 2008 zapsáním do 

obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. Firma vznikla 

rozdělením společnosti Mostecká uhelná a.s., kdy se tato účetní jednotka 

rozčlenila na několik nástupnických společností, z nichž jednou je právě Vršanská 

uhelná a.s..  

4.4.1 Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza rozvahy spočívá ve vyjádření položek v procentech 

z celkových aktiv a z celkových pasiv. 

Provedená analýza je uvedena v příloze č. 9 a č. 10 bakalářské práce. 

4.4.2 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty spočívá v procentuálním vyjádření 

jednotlivých položek k výkonům. 

Provedená analýza je uvedena v příloze č. 11 bakalářské práce. 

4.5 Vyhodnocení zjištěných skutečností 

Na základě provedené vertikální analýzy jednotlivých účetních výkazů se 

došlo k následujícím výsledkům. 
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4.5.1 Vyhodnocení analýzy rozvahy 

Vertikální analýza aktiv 

Provedená vertikální analýza aktiv společnosti Vršanská uhelná a.s 

vypovídá o majetkové struktuře. Majetková struktura hodnotí složení stálých a 

oběžných aktiv firmy. Proto jsou tyto stěžejní údaje převedeny do grafu, který nám 

lépe znázorní vývoj struktury aktiv za analyzované roky 2008 a 2009. 

 

 

Obrázek č. 1: Vývoj struktury aktiv v letech 2008 a 2009 (v %) 

Z uvedeného obrázku č. 1 vyplývá, že na celkových aktivech se nejvíce 

podílí aktiva stálá. Majetková struktura společnosti se nepatrně změnila tím, že se 

v roce 2009 zvýšil podíl stálých aktiv k celkovým aktivům oproti roku 2008. To, že 

podíl stálých aktiv v čase roste je hodnoceno jako pozitivní jev, neboť to svědčí o 

efektivním nakládání se svěřenými prostředky. Pokud by měla být hodnocena 

jejich struktura podrobněji, pak je zjevné, že firma věnuje poměrně značnou 

pozornost investicím do cenných papírů a podílů. To je hodnoceno také jako jev 

příznivý, protože většina takto směřovaných investic zpravidla slouží ke zkvalitnění 

fungování společnosti. Nesmí se také opomenout to, že na stálých aktivech se 

nejvíce podílela položka dlouhodobého hmotného majetku, která v roce 2008 měla 

hodnotu 80,69% z celkových 80,70% stálých aktiv. V roce 2009 se dlouhodobý 

hmotný majetek podílí svými 87,33% na celkových 88,18% stálých aktiv. [3] 
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Naopak v roce 2009 se snížil podíl oběžných aktiv k celkovým aktivům 

oproti roku 2008. Největší podíl na oběžných aktivech má v obou sledovaných 

obdobích krátkodobý finanční majetek, především krátkodobé cenné papíry a  

podíly.   

Co se týče hodnot ostatních aktiv, tak tyto údaje jsou brány jako 

nevýznamné, protože dosahují malé vypovídající schopnosti k celku jako 

takovému. 

Vertikální analýza pasiv 

Provedená vertikální  analýza pasiv vypovídá o kapitálové struktuře 

společnosti. Cílem kapitálové struktury je vyhodnotit zdroje financování. Celková 

velikost zdrojů financování závisí především na velikosti firmy. Z hlediska 

hodnocení této struktury jsou předmětem vlastní a cizí zdroje financování.  

 

Obrázek č. 2: Vývoj struktury pasiv v letech 2008 a 2009 (v %) 

Z uvedeného obrázku č. 2 vyplývá, že na celkových pasivech se nejvíce 

podílí pasiva vlastní, tedy vlastní zdroje financování. Toto zjištění je pro společnost 

příznivé, protože společnost nemusí v tak velké míře využívat cizí kapitál. Na 

druhou stranu při financování majetku by podnik neměl vycházet pouze z vlastního 

kapitálu, nýbrž by měl pro financování umožnit prostor také pro dlouhodobé cizí 

zdroje. Krátkodobé cizí financování naopak už pro společnost není tak výhodné, 
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protože patří k nejdražším zdrojům. Kapitálová struktura společnosti se nepatrně 

změnila tím, že se v roce 2009 snížil podíl vlastních pasiv k celkovým pasivům 

oproti roku 2008. Nejvýznamnější podíl na vlastních pasivech má výsledek 

hospodaření minulých let, který v roce 2008 má hodnotu 81,78% na celkových 

81,23% vlastních pasiv. V roce 2009 se výsledek hospodaření minulých let podílí 

svými 75,11% na celkových 78,89% pasivech vlastních.  

Naopak v roce 2009 se zvýšil podíl cizích pasiv k celkovým pasivům oproti 

roku 2008. Tento vývoj vznikl v důsledku tvorby rezervy na daň z příjmů, jako 

odhad daňové povinnosti společnosti za rok 2009. Mimo to byla zvýšena položka 

rezerv dle zvláštních právních předpisů, která zahrnuje rezervy na sanace, 

rekultivace, důlní škody, opravy hmotného majetku a skládky odpadů.  

Co se týče výše ostatních pasiv, zjištěné výsledky mají zanedbatelný 

charakter, protože ve vztahu k celkovým pasivům dosahují velice malých hodnot. 

4.5.2 Dodržování bilančních pravidel 

„Při provádění vertikální analýzy je dobré také doplnit rozbor dodržování tak 

zvaných bilančních pravidel. Tato pravidla jsou jednoduchá, srozumitelná a přesto 

vždy platí. Navíc k nim přihlížejí také některé banky, např. při žádosti o poskytnutí 

úvěrů, a investoři.“  [4], [14] 

Zlaté bilanční pravidlo 

„Zlaté bilanční pravidlo porovnává dlouhodobý majetek a dlouhodobé 

zdroje, respektive hlídá časovou sladěnost umístění zdrojů do majetku. Ideálním 

stavem  je vyrovnanost. To znamená, že dlouhodobá aktiva by měla být kryta 

dlouhodobými pasivy.“ [4], [14] 

Z níže uvedeného obrázku č. 3 vyplývá, že je dodržen požadavek 

přibližného sladění majetku a kapitálu. To svědčí o tom, že společnost dobře 

využívá své dlouhodobé zdroje a to tím způsobem, že je investuje do 

dlouhodobého majetku.  
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Obrázek č. 3: Zlaté bilanční pravidlo v letech 2008 a 2009 (v tis. Kč) 

 

Pravidlo vyrovnání rizika 

„Dalším bilančním pravidlem je pravidlo vyrovnání rizika, které nám říká, že 

vlastních zdrojů by mělo být více než cizích. Je podstatné zejména pro získávání 

úvěrů a dalších cizích zdrojů, firmu jako takovou až tak ovlivňovat nemusí. Cizí 

zdroje, jak již bylo uvedeno, by měly být menší než zdroje vlastní z toho důvodu, 

že více cizího kapitálu snímá z majitele část rizika a podnik tak může mít větší 

sklon k riskování a menší motivaci ke zvyšování výkonů.“ [4], [14] 

Z obrázku č. 4 je patrné, že pravidlo vyrovnání rizika je u analyzované 

společnosti splněno, což je velice pozitivní stav. Zaměřením na vývoj, je zřejmé, 

že vlastní kapitál se snížil, kdežto cizí kapitál zůstal přibližně ve stejné výši jako 

v předchozím roce. Přesto stále ve společnosti převažuje mnohem větší podíl 

vlastních zdrojů oproti zdrojům cizím.  
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Obrázek č. 4: Pravidlo vyrovnání rizika v letech 2008 a 2009 (v tis. Kč) 

Pari pravidlo 

„Třetí pravidlo srovnává vlastní kapitál a dlouhodobý majetek, přičemž 

požaduje, aby byl dlouhodobý majetek kryt celým vlastním kapitálem jen 

výjimečně, vlastního kapitálu by mělo být tedy méně než dlouhodobého majetku, 

aby se vytvořil prostor pro financování dlouhodobými cizími zdroji. Vlastním 

kapitálem by se totiž nemělo plýtvat, protože je pro firmu v podstatě ten nejdražší 

možný. Vlastník firmy totiž nese největší riziko. V případě konkurzu je uspokojen 

až jako poslední v pořadí.“ [4], [14]  

Z obrázku č. 5 je vidět, že v roce 2008 nastala opačná situace než v roce 

2009. Skutečnost, která se odehrává v roce 2008, svědčí o tom, že zde nebyl 

prostor pro financování dlouhodobými cizími zdroji, protože celý dlouhodobý 

majetek byl financován vlastním kapitálem. Oproti tomu v roce 2009 společnost 

dodržuje pari pravidlo, neboť dlouhodobý majetek je financován pouze z určité 

části vlastním kapitálem. Vývoj je tedy hodnocen jako pozitivní.  
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Obrázek č. 5: Pari pravidlo v letech 2008 a 2009 (v tis. Kč) 

4.5.3 Vyhodnocení analýzy výkazu zisku a ztráty 

Provedená vertikální analýza výkazu zisku a ztráty vypovídá o tom, jakou 

část z celkových výkonů tvoří jednotlivé náklady a výnosy.  

Z uskutečněné analýzy vyplývá, že největší podíl na celkových výkonech 

má položka tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, která v roce 2008 dosáhla 

hodnoty 99,72% a v roce 2009 dokonce 99,88%. 

 Z provedené analýzy je dále patrné, že značnou částí se na celkových 

výkonech také podílí výkonová spotřeba, která zahrnuje náklady na materiál, 

energie a služby. Poměr výkonové spotřeby k výkonům společnosti se pohyboval 

v roce 2008 k hodnotě 54,44% a v roce 2009 k hodnotě 45,20%. Z těchto údajů 

můžeme konstatovat, že tyto náklady se snížily, i když tržby se zvýšily. Což je 

hodnoceno jako příznivá situace.  

Zváží-li se další důležitá položka výkazu zisku a ztráty, poukáže se na 

přidanou hodnotu. Přidaná hodnota vyjadřuje, kolik byl podnik schopen vydělat, 

ale pouze v úzkém slova smyslu, protože se do této položky zahrnují celkové 

výkony a výkonová spotřeba, tudíž ostatní náklady a výnosy zde nejsou 

započítány. Z analýzy je patrné, že v roce 2008 přidaná hodnota dosáhla poměru 

45,56% k celkovým výkonům a 54,80% v roce 2009. Což opět svědčí o pozitivním 

jevu na vývoji společnosti.  
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Velice důležitou položkou ve sledovaném výkazu je samozřejmě výsledek 

hospodaření, který vypovídá o tom, zda společnost za dané účetní období dosáhla 

zisku či ztráty, nebo zda se její výsledek hospodaření rovnal nule. Rozdělení 

výsledku hospodaření ve výkazu zisku a ztráty je následující: 

- provozní výsledek hospodaření, finanční výsledek hospodaření, výsledek 

hospodaření za běžnou činnost, výsledek hospodaření za účetní období, 

výsledek hospodaření před zdaněním 

Vývoj výsledků hospodaření v letech 2008 a 2009 dle výše uvedené 

struktury je znázorněn v obrázku č. 6, kde nejsou jednotlivé výsledky vyjádřeny 

procentuálním podílem k výkonům, ale výsledky hospodaření jsou vyjádřeny v tis. 

Kč uvedených ve výkazu zisku a ztráty.  

 

 

1. Provozní VH   2. Finanční VH  3. VH za běžnou činnost    4. VH za účetní období   5. VH před zdaněním 

Obrázek č. 6: Vývoj struktury VH v letech 2008 a 2009 (v tis. Kč) 

 

Z uvedeného grafu je vidět, že výsledek hospodaření se během dvou 

sledovaných období výrazně změnil. V roce 2008 společnost dosahovala ztráty a 

v roce 2009 již dosáhla zisku. Tato skutečnost je pro firmu velice příznivá. 

Konkrétním zaměřením na strukturu výsledků je zřejmé, že v roce 2008 byl 

finanční výsledek hospodaření, respektive ztráta, přibližně třikrát větší než 

provozní výsledek. V roce 2009 tak výrazný rozdíl mezi finančním a provozním 
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výsledkem nebyl. Oproti roku 2008 je zde samozřejmě rozdíl v tom, že v obou 

případech vznikl zisk a provozní výsledek byl vyšší než finanční výsledek 

hospodaření, ale takový rozdíl mezi nimi nebyl zaznamenán. 

Ze zjištěných výsledků vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty může být 

sledována také struktura jednotlivých složek nákladů vzhledem k celkovým 

výkonům. Obrázek č. 7 ukazuje, že nejvíce podílející se složkou nákladů na 

celkových výkonech jsou služby a odpisy. Naopak malý podíl mají daně a poplatky 

a finanční náklady. Když se dále srovnají struktury nákladů v jednotlivých letech, 

dojde se k závěru, že jednotlivé složky nákladů jsou skoro ve stejné výši v obou 

sledovaných obdobích. Rozdíl ve výši nákladů se vyskytl u spotřeby materiálu a 

energie, kdy náklady v roce 2008 byly větší než v roce 2009. Z pohledu na výkony 

je z níže uvedeného obrázku patrné, že hodnota výkonů má přízniví vývoj, protože 

je zaznamenán růst této položky.   

 

 

Obrázek č. 7: Výkony a jednotlivé složky nákladů v letech 2008 a 2009 (v tis. Kč) 
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5. Navrhovaná doporučení do dalších let 

V návaznosti na vyhodnocení provedené finanční analýzy je možné 

společnosti doporučit, aby se držela vývoje, kterým se od okamžiku svého vzniku 

a zahájení činnost ubírala.  

Jestliže se může poukázat na majetkovou a kapitálovou strukturu 

společnosti, tak určitě by bylo dobré vyzdvihnout to, že společnost se snaží 

značnou část majetku financovat vlastním kapitálem, což je určitě jedna z lepších 

možností. Co se týče majetkové struktury, tak převážnou část majetku firmy tvoří 

stálá aktiva, což je také velice pozitivní, hlavně z hlediska investic a budoucího 

vývoje. 

V otázce výsledku hospodaření společnosti by bylo ideální, kdyby se 

společnost ubírala tím směrem, jako doposud. To znamená, že se zvyšoval 

výsledek hospodaření. Což je pro každou účetní jednotku charakteristika ideálního 

stavu.  
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6. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo provést vertikální analýzu roku 2009 

společnosti Vršanská uhelná a.s. a porovnat s předchozími roky. Ovšem protože 

vybraná společnost vznikla až v roce 2008, nebylo možné srovnávat s minulými 

účetními výkazy. Zdrojem pro provedení finanční analýzy byly účetní výkazy 

společnosti, kterými je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.  

Před samotnou analýzou byla provedena charakteristika vybrané 

společnosti, kterou je Vršanská uhelná a.s., ve které jsou zmíněna základní 

specifika této společnosti, tedy co je jejím předmětem podnikání nebo jaké jsou její 

ostatní aktivity.  

Dále je v práci popsán způsob sestavení účetní uzávěrky a účetní závěrky a 

bližší rozbor těchto dvou pojmů, které jsou pro zpracování finanční analýzy 

důležité z toho důvodu, že při analýze vychází z účetních výkazů společnosti, 

které tvoří rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Přidáním přílohy k účetní závěrce 

k těmto sestavám dostáváme právě již zmiňovanou účetní závěrku, které 

předchází řada účetních postupů, které se souhrnně nazývají jako účetní 

uzávěrka. 

Poté je v bakalářské práci uvedena základní charakteristika a rozdělení 

finančních analýz a následně bližší popis postupu vybrané metody analýzy. Byla 

zvolena metoda vertikální analýzy, která spočívá v procentním vyjádření 

jednotlivých položek účetních výkazů vždy ke stanovené základně, která se 

samozřejmě lišila s konkrétní analyzovanou sestavou.  U rozvahy danou veličinou 

byla celková aktiva a celková pasiva. U výkazu zisku a ztráty se jednotlivé položky 

braly k celkovým výkonům společnosti. 

Samotné provedení vertikální analýzy společnosti proběhlo následovně. 

Nejdříve byla provedena vertikální analýza rozvahy, konkrétně analýza aktiv a 

pasiv. Následovala analýza výkazu zisku a ztráty. Po těchto krocích se přistoupilo 

k vyhodnocení zjištěných skutečností. 

Na základě analýzy rozvahy se dospělo k příznivým jevům, které se u 

společnosti vyskytly. Konkrétně u analýzy aktiv, kam spadá majetková struktura 
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podniku, se dospělo k závěru, že na celkových aktivech společnosti Vršanská 

uhelná a.s. se nejvíce podílela aktiva stálá, z nichž největší podíl má dlouhodobý 

hmotný majetek. Následně zhodnocením analýzy pasiv, nebo-li kapitálové 

struktury firmy, se zjistilo, že na celkových pasivech se nejvíce podílí pasiva 

vlastní. Zjištěná skutečnost je pro podnik příznivá, neboť nemusí v tak velké míře 

využívat cizí zdroje financování. Ovšem na druhou stranu při financování majetku 

by společnost neměla vycházet pouze z vlastního kapitálu, ale měla by se snažit 

vytvořit také prostor pro dlouhodobé cizí zdroje. Naopak krátkodobý cizí kapitál již 

tak výhodný není, protože patří k nejdražším zdrojům financování. Nejvýznamnější 

podíl na vlastním kapitálu má výsledek hospodaření minulých let. V souvislosti 

s provedenou vertikální analýzou rozvahy proběhl také rozbor dodržování 

bilančních pravidel, která jsou velice důležitým ukazatelem při hodnocení 

majetkové a kapitálové struktury podniku. Mezi bilanční pravidla patří zlaté 

bilanční pravidlo, pravidlo vyrovnání rizika a pari pravidlo. Všechna tato pravidla se 

přiblížila ideálnímu stavu, což je velice příznivé. 

Uskutečněnou vertikální analýzou výkazu zisku a ztráty se provedl jak 

rozbor vývoje výsledku hospodaření ve sledovaných letech, tak poměr jednotlivých 

složek nákladů k celkovým výkonům.  Co se týče výsledku hospodaření, byla 

zaznamenána velká změna ve vývoji, neboť v roce 2008 společnost dosáhla ztráty 

a v roce 2009 již vykazovala zisk. Při pohledu na srovnání jakým způsobem se na 

výkonech podílely náklady, bylo zjištěno to, že největší podíl na výkonech měly 

služby a odpisy.  

Na základě těchto výsledků bylo společnosti doporučeno, aby se ubírala tím 

samým směrem, jakým se dosud ubírá, neboť zjištěné skutečnosti jsou pro firmu 

příznivé. 
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