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1 Úvod
Tématem mé bakalářské  práce  jsou „Účetní  výkazy a  jejich využití  při  finanční  analýze 

podniku“.

V dnešní  době  je  velmi  důležité  pro všechny  firmy  sledovat  finanční  pozici  a stabilitu, 

aby bylo možné zhodnotit její dosavadní stav, ale hlavně aby dokázala určit, jak se její situace bude 

vyvíjet  v budoucnu.  Jedním  ze  způsobů,  jak  sledovat  a předvídat  tyto skutečnosti,  je  finanční 

analýza.  Jedná  se  o důležitý  prvek  finančního řízení  a rozhodování  podniku.  Zdrojem  dat 

pro finanční analýzu jsou v prvé řadě informace získané z účetních výkazů. Není tedy pochyb, že se 

klade velký důraz na to, aby data uváděné v těchto výkazech zobrazovali co nejpřesnější a pravdivé 

informace  o ekonomické situaci daného podniku. Cílem je zjednodušit  velké množství informací 

získaných  z účetnictví  a využít  je  při  prezentaci  finanční  situace  firmy zejména pro  manažery, 

vlastníky, věřitele a další uživatele, kteří jsou na základě výsledků finanční analýzy schopni provést 

co nejvhodnější rozhodnutí ve vztahu ke konkrétnímu podniku.

Údaje a informace pro zpracování bakalářské práce jsem čerpal z mnoha zdrojů. Hlavními 

prameny  tvořily  zejména odborné  publikace.  Čerpal  jsem  ovšem  také  z internetových  stránek, 

výročních zpráv firem a z přednášek různých předmětů – Podniková ekonomika, Finance, Finanční 

řízení a rozhodování, Základy finančních trhů, Účetnictví, Mezinárodní účetnictví.

Bakalářská  práce  je  rozdělena do několika částí.  V první  části  je  uvedena teoretická 

charakteristika jednotlivých  účetních  výkazů  a ukazatelů  finanční  analýzy.  Bude  zaměřena 

zejména na obsah informací, způsoby sestavení a specifika jednotlivých výkazů. Dále na postup při 

sestavení finanční analýzy, její metody, techniky, popis a hodnotící kritéria jednotlivých ukazatelů.

Druhá část bude zaměřena na praktické využití informací z části teoretické a jejich aplikace 

na konkrétním  podniku.  Pro potřeby  této práce  jsem  si  vybral  akciovou společnost,  která  má 

zveřejněny  výroční  zprávy  a účetní  závěrky  v  obchodním  rejstříku.  Zdrojem  informací 

pro analýzu tedy budou informace získané z výroční zprávy za období 2008 - 2010.

Třetí část práce bude obsahovat celkové zobrazení finanční situace firmy, zhodnocení její 

ziskovosti, náhledu na jeho pozici z hlediska věřitelů a vývojové tendence předpokládané v dalších 

letech, popřípadě možná doporučení.

Tato  bakalářská  práce  má  několik  stanovených  dílčích  cílů.  Prvním  cílem  je  aplikace 

teoretických  základů  pro praktické  sestavení  finanční  analýzy  v konkrétní  firmě,  z informací 

získaných  z  výroční  zprávy  a účetní  závěrky.  Druhým  cílem  je  zhodnocení  finanční  situace 

a posouzení hospodaření společnosti.

Závěr  bude tvořen  návrhy a doporučeními,  pro další  budoucí  vývoj,  na zlepšení  finanční 

situace společnosti.
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2 Charakteristika účetních výkazů a ukazatelů finanční analýzy

2.1 Účetní výkazy
Účetní výkazy tvoří nejdůležitější zdroje dat pro finanční analýzu. Jedná se o dokumenty, 

které  zobrazují  finanční  situaci  firmy.  Podle  zákona č.  563/1991 Sb.,  o účetnictví  musí  podávat 

věrný a poctivý obraz pozice firmy. Z toho je zřejmé, že je kladena vysoká náročnost na kvalitu dat, 

která jsou v účetnictví zpracovávána, a která z něj vystupují.

Mezi účetní výkazy patří jednak výkazy finančního účetnictví, ale také výkazy účetnictví 

vnitropodnikového.  Výkazy  finančního účetnictví  jsou součástí  účetní  závěrky,  která  je 

definována v §18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Vnitropodnikové  účetní  výkazy  nemají  oproti  výkazům  finančního účetnictví 

podobu upravenou na základě  zákona,  jejich  podoba závisí  na individuálních  potřebách  každé 

firmy. Jejich hlavním významem je co nejvíce přiblížit skutečnou finanční situaci podniku.

2.1.1 Účetní závěrka

Účetní závěrka je základním zdrojem pro finanční analýzu (ne však jediným). Je upravena 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., a v případě sestavení přehledu 

o peněžních  tocích  také  ČÚS č.  023.  Právní  úprava účetní  závěrky  v ČR  je 

v souladu s mezinárodním účetním standardem IAS 1 – Prezentace účetní závěrky (popř. s IAS 7 – 

Výkaz o peněžních tocích).

Podle § 18 zákona o účetnictví musí účetní závěrka obsahovat:

 jméno a příjmení,  obchodní firmu nebo název účetní jednotky nebo název účetní jednotky 

a sídlo (popř. bydliště a místo podnikání);

 identifikační číslo osoby, pokus je má účetní jednotka přiděleno;

 právní formu účetní jednotky;

 předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena;

 rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje;

 okamžik sestavení účetní závěrky;

 a musí  k ní  být  připojen  podpisový  záznam  statutárního orgánu účetní  jednotky 

nebo podpisový  záznam  účetní  jednotky;  připojením  podpisového záznamu se  považuje 

účetní závěrka za sestavenou.
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Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji:

 rozvaha – výkaz o struktuře majetku a zdrojů jeho krytí;

 výkaz zisku a ztráty – výkaz informující o nákladech, výnosech výsledku hospodaření,

 příloha –  poskytuje  informace  přibližující  jednotlivé  položky  rozvahy  a výsledovky,  její 

součástí může být i výkaz o peněžních tocích a výkaz o změně vlastního kapitálu.

2.1.2 Rozvaha (Bilance)

Rozvaha je  účetní  výkaz,  zobrazující  základní  informace  o složení  a struktuře 

majetku a o zdrojích  jeho  krytí.  Obsahové  vymezení  tohoto výkazu je  vymezeno ve  vyhlášce  č. 

500/2002 Sb. Jedná se o stavový výkaz. To znamená, že zobrazuje konečné stavyza účetní období, 

stanovené u jednotlivých položek k rozvahovému dni.

V České  Republice  je  rozvaha tvoře  ze  dvou stran  –  aktiv  a pasiv.  Aktiva představují 

konkrétní  druhy majetku vloženého do podniku.  Pasiva vyjadřují  zdroje,  z nichž je  tento majetek 

financován.

„Dvojí pohled na majetek je důsledkem skutečnosti, že každý kus majetku musí být nějak 

zaplacen. Prvotní účetní evidence sleduje u každé majetkové položky zdroj jeho finančního krytí 

individuálně,  výstupní  účetní  dokument  rozvaha,  zachycuje  majetkové  složky i  čerpané  zdroje 

souhrnně, v rozlišení dle jejich základní klasifikace. Součet strany majetku (v aktuálním ocenění) 

a součet  strany  zdrojů  jeho krytí  se  musí  proto rovnat  (Novotný,  Szweda,  2010,  str.  21).“ 

Toto nazírání na majetek a na zdroje jeho financování je nazýván jako bilanční princip a je možné 

jej zapsat rovnicí:

  pasivaktiv

 (2.1)

Aktiva

„Aktiva jsou výsledkem minulých investičních  rozhodnutí  a jsou uspořádána jednak podle 

funkce, kterou v podniku plní, a dále podle času, po kterou je majetek v podniku vázán; posledním 

kritériem  je  likvidita.  Aktiva tvoří  dvě  základní  složky,  a to dlouhodobý  majetek  a oběžná 

aktiva(Kislingerová, 2004, str.20).“

V České Republice je struktura aktiv stanovena v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., 

která stanovuje základní skupiny aktiv takto:

 pohledávky za upsaný základní kapitál,

 dlouhodobý majetek,

 oběžná aktiva,

 časové rozlišení.
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Tab.2.1. Struktura strany aktiv rozvahy

Běžné účetní období Minulé účet. období
Brutto Korekce Netto Netto

Aktiva celkem
A. Pohledávky za upsaný kapitál
B. Dlouhodobý majetek
B.I. Dlouhodobý nehmotný 

majetek
B.II. Dlouhodobý hmotný 

majetek
B.III. Finanční investice
C. Krátkodobý majetek
C.I. Zásoby
C.II. Dlouhodobé pohledávky
C.III. Krátkodobé pohledávky
C.IV. Finanční majetek
D. Ostatní aktiva
D.I. Časové rozlišení
D.II. Dohadné účty aktivní

Zdroj: Finanční analýza 4. vyd., Růčková Petra (str. 24)

Pohledávky za upsaný základní kapitál jsou podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. pohledávkami 

plynoucí z povinnosti splatit vklad do základního kapitálu a upsané nesplacené akcie.

Dlouhodobý  majetek  je  majetek,  jehož  doba použitelnosti  je  zpravidla delší  než  1  rok 

a jehož  pořizovací  cena je  v souladu s cenou,  kterou si  stanovila účetní  jednotka pro zařazení 

do této kategorie.  Charakteristické  je,  že  se  nespotřebovává  najednou,  ale  postupně  v podobě 

účetních odpisů, které představují skutečné opotřebení majetku. Dlouhodobý majetek dělíme podle 

jeho formy na:

 dlouhodobý  majetek  nehmotný  (např.  zřizovací  výdaje,  nehmotné  výsledky  výzkumu, 

software, apod.);

 dlouhodobý majetek hmotný (např. pozemky, stavby, stroje, apod.);

 dlouhodobý majetek finanční (např. podíly v ovládaných a řízených osobách, dluhové cenné 

papíry držené do splatnosti, apod.).

Oběžná aktiva jsou majetkem,  jehož  doba použitelnosti  je  kratší  než  1 rok – jsou určeny 

k okamžité  spotřebě.  Charakteristickým  rysem  pro tuto kategorii  je  přeměna jedné  formy 

oběžného majetku na druhou,  tzv.  koloběh  oběžného majetku.  Oběžná  aktiva jsou tříděna od 

nejméně likvidních po nejlikvidnější. Patří zde:

 zásoby (např. materiál, zboží, zásoby vlastní výroby, apod.);
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 dlouhodobé  pohledávky  (např.  dlouhodobé  pohledávky  za společníky,  odložená  daňová 

pohledávka, dlouhodobé pohledávky za společníky, apod.);

 krátkodobé pohledávky (např. pohledávky z obchodního styku s dobou splatnosti kratší než 

1 rok, pohledávky za zaměstnanci, apod.);

 finanční majetek (např. peníze, účty v bankách, krátkodobé cenné papíry a podíly, apod.).

„Ostatní aktiva tvoří různé typy časového rozlišení nákladů a výnosů a jedná se o podstatný 

nástroj  pro realizaci  účetních  zásad  a vykázání  věrného a poctivého obrazu o předmětu účetnictví 

v rámci procesu účetní závěrky (Landa, 2008, str.  31).“ Tato kategorie zahrnuje náklady příštích 

období, komplexní náklady příštích období, příjmy příštích období.

 Aktiva jsou v rozvaze  uváděna za běžné  a minulé  účetní  období.  V běžném  období 

jsou uváděna v členění podle hodnoty ocenění:

 brutto hodnota –  vyjadřující  prvotní  ocenění  v souladu s §  25  zákona č.  563/1991 

Sb., o účetnictví;

 korekce  –  vyjadřující  oprávky  a opravné  položky  k majetku (snižuje 

hodnotu daného aktiva);

 netto - rozdíl  mezi  brutto hodnotou a korekcí,  vyjadřuje  současnou hodnotu účetní 

hodnotu majetku.

Pasiva

Pasiva představují  zdroje,  ze kterých  je  majetek  firmy  financován.  Finanční 

struktura podniku představuje  strukturu podnikového kapitálu,  ze  kterého je  financován  majetek 

podniku (Růčková, 2011, s. 26).

Stejně jako je tomu u aktiv, tak i struktura pasiv je v ČR stanovena v Příloze č. 1 k vyhlášce 

č. 500/2002 Sb., která rozlišuje tyto kategorie zdrojů financování:

 vlastní kapitál,

 cizí zdroje,

 časové rozlišení.
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Tab. 2.2. Struktura strany pasiv rozvahy

Stav v běžném 

účetním období

Stav v minulém účetním 

období
Pasiva celkem
A. Vlastní kapitál
I. Základní kapitál
II. Kapitálové fondy
III. Fondy ze zisku
IV. Výsledem hospodaření minulých let
V. Výsledek hospodaření 

běžného období
B. Cizí kapitál
I. Rezervy
II. Dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky
IV. Bankovní úvěry a výpomoci
C. Ostatní pasiva
I. Časové rozlišení
II. Dohadné účty pasivní

Zdroj: Finanční analýza 4. vyd., Růčková Petra (str. 26)

Vlastní  kapitál  představuje  souhrn peněžitých  i  nepeněžitých  vkladů a finančních  zdrojů 

vytvořených vlastní hospodářskou činností. Tvoří jej:

Základní  kapitál  je  vytvářen  podle  zákona č.  513/1991 Sb.,  obchodní  zákoník.  Jedná se 
o peněžní  vyjádření  peněžitých  a nepeněžitých  vkladů  vlastníků  společnosti  ve  výši  uvedené 
v obchodním rejstříku.

„Kapitálové fondy představují kapitál,  který podnik získává z vnějšku, avšak nejde o cizí 

kapitál.  Jedná  se  především  o dodatečné  vklady  vlastníků  nezvyšující  základní  kapitál,  dále 

u akciové společnosti o emisní ážio, přijaté dary a dotace (Hrdý, Horová, 2009, str. 34).“

Fondy ze zisku se dělí  podle povinnosti  je vytvářet na zákonné a ostatní.  Zákonné fondy 

musí  společnosti  povinně  vytvářet  (např.  rezervní  fond,  nedělitelný  fond).  Ostatní  fondy 

mohou podniky tvořit dobrovolně, na základě vlastního rozhodnutí (např. sociální fond).

Výsledek hospodaření je v rozvaze uváděn za minulé a běžné období. Výsledek hospodaření 

minulých let vyjadřuje zdaněný, nerozdělený zisk, popřípadě neuhrazenou ztrátu dřívějších účetních 

období.  Výsledek  hospodaření  běžného období  představuje  zisk  nebo ztrátu,  která 

vznikla v příslušném období a je určena k rozdělení.

Cizí zdroje  představují  složku kapitálu,  kterou má podnik zapůjčenou od jiných subjektů, 

a které musí ve stanovené lhůtě vrátit. Představují tedy dluh firmy. Podnik většinou odvádí věřiteli 

cenu za zapůjčení – úrok. Všeobecně platí pravidlo, že čím delší je doba splatnosti, tím je i úrok 

vyšší.

Rezervy  jsou nástrojem  sloužícím  ke  krytí  nečekaných  nepříznivých  situací,  které 

mohou vzniknout v budoucnu a přinesly by s sebou neočekávané výdaje.  Vytváří  se na konkrétní, 
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přesně vymezená rizika. Rozeznáváme rezervy:

 zákonné  –  v souladu se  zákonem č.  593/1992  Sb.,  o rezervách  pro zjištění  základu daně 

z příjmů (např. rezerva na opravy hmotného majetku, rezerva na pěstební činnost, apod.);

 ostatní – respektují účetní zásadu opatrnosti (např. rezerva na mzdy, rezerva na daň z příjmů, 

apod.).

Dlouhodobé  závazky  mají  dobu splatnosti  delší  než  1  rok.  Jsou určeny  k financování 

majetku, který má dlouhodobější charakter. Řadí se zde dluhopisy, dlouhodobé směnky, odložený 

daňový závazek a další.

Krátkodobé  závazky  jsou splatné  do 1  roku.  Hlavním  úkol  spočívá  ve  financování 

běžného provozu firmy.  Zpravidla bývají  neúročené.  Ke  krátkodobým  závazkům  patří  závazky 

z obchodního styku,  závazky  za zaměstnanci,  závazky  k institucím 

zdravotního a sociálního pojištění apod.

Bankovní úvěry a výpomoci představují závazky vůči bankám. Mohou mít jak dlouhodobý, 

tak i krátkodobý charakter. Jedná se o úročené dluhy.

Ostatní  pasiva mají  podobnou pozici  jako ostatní  aktiva a jelikož  mají  velmi  malý  podíl 

na celkových  pasivech  jsou z analytického hlediska nevýznamné  (Růčková,  2011).  Jedná  se 

o položky výdaje příštích období, výnosy příštích období, dohadné účty pasivní.

Možná úskalí při analýze rozvahy

„Jednoznačně nejzásadnějším problém analýzy rozvahy je fakt, že popisuje stav na základě 

historických cen, a z toho plynou i další úskalí z hlediska vypovídací schopnosti dat:

 zobrazuje  stav  hodnot  v ní  obsažených  k danému okamžiku,  nemůže  dát  informace 

o dynamice  společnosti;  toto úskalí  se  stává  méně  problematickým  v okamžiku,  jsou-li 

data řazena do časové řady;

 nepracuje  s časovou hodnotou peněz,  nepostihuje  přesně  současnou hodnotu aktiv  a pasiv, 

neboť  nezpracovává  vliv  vnějších  faktorů,  které  mohou velmi  výrazně  ovlivnit  některé 

položky rozvahy;

 k určení realistické hodnoty některých položek musí být použito odhadu (Růčková, 2010, 

str. 31).“

2.1.3 Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka)

Výkaz zisku a ztráty vysvětluje proces tvorby výsledku hospodaření (pomocí toků nákladů 

a výnosů),  jako změnu vlastního kapitálu (tvořícího součást  pasiv  –  výsledek  hospodaření 

za běžnou činnost)  za určité  období.  Výsledovka je  sestavována ke  dni  účetní  závěrky.  Jedná  se 

o výkaz tokový, což znamená, že zobrazuje proces vzniku hospodářského výsledku.

Výsledovka je sestavena na základě tzv. akruálního principu, na jehož základě je stanoveno, 
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že hospodářské operace se musí vykazovat v období se kterým věcně a časově souvisí (ne v období, 

kdy došlo k výdaji nebo příjmu peněžních prostředků).

Stejně  jako rozvaha je  i  výkaz zisku a ztráty  v ČR  upraven  vyhláškou č.  500/2002  Sb. 

Ta stanoví dvě možné varianty výkazu podle způsobu členění:

 výkaz zisku a ztráty v druhovém členění (§ 20 - § 37) – odpovídá struktuře spotřebovaných 

zdrojů (spotřeba hmotných prostředků, služeb, práce, opotřebení, peněžních úhrad);

 výkaz zisku a ztráty  v účelovém  členění  (§  38)  –  sleduje  vztah  k vlastní  příčině 

vzniku nákladů, jejich objektům a nositelům (náklady prodeje, odbytové, správní). (Landa, 

2008)

Každá  firma si  může  sama stanovit,  který  ze  způsobů  sestavení  tohoto výkazu si  zvolí. 

Podstatné však je, aby bylo možné stanovit tyto kategorie výsledku hospodaření:

 z provozní činnosti

 z finanční činnosti

 z mimořádné činnosti

Provozní výsledek hospodaření je určen základními a pravidelně se opakujícími činnostmi 

podniku.

Druhové členění

(Grünwald, Holečková, 2007)

Účelové členění

(Landa, 2008)
I. OBCHODNÍ ČINNOST + Tržby z prodeje výrobků
+ Tržby za prodané zboží + Tržby z prodeje zboží
- Náklady na prodané zboží + Tržby z prodeje služeb
= Obchodní marže - Náklady prodeje
II. VÝROBNÍ ČINNOST = Hrubý zisk/ztráta
+ Tržby za vlastní výrobky a služby - Odbytové náklady
+/- Změna stavu zásob vlastní výroby - Správní režie
+ Aktivace + Jiné provozní výnosy
- Výkonová spotřeba - Jiné provozní náklady
= Přidaná hodnota = PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPOD.
- Osobní náklady
- Daně a poplatky (kromě daně z příjmů)
- Odpisy dlouhodobého majetku
- Ostatní provozní výnosy a náklady
= PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPOD.

Finanční výsledek hospodaření souvisí se způsobem financování a s finančními operacemi 

podniku. Systém výpočtu není závislý na způsobu sestavení výkazu zisku a ztráty.

+ Finanční výnosy
- Finanční náklady
= FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPOD.
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Mimořádný  výsledek  hospodaření  vyplývá  z nepravidelných  a neočekávaných  operací 

podniku (manka, škody).

+ Mimořádné výnosy
- Mimořádné náklady
= MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSP.

Pokud  máme  vypočteny  tyto dílčí  výsledky  hospodaření,  je  možné  vypočíst  výsledek 

hospodaření  za účetní  období.  Ten  se  stanoví  jako součet  provozního, 

finančního a mimořádného výsledku hospodaření  upravených o daň z příjmů.  Veškeré tyto úpravy 

musí být v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Provozní výsledek hospodaření
+ Finanční výsledek hospodaření
- Daň z příjmů za běžnou činnost
= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA
  BĚŽNOU ČINNOST

Mimořádný výsledek hospodaření
- Daň z příjmů z mimořádné činnosti
= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA
  MIMOŘÁDNOU ČINNOST

Výsledek hospodaření za běžnou činnost
+ Výsledek hosp. za mimořádnou činnost
= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA
  ÚČENÍ OBDOBÍ
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Náklady

Náklady  představují  peněžní  vyjádření  vynaložených  ekonomických  zdrojů  na určitý 

předem stanovený užitečný prospěch. V podstatě vyjadřují vstupy do ekonomických činností.  Se 

vznikem nákladů je spojen úbytek aktiv nebo přírůstek cizích zdrojů v rozvaze.

Druhové  členění  nákladů –  posuzujeme  náklady  na vstupu do výrobní  činnosti 

z vnějšího okolí podniku. V české účetní legislativě jsou zakomponovány ve Směrné účtové osnově 

(Příloha č. 4 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.) jako jednotlivé účtové skupiny:

 spotřebované nákupy (sk. 50),

 služby (sk. 51),

 osobní náklady (sk. 52),

 daně a poplatky (sk. 53),

 jiné provozní náklady (sk. 54),

 odpisy,  rezervy,  komplexní  náklady  příštích  období,  a opravné  položky  v provozní 

oblasti (sk. 55),

 finanční náklady (sk. 56),

 rezervy a opravné položky ve finanční oblasti (sk. 57),

 mimořádné náklady (sk. 58),

 daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů (sk. 59).

Účelové členění nákladů – spočívá ve sledování nákladů ve vztahu k výnosům, na jejichž 

dosažení byly vynaloženy (Marek, 2009, str. 112).

Na náklady  je  také  možno nahlížet  z pohledu účetního a daňového,  jelikož  je  v České 

Republice  rozdíl  mezi  těmito soustavami.  Účetní  náhled  na tuto problematiku je 

z pohledu druhového členění nákladů. Všechny náklady, se kterými firma v účetním období pracuje, 

jsou účty  5.  účtové  třídy.  Legislativně  tedy  vycházejí  ze  zákona č.  563/1991  Sb.,  o účetnictví; 

z vyhlášky č.  500/2002  Sb.  a z českých  účetních  standardů.  Problém ovšem spočívá  v tom,  že 

všechny  tyto náklady  nejsou v souladu se  zákonem  č.  586/1992  Sb.,  o daních  z příjmů. 

Z těchto skutečností je patrné, že účetní náklady můžeme rozdělit na:

 náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 24 ZDP) – náklady daňově 

uznatelné, snižují základ daně;

 náklady nevynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (§25 ZDP) – náklady daňově 

neuznatelné,  účetní  jednotka má  povinnost  o tyto náklady  zvýšit  výsledek  hospodaření 

za účetní období.
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Výnosy

Výnosy představují  peněžní  vyjádření  ekonomického prospěchu,  který  daný ekonomický 

subjekt získá účelným vynaložením ekonomických zdrojů – nákladů. Představují peněžní částky, 

na které  má  podnik  nárok  z titulu prodeje.  Představují  výstupy podniku.  Zaúčtování  výnosů  se 

v rozvaze  projeví  v podobě  zvýšení  aktiv  nebo úbytkem  cizích  zdrojů  financování.  Obdobně 

jako u nákladů je třeba i u výnosů dodržovat akruální princip.

 Druhové členění – vyplývá ze Směrné účtové osnovy (představuje obsah Přílohy č. 4  k 

vyhlášce  č.  500/2002  Sb.).  Výnosy  jsou zařazeny  do 6.  účtové  třídy,  který  je 

rozdělena do těchto sedmi skupin:

 tržby za vlastní výkony a zboží (sk. 60),

 změna stavu zásob vlastní výroby (sk. 61),

 aktivace (sk. 62),

 jiné provozní výnosy (sk. 64),

 finanční výnosy (sk. 66),

 mimořádné výnosy (sk. 68),

 převodové účty (sk. 69).

Důležitým členěním je také rozdělení výnosů podle souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů. Podle tohoto kritéria dělíme výnosy na:

 daňově účinné – jejichž budoucí příjem je předmětem daně z příjmů;

 daňově neúčinné – budoucí příjem plynoucí z těchto výnosů není předmětem daně nebo je 

od daně osvobozen.

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření se zjišťuje k datu účetní závěrky. Je charakterizován jako rozdíl mezi 

výnosy a náklady za účetní období.

nákladyvýnosyeníhospodaVýsledek ř
(2.2)

Rozeznáváme dvě možné varianty výsledku hospodaření,  v závislosti  na celkové hodnotě 

výnosů a nákladů – zisk a ztrátu.

V případě  zisku jsou výnosy  vyšší  než  náklady,  které  se  k nim  vztahují. 

Z hlediska finančního řízení  je  zisk  vnitřní  zdroj  dlouhodobého financování. 

Z pohledu zákona o daních z příjmů se jedná o příjem, který podléhá zdanění.

Ztráta vzniká v okamžiku, kdy jsou náklady ke dni účetní závěrky vyšší než výnosy. Zákon 

o daních z příjmů umožňuje, po dobu nejdéle pěti let, ztrátu odečíst od základu daně.
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Možná úskalí při analýze výkazu zisku a ztráty

Při  analýze  výsledovky  dochází  k rozboru výnosů  a nákladů,  což  jsou tokové  veličiny, 

a tudíž  jsou vyčísleny  za určitý  časový  interval.  Jednotlivé  změny  těchto položek  nemusejí  být 

v čase rovnoměrné, což může vést ke zkreslení stavu současné ekonomické situace.

Velkou nevýhodou je fakt, že výnosy ani náklady nepředstavují skutečný pohyb peněžních 

prostředků a také skutečnost,  že  vzniká  časový nesoulad  mezi  výnosy a příjmy,  a mezi  náklady 

a výdaji.  Z čehož vyplývá, že i v případě, kdy firma dosáhla zisku, nepředstavuje tento zisk také 

skutečný přírůstek peněžních prostředků v podniku.(Růčková, 2010)

2.1.4 Přehled o peněžních tocích (Výkaz cash flow)

Výkaz cash  flow  představuje  pohyb  peněžních  prostředků  podniku za určité  období 

v souvislosti  a ekonomickou činností.  Informuje  uživatele  o způsobu,  jakým  společnost  peněžní 

prostředky  vyprodukovala a o způsobu,  jakým  peněžní  prostředky  využila (Ryneš,  1997). 

Nevypovídá o stavu peněžních prostředků, ale vyjadřuje jejich změnu v čase.

„ Zatím jsme se dotkli účetního výkazu rozvaha a výkazu zisků a ztrát. Oba účetní výkazy 

jsou založeny  na akruálním  principu,  tj.  zakládají  se  na vztahu výnosů  a nákladů 

k určitému časovému okamžiku; poskytují informaci o finanční situaci a ziskovosti podniku. Praxe 

ukazuje,  že podnik může být ziskový, ale může být současně i platebně neschopný. Výkaz cash 

flow (CF) informuje o příjmech a výdajích,  které  podnik v minulém účetním období  realizoval. 

Platí  tzv.  metoda dvou hřebíků  (příjmy  a výdaje),  přičemž  je  žádoucí,  aby  příjmy  převyšovaly 

výdaje.  Výkaz cash  flow  zobrazuje  skutečný  pohyb  peněžních  prostředků,  je  tak  doplňkem 

dvou výše uvedených výkazů (Kislingerová, 2004, str. 58).“

Pojem peněžní prostředky v tomto případě představuje peníze v hotovosti, na účtech ceniny 

a peněžní  ekvivalenty (krátkodobé  cenné  papíry a termínované vklady s výpovědní  lhůtou do tří 

měsíců).

Česká účetní legislativa upravuje výkaz o peněžních tocích ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. (§ 

40 – 43), jako dobrovolnou součást Přílohy k účetní závěrce a v českém účetním standardu č. 023 

(stanoví  sestavení  přehledu o peněžních  tocích  nepřímou metodou).  Legislativa je 

v souladu s mezinárodním účetním standardem IAS 7 – Výkazy peněžních toků.

Vztah mezi výnosy, náklady a příjmy, výdaji

Rozdíl  mezi  výkazem  zisku a ztráty  a mezi  přehledem  o peněžních  tocích,  je  hlavně 

v ekonomických kategoriích,  které jsou zapotřebí pro jejich sestavení – výnosy, náklady,  příjmy, 

výdaje.
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Výsledovka je sestavena pomocí výnosů a nákladů.

 Výnosy – peněžní vyjádření ekonomického prospěchu, který daný subjekt získá účelným 

vynaložením ekonomických zdrojů.

 Náklady  –  peněžní  vyjádření  vynaložených  ekonomických  zdrojů  na určitý  výsledek 

ekonomické aktivity, který přináší očekávaný ekonomický prospěch.

eníhospodavýsledeknákladyvýnosy ř

(2.3)

Výkaz cash flow je oproti tomu pracuje s kategoriemi příjmy a výdaje.

 Příjmy – skutečný přírůstek peněžních prostředků.

 Výdaje – skutečný úbytek peněžních prostředků.

příjmy−výdaje=cash flow

(2.4)

„Mezi výnosy a příjmy i mezi náklady a výnosy vzniká věcný a časový nesoulad

 Věcný  nesoulad  –  každý  výdaj  nevede  k ekonomickému zhodnocení  majetku (není 

nákladem),  ale  zejména existují  náklady,  které  nejsou výdajem.  Totéž  platí  i  v případě 

výnosů a příjmů.

 Časový  nesoulad  –  plyne  z časového posunu mezi  vznikem  nákladu a mezi  skutečným 

výdajem peněžních prostředků. Totéž platí i v případě výnosů a příjmů. (Novotný, Szweda, 

2010).“

Struktura výkazu

Výkaz může být formálně uspořádán dvěma různými způsoby:

a)Bilanční způsob – podává přehledné a oddělené vykazování zdrojů a užití peněžních prostředků.

Zdroje (příjmy) Užití (výdaje)
Snížení aktiv Zvýšení aktiv
Zvýšení pasiv Snížení pasiv

Zisk Ztráta
Odpisy Dividendy

užitízdrojeflowcash 

(2.5)

b)Sloupcový způsob – vyjadřuje salda z provozní činnosti, investiční činnosti a finanční činnosti, 

které vedou k lepší vypovídací schopnosti výkazu. Tento způsob sestavení uvádí ČÚS č. 023.
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Cash flow z provozní činnosti
+ Cash flow z investiční činnosti
+ Cash flow z finanční činnosti
= Celkové cash flow

Provozní činnost tvoří nejdůležitější část  výkazu. Zobrazuje základní výdělečné činnosti 

podniku sloužící  k základnímu účelu podnikání.  Vypovídá  o schopnosti  firmy  financovat  činnost 

z vlastních příjmů. Ideální je kladná hodnota cash flow.

Investiční  činnost zahrnuje  pořízení  a prodej  dlouhodobého majetku,  a také  činnost 

související s poskytováním půjček. U firem, které jsou investičně aktivní často nabývá záporných 

hodnot.

Finanční činnost zahrnuje změny ve výši vlastního kapitálu a závazků.

Metody sestavení výkazu

Zjištění peněžních toků je možné provést na základě dvou metod. Závisí na účetní jednotce, 

kterou si zvolí. Jedná se o metodu přímou a nepřímou.

Přímá metoda spočívá v zachycení  jednotlivých druhů příjmů a výdajů v jejich původní 

podobě,  v níž  se  projevují  na výstupu a na vstupu (Marek,  2009,  str.  118).  Jedná  se  v podstatě 

o úpravu výnosů  a nákladů  o změny  vázanosti  peněz v  majetku a o změny  stavu zdrojů  krytí. 

Tato metoda využívá čistě ryze peněžní operace, je zdlouhavá a náročná na výpočet.

Nepřímá metoda je  založena na transformaci  zisku na peněžní  tok.  Z výsledovky přebírá 

výsledek  hospodaření  za běžné  období  před  zdaněním,  který  upravuje  o nepeněžní  operace. 

Nepeněžními  operacemi  se  rozumí  všechny  účetní  případy,  o kterých  se  účtuje  a které 

nejsou peněžním  tokem;  důležité  je  zejména to,  že  nemají  a ani  nebudou mít  v následujících 

obdobích  vliv  na peněžní  prostředky  a jsou spíše  odrazem  účetních  prostředků  (např.  odpisy, 

tvorba a čerpání  rezerv  a opravných  položek,  změna stavu zásob  vlastní  výroby,  apod.).  (Ryneš, 

1997, str.12)

Výhody výkazu

„Výhodou sestavování výkazu cash flow je, že není ovlivněn metodou odpisování majetku, 

neboť při  použití  rovnoměrného a zrychleného odpisování  účetní  jednotka vykáže  stejné peněžní 

toky,  ale výsledek hospodaření se může výrazným způsobem lišit,  účetní odpisy nejsou spojeny 

s pohybem peněžních prostředků. Další výhodou je fakt, že tento výkaz není zkreslován systémem 

a výší  časového rozlišení  –  ovlivňuje  zejména oblast  nákladů  a výnosů,  ale  nemusí  mít  vliv 

na peněžní toky (Růčková, 2010, str. 36).“

Dále je výhoda, že zobrazuje jednak toky z výkazu zisku a ztráty, ale také toky v rozvaze. 

Důležitým hlediskem může  být  také  skutečnost,  že  vykázaný  zisk  ve  výsledovce  nepřestavuje 
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skutečný  obnos vlastněných  peněžních  prostředků,  kdežto v přehledu peněžních  toků 

jsou zobrazeny.

2.1.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu

„Přehled  o změnách  vlastního kapitálu podává  informace  o zvýšení  nebo snížení 

jednotlivých položek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny.

Účetní jednotky vyčíslí vyplacené dividendy a zdroje, ze kterých bylo čerpáno (Vyhláška č. 

500/2002 Sb., § 44).“

Sestavení  tohoto výkazu umožňuje  §  18  zákona č.  563/1991  Sb.,  o účetnictví.  Struktura 

a obsah  tohoto výkazu je  obsažena v  Opatření  č.  281/1997  417/2001,  kterým  se  stanoví  obsah 

účetní závěrky pro podnikatele (Příloha č. 3).

2.1.6 Příloha

Příloha je součástí účetní závěrky. Smyslem je komentovat, upřesňovat a doplňovat položky 

uvedené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty (Kovanicová, Kovanic, 1995, str. 176).

Z legislativního pohledu je  příloha upravena jako součást  účetní  závěrky  vyplývající  ze 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Obsah je podrobně rozebrán ve vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Úkolem je podat doplňující informace pro analýzu a hodnocení pozice podniku.

Obsah přílohy je možné rozčlenit do několika částí:

 všeobecné údaje a informace o podniku;

 informace  o použitých účetních metodách,  obecných účetních zásadách a o způsobech oceňování 

a odpisování;

 doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty;

 přehled o peněžních tocích;

 přehled o změnách vlastního kapitálu.

2.1.7 Výroční zpráva

Výroční zpráva je specifický dokument informující o vybraných oblastech minulé, současné 

a budoucí podnikatelské (nebo jiné) činnosti daného podniku (Landa, 2008, str. 49).

Podle  §  21  zákona č.  563/1991  Sb.,  o účetnictví,  jsou povinny  vyhotovit  výroční 

zprávu účetní jednotky, které mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Účelem je uceleně, 

vyváženě  a komplexně  informovat  o jejich  výkonnosti,  činnosti  a stávajícím  hospodářském 

postavení.

Součástí výroční zprávy je také účetní závěrka a zpráva o auditu.

Měla by být sestavena tak,  aby zajišťovala informační charakter pro externí uživatele,  ale 
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musí být také nápaditá, neboť jde o propagační materiál.

2.1.8 Ostatní zdroje finanční analýzy

Pro co nejpřesnější rozbor finanční situace podniku nepostačují jen účetní výkazy, ale klade 

se důraz také na jiné zdroje,  které  slouží  k podrobnějšímu pohledu na ekonomickou situaci  firmy 

a jejího okolí (Kislingerová, 2007). Mezi tyto informace řadíme interní směrnice, zprávy auditorů, 

firemní statistiky, makroekonomický vývoj, odborný tisk, burzovní zpravodajství, apod.

2.2 Finanční analýza
Finanční analýza je nástrojem finančního řízení podniku. Tento nástroj slouží ke zhodnocení 

finančního zdraví a stability firmy. Pomocí finanční analýzy můžeme předpovídat rizika, posoudit 

budoucí vývoj a zhodnotit pružnost reakcí podniku na konkrétním trhu.

Základním zdrojem informací jsou účetní výkazy, se které jsou specifikovány v předchozí 

kapitole této bakalářské práce.

Výsledky  finanční  analýzy  poskytují  různé  typy  informací  pro široký  okruh  uživatelů. 

Základními skupinami uživatelů jsou:

 management podniku – využívají  výsledků analýzy pro krátkodobé a dlouhodobé řízení 

a plánování;

 vlastníci  (investoři) –  vkládají  do podniku určitou výši  kapitálu,  od  něhož  očekávají 

co nejvyšší zisk, při co nejnižším riziku;

 banky  a věřitelé –  věřitelé  půjčují  podniku finanční  prostředky,  u nichž  očekávají,  že 

dlužník vrátí i s určitým úrokem;

 obchodní  partneři  –  dodavatelé  i  odběratelé  potřebují  znát  pozici  podniku –  zdali  je 

schopen dostát svým závazkům, popřípadě zajistit dodání zboží.

 konkurence –  informace  o podobných  podnicích  slouží  pro srovnání  hospodaření 

a k stanovení pozice na trhu;

 zaměstnanci  – zájmem zaměstnanců je silná a stabilní firma, která jim může poskytnout 

jistotu zaměstnání a určité mzdové výhody;

 stát – kontrola plnění daňových povinností, celostátní statistiky, rozdělování dotací, apod.;

 existuje celá řada dalších uživatelů – auditoři, daňoví poradci, veřejnost, apod.

Provedení finanční analýzy probíhá v těchto fázích:

 stanovení účelu analýzy a volba odpovědné osoby,

 shromáždění vstupních dat,
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 volba metody analýzy,

 základní vyšetření,

 hlubší rozbor

 identifikace nežádoucích faktorů

 interpretace výsledků

 formulace závěrů,

 přijetí opatření.

Důležitým  předpokladem  pro provedení  finanční  analýzy  je  skutečnost,  že  je 

potřeba podrobit zkoumání údaje nejméně za tři období, aby měla analýza dostatečný vypovídací 

charakter, a aby bylo možné provést srovnání. Čím delší je časová řada, tím je zhodnocení pozice 

firmy přesnější.

Pro potřeby finanční analýzy se k rozborům využívají různé formy zisku. Výběr konkrétní 

kategorie je podstatný z důvodu, pro který je analýza vytvářena.

Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBDIT – Earnings before Depreciation, Interest and 

Taxes)  –  je  tvořen  výsledkem hospodaření  před  odečtením odpisů,  nákladových  úroků  a daní. 

Vyjadřuje tedy výnosy po odečtení krátkodobých výrobních faktorů.

Zisk  před úroky  a daněmi (EBIT –  Earnings before  Interest  and  Taxes)  –  představuje 

provozní  výsledek  hospodaření  –  zisk  před  odečtením nákladových  úroků a daní.  Zohledňuje  i 

náklady dlouhodobého majetku. Vychází z faktu, že když budou mít firmy stejné daňové zatížení, 

mají  rozdílnou bonitu z hlediska věřitelského,  tudíž  by  mohla výše  úroků  ovlivnit  náhled 

na tvorbu výsledku hospodaření v hlavní podnikatelské činnosti (Růčková, 2011, str.52).

Zisk před zdaněním (EBT – Earnings before Taxes) – jedná se o důležitá  kategorie  při 

analýze v čase a při mezipodnikovém srovnání, neboť vylučuje vliv zdanění a tím i možné změny 

v zákoně o daních z příjmů. Bere v úvahu i finanční náklady v podobě úroků. Slouží ke srovnání 

firem s různým daňovým zatížením.

Zisk po zdanění (EAT- Earnings after Taxes) = čistý zisk.  Zisk určený k rozdělení mezi 

akcionáře. Ukazatele, ve kterých je obsažen hodnotí výkonnost podniku.

Existuje  mnoho rozličných  metod,  jak  provádět  analýzu.  Předmětem této bakalářské  práce  bude 

horizontální a vertikální analýza, dále pak hlavně na analýza základních poměrových ukazatelů.

2.2.1 Horizontální analýza

Horizontální  analýza,  nebo také  analýza trendů  zkoumá  meziroční  změny  v položkách 

jednotlivých výkazů. Pomocí této analýzy zjišťujeme, o kolik se jednotlivé položky změnily oproti 

minulým obdobím.

Změny lze zkoumat jednak v absolutním vyjádření,  případně pomocí  indexů (bazických, 
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řetězových), které nám po vynásobení stem zobrazí relativní (procentuální) změnu.

Cílem pozorování  těchto časových  řad  je  zkoumat  průběh  změn.  Na jejich  základě  pak 

můžeme zhodnotit dosavadní vývoj, ale také předpokládat budoucí vývoj. Z toho je patrné, že čím 

delší je časová řada, tím jsou předpoklady pro další vývoj přesnější.

Tuto metod lze aplikovat nejen na účetní výkazy, ale rozboru je možné podrobit také vývoj 

poměrových ukazatelů.

2.2.2 Vertikální analýza

Vertikální analýza hodnotí, jak se jednotlivé položky účetních výkazů podílejí na stanovené 

celkové hodnotě výkazu, ke které jsou jednotlivé položky vztaženy.

„Při  analýze  rozvahy jsou položky vyjádřeny jako procento z celkové bilanční  sumy,   ve 

výkazu zisku a ztráty  se  jako výchozí  pro procentní  vyjádření  určité  položky  bere  velikost 

celkových výnosů či tržeb (Hrdý, Horová, 2009, str. 123).“

Výsledky analýzy svědčí o strukturálních změnách majetku a zdrojů jeho krytí,  popřípadě 

výnosů a nákladů. Takto můžeme zhodnotit úroveň finanční stability, likvidity, výnosnosti, vztah k 

riziku.  Tyto informace odvodíme podle poměrné části jednotlivých složek majetku, neboť každá 

jeho složka má jiný charakter.

Výhodou této analýzy je skutečnost, že nepracujeme s časovou řadou, a tak je očištěna od 

vlivu inflace.

2.2.3 Analýza poměrových ukazatelů

Poměrová  analýza patří  k nejpoužívanějším  metodám  finanční  analýzy,  neboť 

často upozorní  na významné  okolnosti.  Jedná  se  o analýzu poměrně  jednoduchou, 

rychlou a nenákladnou. Neznamená to však, že je vhodné ji použít ve všech podmínkách.

Poměrové  ukazatele  charakterizují  vztah  dvou položek  z účetních  výkazů  pomocí  jejich 

podílu.  Aby měl  takto vypočtený  poměrový  (intenzivní)  ukazatel  určitou vypovídací  schopnost, 

musí existovat mezi položkami uvedenými do poměru vzájemná souvislost (Máče, 2006, str. 32).

„Ve  jmenovateli  univerzálních  poměrových  ukazatelů  jsou rizikové  faktory,  především 

položky pasiv z rozvahy (i vlastní kapitál  je svého druhu riskantním závazkem vytvářet hodnotu 

pro vlastníky),  ale  také  (jako výjimka)  zásoby.  V jejich  čitateli  jsou položky  představující  krytí 

(jištění) rizik, především zisk v jeho různých vyjádřeních, ale také krytí některými aktivy (oběžná 

aktiva, pracovní kapitál) (Grünwald, 2001, str. 13).“

Poměrových ukazatelů je velké množství, proto se člení do skupin podle jednotlivých oblastí 

analýzy. Jedná se o tyto skupiny:

 ukazatele likvidity,
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 ukazatele rentability (výnosnosti),

 ukazatele zadluženosti (stability),

 ukazatele aktivity,

 ukazatele kapitálového trhu.

Ukazatele likvidity

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku přeměnit svůj majetek na peněžní prostředky, které 

mohou být  požity  k úhradě  závazků.  Tento pojem  úzce  souvisí  se  solventností  –  schopnost 

podniku dostát  svým  závazkům  v požadované  hodnotě  a ve  lhůtě  splatnosti;  a s likvidností  – 

míra náročnosti přeměny majetku na peněžní prostředky.

Likvidita je  nezbytnou podmínku existence  podniku.  Je  důležitým ukazatelem rovnováhy 

firmy.  Ideální je vyvážená hodnota likvidity,  neboť nízká míra znamená problémy s vyrovnáním 

závazků, naopak vysoká míra působí neefektivně na zhodnocení finančních prostředků

Ukazatele likvidity jsou rozděleny podle stupně likvidnosti jednotlivých položek oběžných 

aktiv  vstupujících  do poměru.  Nejméně likvidní  složku představují  zásoby,  dále  pak krátkodobé 

pohledávky a nejlikvidnější část majetku tvoří krátkodobý finanční majetek.

Celková (běžná) likvidita – vyjadřuje kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé dluhy. 

Nevýhodou je,  že  pracuje  s oběžnými  aktivy  jako s celkem  a nerozlišuje  jednotlivé  stupně 

likvidnosti. Doporučená hodnota v jaké by se tento ukazatel měl pohybovat je v intervalu  od 1,6 – 

2,5.

oběžná aktiva
krátkodobé dluhy

(2.6)

Pohotová likvidita – vylučuje z oběžných aktiv nejméně likvidní složku – zásoby. Také je 

vhodné  čitatele  upravit  o hodnotu nedobytných  pohledávek,  popřípadě  o pohledávky,  jejich 

dobytnost  je  pochybná  (Kislingerová,  2007).  Doporučuje  se,  aby  hodnota tohoto ukazatele 

patřila do intervalu 1,1 – 1,5. V případě, že je pohotová likvidita rovna 1, plyne z toho, že podnik 

dostojí svým závazkům bez nutnosti prodat své zásoby.

oběžná aktiva−zásoby
krátkodobé dluhy

(2.7)

Okamžitá  likvidita –  jedná  se  o nejpřísnější  ukazatel  likvidity,  vyjadřuje 
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okamžitou schopnost  hradit  své  závazky.  Vstupují  do ní  pouze  nejlikvidnější  složky 

majetku hotovostní peněžní prostředky, peníze na účtech a krátkodobé cenné papíry.  Doporučená 

hodnota se  má  pohybovat  mezi  0,2  –  0,6.  vypovídací  schopnost  není  velká,  protože  závisí 

na okamžitém stavu peněžních prostředků, a ten je snadno zmanipulovatelný.

závazkykrátkodobé
majeteknífinankrátkodobý č

(2.8)

Ukazatele rentability

Ukazatelé  rentability  představují  výnosnost  vloženého kapitálu.  Porovnávají 

některou z kategorií  zisku (výstupu) k nějaké srovnávací základně (vstupu). Slouží pro posouzení 

intenzity využívání, reprodukce a zhodnocení podniku.

Jelikož se jedná o ukazatele  ziskovosti,  u všech jednotlivých druhů je žádoucí,  aby byly 

co nejvyšší.

Rentabilita aktiv (ROA –  Return  on  Assets)  =  rentabilita celkového kapitálu –  jedná  se 

o klíčové měřítko rentability. Měří hrubou produkční sílu, celkovou výdělečnou schopnost podniku. 

Poměřuje zisk s celkovými aktivy bez ohledu na to, z jakého kapitálu jsou financována.

Důležitým hlediskem nahlížení na tento ukazatel je způsob pohledu na kategorii zisku, která 

je použita pro konstrukci tohoto ukazatele. Bude-li použit zisk před zdaněním a úroky – EBIT, pak 

je ukazatel vhodný pro srovnání s podniky, protože je očištěn od zdanění (vhodné i pro srovnání se 

zahraničními podniky, kde je rozdílné daňové zatížení; popřípadě srovnání s ROA z minulých let, 

došlo-li  ke  změně  daňové  sazby),  ale  zejména od  nákladových  úroků,  které  banky  stanovují 

na základě bonity firmy, která se u každého podniku liší. V případě požití čistého zisku – EAT, což 

umožňuje  srovnatelnost  ROA u podniků  s různým  podílem  cizích  zdrojů. 

„Finančního analytika přitom zajímá,  jak by se změnila rentabilita celkového kapitálu,  kdyby byl 

nahrazen vlastním kapitálem a podnik by neplatil  žádné úroky(Grünwald,  Holečková,  2007, str. 

84).“ Vyjadřuje tedy schopnost vedoucích pracovníků využít celková aktiva.

EBIT
celková aktiva

⋅100

(2.9)

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE  –  Return  on  Equity)  –  vyjadřuje  efektivnost 

kapitálu vloženého do podniku vlastníky.  Ukazatel  hodnotí,  zda vlastní  kapitál  firmy  přináší 

vlatníkům dostatečný výnos při riziku, které podstoupili.

Jelikož se jedná o ukazatel, který představuje výkonnost, používá se čistý zisk – EAT.
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EAT
vlastní kapitál

⋅100

(2.10)

Pro finanční  analýzu je  důležitý  vztah  mezi  těmito dvěmi,  výše  uvedenými  ukazateli 

rentability. Obecně by mělo platit:

R O ER O AR F
(2.11)

kde RF představuje výnosnost bezrizikových investic (v ČR se za bezrizikovou výnosnost 

považuje výnosnost státních dluhopisů → možné zjistit na internetových stránkách České národní 

banky  – www.cnb.cz).  „Výnosnost  vlastního kapitálu by  měla být  vyšší,  než  výnosnost 

úhrnného vloženého kapitálu.  Pokud  tato podmínka není  splněna,  není  pro vlastníky  výhodné 

využití  cizích  zdrojů  pro financování  jejich  podniku,  neboť  prostřednictvím  úroků  je 

z podniku odsáván nejen veškerý provozní zisk, ale i vlastní kapitál. Dále by měl tento poměr být 

vyšší,  než  výnosová  míra bezrizikové  investice  na finančním  trhu,  tj.  např.  výnos investice 

do státních dluhopisů. Bude-li hodnota tohoto ukazatele dlouhodoběji nižší, než výnos bezrizikové 

investice,  racionálně  uvažující  investor  bude  investovat  svůj  kapitál  výnosnějším  způsobem 

a stávající  akcionář  se  bude  snažit  své  akcie  co nejdříve  prodat.  Podnik  se  tak  může  dostat 

do značně problémové situace (Novotný, Szeweda, 2010, str. 26).“

Rentabilita dlouhodobých  zdrojů (ROCE  –  Return  on  Capital  Employed)  –  hodnotí 

výnosnost  dlouhodobých  zdrojů  (vlastní  kapitál  +  cizí  kapitál  dlouhodobý).  Vyjadřuje 

míru zhodnocení aktiv financovaných cizími dlouhodobými zdroji.

EBIT
vlastní kapitáldlouhodobé závazky

⋅100

(2.12)

Rentabilita tržeb (ROS –  Return  on  Sales)  –  vyjadřuje  schopnost  podniku dosahovat 

určitého zisku při dané úrovni tržeb. Udává, kolik Kč zisku dokáže podnik vyprodukovat z 1 Kč 

tržeb.

Podle kategorie použitého zisku rozlišujeme:

 Provozní  ziskové  rozpětí  –  vhodné  pro srovnání  podniků  s proměnlivými  podmínkami, 

např. různé využívání cizích zdrojů (Kislingerová, 2007).

EBIT
tržby

⋅100
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(2.13)

 Zisková  marže  –  vhodné  porovnávat  s průměrem  v odvětví,  pokud  je  zisková  marže 

podniku nižší  než oborový průměr,  jsou ceny výrobků nízké a náklady vysoké (Růčková, 

2011).

EAT
tržby

⋅100

(2.14)

Ukazatele zadluženosti

Ukazatele zadluženosti vyplývají z předpokladu, že je podnik financován jak vlastními,  tak 

cizími zdroji. Představují míru rovnováhy mezi vlastním kapitálem a dluhy.

Celková  zadluženost –  ukazatel  věřitelského rizika.  Obecně  platí,  že  čím  vyšší  je 

hodnota ukazatele, tím vyšší je riziko pro věřitele. Doporučuje se hodnota okolo 50%.

celkové cizí zdroje
celková aktiva

(2.15)

Koeficient samofinancování – podíl vlastních zdrojů na celkových aktivech. Udává,  z jaké 

části jsou aktiva kryta vlastním kapitálem. Součet tohoto koeficientu a věřitelského rizika  by se měl 

blížit 1.

vlastní kapitál
celkový kapitál

(2.16)

Zadluženost  vlastního kapitálu –  ukazatel  celkového rizika.  Čím  vyšší  je  hodnota 

tohoto ukazatele, tím vyšší je podíl závazků nad vlastním kapitálem.

kapitálvlastní
kapitálcizí

(2.17)

Stupeň krytí stálých aktiv – souvisí se základním bilančním pravidlem, které udává,  že 

dlouhodobý  majetek  by  měl  být  financován  dlouhodobými  zdroji  a krátkodobý  majetek 

krátkodobými zdroji.
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Pokud je tento ukazatel roven 1 je bilanční pravidlo zachováno. Pokud je větší než 1, podnik 

je  překapitalizován  -  firma je  kapitálově  silná,  avšak  dochází  k neefektivnímu využívání 

dlouhodobých zdrojů,  neboť je  jimi kryta i  část  oběžného majetku (obecně platí,  že  dlouhodobé 

zdroje jsou dražší než krátkodobé). V případě že je stupeň krytí stálých aktiv nižší než 1 nastává 

podkapitalizace  –  krátkodobé  zdroje  kryjí  část  dlouhodobého majetku,  manažeři  riskují   a je 

ohrožena solventnost podniku.

majetekdlouhodobý
zdrojedlouhodobé

(2.18)

Úrokové  krytí  –  udává,  kolikrát  je  zisk  vyšší  než  úroky.  Stanoví  únosnost 

dluhového zatížení  pro podnik.  Čím  je  hodnota ukazatele  vyšší,  tím  vyšší  je  i  finanční 

stabilita firmy poskytnutí úvěru je pro věřitele méně rizikové. Za doporučenou hodnotu se považuje 

hodnota ukazatele 3.

EBIT
úroky

(2.19)

Ukazatele aktivity

Ukazatele  aktivity  představují  relativní  vázanost  kapitálu v různých  formách  majetku. 

V podstatě se tyto ukazatele dělí na dvě skupiny – doby obratu a rychlost obratu (obrátky, obrat) 

jednotlivých složek aktiv.

Doba obratu – představuje průměrnou dobu než se daná položka aktiv přemění na peněžní 

prostředky. Uvádí se tedy ve dnech.

položka aktiv
tržby

⋅360

(2.20)

Rychlost obratu – udává, kolikrát za rok se daná položka přemění na peněžní prostředky.

tržby
položka aktiv

(2.21)

Obrat celkových aktiv – je měřítkem celkového využití majetku podniku. „Udává, kolik 

krát se celková aktiva promění na tržby za rok. Průměrné hodnoty ukazatele se pohybují od 1,6 – 

2,9. pokud je počet obrátek za rok nižší než 1,5, znamená to, že společnost má příliš vysoký stav 

majetku a měla by ho buď odprodat anebo zvýšit tržby (Hrdý, Horová, 2009, str. 127).“
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aktivacelková
tržby

(2.22)

Pomocí doby obratu a rychlosti  obratu můžeme analyzovat i  ostatní složky majetku (stálá 

aktiva, oběžná aktiva, závazky, pohledávky, zásoby, atd.).

Ukazatele kapitálového trhu

Na rozdíl  od  ostatních  skupin  poměrových  ukazatelů,  tato skupina nepoužívá  účetní 

hodnoty, ale pracuje s hodnotami tržními – zjištěnými na burze. Zpracovávají informace o tom,  jak 

vidí  budoucnost  podniku investoři.  Tuto analýzu nelze  provést  u všech  podniků,  ale  pouze 

u akciových společností, které veřejně obchodují na burze a vyplácejí dividendy.

Účetní hodnota akcie – je odrazem minulé výkonnosti podniku. Pokud je firma zdravá, je 

tento ukazatel by měl mít v čase rostoucí tendenci.

akciíkmenovýchhemitovanýcetpo
kapitálvlastní

č

(2.23)

Čistý  zisk  na akcii (EPS –  Earnings Per  Share)  –  nejvýznamnější  ukazatel 

kapitálového trhu,  určuje  výkonnost  firmy.  Informuje  investora o tom,  jak  je  daná  investice 

výhodná.

akciíkmenovýchhemitovanýcetpo
ziskčistý

č

(2.24)

Ukazatel  P/E (Price  Earnings Ratio)  –  slouží  k odhadování  očekávaných příjmů,  a tak i 

posuzuje vhodnost investiční  příležitosti.  Stanoví,  kolik jsou akcionáři  ochotni  zaplatit   za 1 Kč 

zisku na akcii.

akciinaziskčistý
akciecenatržní

(2.26)
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3 Finanční analýza podniku

3.1 Základní informace o podniku

"Název společnosti: ŽDB GROUP a.s.

Sídlo: Bezručova 300, 735 93 Bohumín

IČ: 26877091

DIČ: CZ26877091

Společnost ŽDB GROUP má více jak 125-letou tradici a své aktivity má diverzifikovány 

do tří  základních  pilířů  podnikání,  a to drátovenství,  slévárenství  a hutnictví.  Jedná  se 

o úspěšnou firmu nejen v České republice, ale v celé Evropě. (www.zdb.cz)"

"Jediný akcionář: Bonatrans Group Holding B.V.

1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 1143

Nizozemské království

Identifikační číslo: 502 98 887

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč (splaceno 100%) (www.justice.cz)"

"Počet zaměstnanců: 2 175 osob 

Tržby za rok 2010: 5 615 mil. Kč (z toho export 3 532 mil. Kč) (www.zdb.cz)"

Závody:

1.VIADRUS  

"Závod  VIADRUS s více  jak  stoletou tradicí  je  významným  výrobcem  kotlů,  radiátorů, 

topenářských  produktů  a odlitků  ze  šedé  litiny  a výrobcem odlitků  z oceli  a neželezných  kovů. 

Poskytuje přitom zákazníkům široký rozsah odborných a servisních služeb.(www.viadrus.cz)"

2.Drátovna  

"Závod  Drátovna je  významnou divizí  v  rámci  společnosti  ŽDB  GROUP,  a.s.,  která 

zastřešuje  čtyři  výrobní  jednotky  –  tažírna nepatentovaného drátu (nízký  uhlík), 

tažírna patentovaného drátu (vysoký uhlík), ocelové kordy a lanárna. (www.dratovna.cz)"

3.Válcovna, ocelárna, recyklace  

"Mezi  tradiční  předmět  podnikání  závodu Válcovna,  ocelárna,  recyklace  patří  výroba 

za tepla válcovaných  dlouhých  výrobků,  ocelových  ingotů  a nakládání  s kovonosnými  odpady. 

(Výroční zpráva 2010, str.19)"
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4.Pérovna     a     drátěná výroba  

"Od  počátku se  provoz Pérovna specializuje  na výrobu pružin  z drátu kruhového průřezu. 

(www.zdb.cz/perovna)"

"Provoz Drátěná  výroba se  nachází  v  Kamenné,  malé  vesničce  v  podhůří  Jeseníků.   V 

současnosti závod vyrábí široký sortiment kovových tkanin, svařovaných sítí a dalších speciálních 

výrobků,  které  nacházejí  uplatnění  téměř  ve  všech  odvětvích  průmyslu.  Jedná  se  především 

o průmysl  automobilní,  letecký,  potravinářský,  chemický,  gumárenský  a stavebnictví.  Kovové 

tkaniny se  užívají  také  k  dekorativním účelům (Tančící  dům v  Praze,  Národní  divadlo apod.). 

(www.zdb.cz)"

3.2 Problémy při analýze účetních výkazů
Jak již bylo zmíněno, zdrojem informací pro finanční analýzu jsou účetní výkazy. Smyslem 

analýzy  je  dle  jednotlivých  metod  porovnávat,  poměřovat  a hledat  vzájemné  souvislosti  mezi 

položkami výkazů.

Při analýze výkazů je třeba věnovat pozornost informacím, které obsahují. Výkazy totiž mají 

z finančního hlediska několik slabých stránek.

Zejména při analýze rozvahy je třeba si uvědomit, že položky jsou oceněny v historických 

cenách  zachycených  k  určitému  datu.  Nezobrazujítedy 

současnou hodnotu vykázaného majetku nebo zdroje kapitálu. Toto platí,  i  když je v praxi běžné, 

v  závislosti  na čase,  upravovat  hodnotu některých  položek.  Zejména účetním  odpisováním 

dlouhodobého majetku.  Zůstatková  cena však  nemusí  zobrazovat  reálnou hodnotu,  pokud 

jsou účetní  odpisy  špatně  stanovené.  Tento příklad  platí  zejména v  případě,  kdy  účetní 

jednotka zvolí  shodné  účetní  a daňové  odpisování.  Daňové  odpisy  totiž  v  mnoha případech 

nerespektují skutečnou dobu životnosti a opotřebení majetku.

Stejný problém může vzniknout při drobném zhodnocení majetku, které v mnoha případech 

nebývá v rozvaze vůbec zachyceno.

Nesrovnalosti  ve  vykázané  hodnotě  položky nemusí  nastat  jen  u dlouhodobého majetku. 

Objevuje  se  také u oběžného majetku.  Problém nastává,  například dojde-li  k  dočasnému snížení 

hodnoty  daného majetku (např.  zásoby,  pohledávky),  a účetní  jednotka k  němu nevytvoří 

opravnou položku, i když v souladu se zásadou opatrnosti by to bylo vhodné.

Problémy  však  mohou nastat  také  při  analýze  výsledovky.  Tento výkaz je  sestaven 

na základě výnosů a nákladů, které nepředstavují skutečný pohyb peněžních prostředků. Z toho je 

patrné,  že ani výsledek hospodaření za běžné účetní období nepředstavuje skutečný disponibilní 

zisk.
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S těmito skutečnostmi je při finanční analýze třeba počítat. Proto byly při finanční analýze 

ŽDB GROUP a.s.  použity nejen rozvahy a výkazy zisku a ztráty za sledovaná období,  ale také 

Výroční  zprávy 2008 -  2010,  Přílohy k  účetním závěrkám a informace dostupné  na oficiálních 

internetových stránkách Společnosti. A to z důvodu, aby výsledky analýzy byly co nejpřesnější.

3.3 Horizontální analýza podniku za období 2008 - 2010
Jak  již  bylo uvedeno,  smyslem  horizontální  analýzy  je  zkoumání  meziročních  změn  v 

položkách jednotlivých účetních výkazů.

Meziroční  změny  je  možné  zobrazit  dvěma možnými  způsoby,  a to buď  absolutně 

nebo relativně.  Absolutní  změnu vypočteme  jako rozdíl  mezi  hodnotou určité  položky  výkazu v 

běžném období a hodnotou stejné položky výkazu za období minulé.

absolutí změna=běžné období−minulé období

(3.1)

Relativní  změnu je  možno vyjádřit  pomocí  bazických  nebo řetězových  indexů.  Bazické 

indexy se vyznačují tím, že pro celou řadu ukazatelů je jeden z nich zvolen jako základ, a ten je 

pro všechny  indexy  stejný.  Naopak  u indexů  řetězových  je  za základ  zvolen  údaj 

z předcházejícího roku.

relativní změna= běžné období
minulé období

−1−100

(3.2)

Pro potřeby této bakalářské práce byly zvoleny v rámci horizontální analýzy zvoleny indexy 

řetězové  -  jednotlivé  výsledky  tedy  představují  procentuální  změnu položek  daného roku  k 

hodnotám roku předcházejícího.

Pro výpočet  analýzy  trendů  byly  využity  výkazy  společnosti  ŽDB  GROUP a.s.,  které 

jsou součástí Výročních zpráv za období 2008 - 2010. Rozboru byly podrobeny rozvahy a výkazy 

zisku a ztráty  ve  zkráceném  rozsahu.  Pro účely  přesnějšího odhadu důvodů  změn  jednotlivých 

položek byly využity výkazy v plném rozsahu a také Přílohy k Účetním závěrkám.

3.3.1 Horizontální analýza rozvahy
Za analyzované  období  2008  -  2010  je  zřejmé,  že  v  roce  2009  dosáhla na Společnost 

celosvětová hospodářské krize.
Z hlediska investiční činnosti můžeme vidět, že si společnost udržela rostoucí trend hodnoty 

dlouhodobého majetku.  Ovšem  oběžná  složka aktiv  zaznamenala pokles téměř  na polovinu 

roku 2008. Tento pokles byl značně ovlivněn snížením hodnot zásob, pohledávek a krátkodobého 

finančního majetku. Z toho lze předpokládat, že došlo ke snížení zájmu o produkci Podniku.
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Z pohledu zdrojů  krytí  můžeme  pozorovat  rostoucí  tendenci  vlastního kapitálu 

i přes výrazný pokles výsledku hospodaření  běžného účetního období.  Tento fakt  naznačuje,  že je 

Společnost dostatečně vybavena vlastním kapitálem, jenž není významně ovlivněn hospodářským 

výsledkem.

Vývoj  cizích  zdrojů je  možné zhodnotit  z pohledu rozdělení  z hlediska časového.  V roce 

2009 můžeme zaznamenat u dlouhodobých cizích zdrojů navýšení, kdežto u krátkodobých cizích 

zdrojů došlo k poklesu. Navýšení dlouhodobých závazků bylo ovlivněno zejména navýšením jiných 

závazků,  snížení  krátkodobých závazků bylo ovlivněno zejména poklesem závazků z obchodních 

vztahů. Tento fakt je zapříčiněn snížením oběmu produkce v analyzovaném roce.

Jak je ovšem z analýzy patrné, po poklesu hospodaření v roce 2009, došlo v roce 2010 k 

opětovnému růstu ekonomiky  Společnosti.  Hodnota majetku i  pasiv  se  začala  opět  přibližovat 

stavům  v  předkrizovém  roce  2008.  Navýšení  je  patrné  zejména u oběžných  aktiv  (zásoby 

a krátkodobé pohledávky z obchodních  vztahů)  a vlastního kapitálu (mnohonásobným navýšením 

kapitálových  fondů,  z důvodu zvýšení  oceňovacího rozdílu majetku a závazků,  ale  také 

z hlediska výrazného růstu zisku Společnosti).

3.3.2 Horizontální analýza výsledovky

Horizontální  analýza výsledovky  bude  zaměřena zejména na hodnocení  tohoto výkazu 
z pohledu na jednotlivé činnosti.

Pro přehlednější  zobrazení  výnosů a nákladů za provozní,  finanční  a mimořádnou činnost, 
byly jejich celkové hodnoty, včetně výsledků hospodaření, uspořádány do následující tabulky:

Tab. č. 3.1. Horizontální analýza výsledovky za jednotlivé činnosti

Položka
Celkové roční hodnoty (v tisících Kč) Relativní změna

2008 2009 2010 2009 2010

Provozní výnosy 7 811 506 4 822 892 5 975 284 - 38,26% 23,89%
Provozní náklady 7 285 930 4 604 106 5 123 023 - 36,81% 11,27%
Provozní výsledek hospodaření 525 576 218 786 852 261 - 58,37% 289,54%

Finanční výnosy 1 175 166 1 001 455 386 974 - 14,78% - 61,42%
Finanční náklady 1 099 102 1 069 980 265 137 - 2,65% - 75,22%
Finanční výsledek hospodaření 76 064 - 68 525 121 237 -190,09% 276,92%

Mimořádné výnosy 0 0 0 0,00% 0,00%
Mimořádné náklady 0 0 0 0,00% 0,00%
Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0,00% 0,00%
Zdroj: Vlastní výpočet
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Stejně jako při analýze trendů rozvahy, tak i při analýze výkazu zisku a ztráty je zřejmé, že 

rok  2009  nebyl  pro Společnost  tak  úspěšný  jako rok  předchozí.  Toto tvrzení  vyplývá  nejen 

z analýzy zkrácené výsledovky, ale také z analýzy hospodaření za jednotlivé činnosti.

V roce 2009 můžeme vidět, za provozní i finanční činnost Podniku, vyšší meziroční snížení 

výnosů, než snížení nákladů. Toto mělo za následek snížení výsledků hospodaření za tyto činnosti. 

Jedinou činností, která si zachovala původní - nulové hodnoty, byla činnost mimořádná.

Snížení  hodnoty se týká rovněž  výsledku hospodaření  za účetní  období,  který meziročně 

klesl na jednu čtvrtinu výše předcházejícího roku.

Z analýzy  je  patrné,  že  v  roce  2010  došlo k  opětovnému oživení  hospodaření,  které  se 

projevilo vyšším  nárůstem  výnosů  než  nákladů  z provozní  činnosti.  Dále  pak  nižším  snížením 

výnosů než nákladů z činnosti finanční. Mimořádná činnost zůstala opět v nezměněném, nulovém, 

stavu.

Výsledek  hospodaření  za účetní  období  několikanásobně  vzrostl,  což  mělo za následek 

nárůst daňové povinnosti z pohledu daně z příjmů právnických osob.

3.4 Vertikální analýza za období 2008 - 2010

Vertikální  analýza zkoumá  strukturu složení  majetku  a zdrojů  jeho krytí,  popřípadě 

strukturu výnosů a nákladů.

Procentuální skladbu výkazu vypočteme poměrem jednotlivých položek a zvolené základny.

procentní podíl=hodnota položky výkazu
zvolená základna

⋅100

(3.3)

Základnu volíme  v  závislosti  na charakteru podniku.  V  případě  vertikální  analýzy 

společnosti ŽDB GROUP a.s. zvolíme jako základnu při analýze rozvahy celkovou bilanční sumu - 

tedy hodnotu celkových aktiv nebo pasiv.  Základnou pro analýzu výsledovky zvolíme sumu tržeb 

za prodej zboží a tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Tato základna byla zvolena, protože 

představuje výsledky hlavních ekonomických činností Společnosti.
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3.4.1 Vertikální analýza rozvahy

Procentní  analýzou tohoto výkazu nejprve  zhodnotíme  složením  majetku z hlediska 

jeho časové struktury - dlouhodobý, oběžný a časové rozlišení.

Graf č. 1

Zdroj: Vlastní výpočet

Z hlediska složení  aktiv  Podniku jednoznačně  vyplývá,  že  v  roce  2008  jsou hodnoty 

dlouhodobého a oběžného majetku nejvíce  vyrovnané.  V  roce  2009  je  zřejmé,  že  větší  část 

majetku je  tvořeno majetkem  dlouhodobým,  což  je  zapříčiněno poklesem  významných  složek 

oběžného majetku - zásob, pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Časové rozlišení tvoří 

ve všech sledovaných obdobích jen zanedbatelnou složku aktiv.

Pro lepší  vypovídací  schopnost  analýzy  se  zaměříme  na jednotlivé  položky  aktiv  v 

jednotlivých letech.
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Graf č. 2

Zdroj: Vlastní výpočet

Z grafu č.  2 je  patrné,  že  nejvetší  složkou majetku byl  v  roce  2008 dlouhodobý hmotný 

majetek, dále pak zásoby a krátkodobé pohledávky, z nichž 18,38% tvoří pohledávky z obchodních 

vztahů. Ostatní položky aktiv ovlivňují celkovou bilanční sumu jen zanedbatelným způsobem.

Graf č. 3

Zdroj: Vlastní zdroj

V roce 2009 došlo k relativnímu nárůstu dlouhodobého hmotného majetku na úkor původně 

největších složek oběžného majetku - z menší části poklesly krátkodobé pohledávky (pohledávky 

z obchodních  vztahů,  však  poklesky  jen  nepatrně  na 17,43%  z celkové  bilanční  sumy),  k 

výraznému poklesu však došlo v oblasti zásob, jejichž hodnota se snížila ve vztahu k hodnotě aktiv 

o 10 procentních bodů.
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Graf č. 4

Zdroj: Vlastní zdroj

Z hlediska struktury majetku je patrné, že v roce 2010 dochází opět k navýšení oběžných 

aktiv.  Krátkodobé  pohledávky  dosáhly  v  relativním  vyjádření  témž  hodnoty  předkrizového 

roku 2008 (pohledávky z obchodních vztahů se dokonce dostaly na úroveň vyšší než v roce 2008 - 

a to na 19,62% z celkové bilanční sumy). Mírné navýšení můžeme také pozorovat na podílu zásob.

Po vývoji majetku, je třeba věnovat pozornost také složení jednotlivých zdrojů jeho krytí. 

Hlavní  kritérium,  na které  bude  vertikální  analýza pasiv 

zaměřena strukturu z titulu původu kapitálu.

Graf č. 5

Zdroj: Vlastní výpočet

Jak  je  z analýzy  patrné,  většina majetku je  ve  Společnosti  financována z cizích  zdrojů. 

Můžeme si však všimnout, že vývoj vlastního kapitálu má rostoucí trend. Jak je z Grafu č. 5 patrné, 

časové rozlišení pasiv má na strukturu zdrojů krytí minimální vliv. Stejně jako při analýze aktiv, tak 
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i při procentním rozboru pasiv je vhodné složení zdrojů podrobněji analyzovat.

Zdroj: Vlastní výpočet

Z procentního rozboru zdrojů krytí  2008 vyplývá,  že největší  podíl  zdrojů tvoří  bankovní 

úvěry  a výpomoci,  a následně  krátkodobé  závazky  (z nichž  větší  polovina tj.  57,12  %  je 

tvořena závazky z obchodních  vztahů  -  představují  17,16% z celkové  bilanční  sumy).  Nejvyšší 

složku vlastního kapitálu představuje  výsledek  hospodaření  minulých  období.  Celkový  objem 

vlastního kapitálu však snižuje záporná hodnota kapitálových fondů (nejvíce ovlivněna oceňovacím 

rozdílem  z přecenění  majetku a závazků  -  zápornou hodnotu zapříčinilo zreálnění  ocenění 

finančních derivátů).

Zdroj: Vlastní výpočet
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V  roce  2009  si  můžeme  všimnout  změny  struktury  cizích  zdrojů. 

Klesla hodnota úročeného cizího kapitálu (bankovní  úvěry  a výpomoci)  ve  prospěch  levnějšího - 

neúročeného kapitálu (krátkodobé  závazky).  Na straně  vlastního kapitálu můžeme  pozorovat 

vysoký přírůstek výsledku hospodaření minulých let, ovšem zároveň poklesl výsledek hospodaření 

účetního období téměř na jednu třetinu původního procentního vyjádření z roku 2008. Celkově však 

vzrostl poměr vlastního kapitálu k cizím zdrojům.

Zdroj: Vlastní výpočet

V  roce  2010  je  struktura pasiv  z hlediska poměru vlastního kapitálu a cizích  zdrojů 

nejvyrovnanější za celé sledované období. Cizí kapitál si zachoval složení z roku 2009. Změna je 

však viditelná u vlastního kapitálu. Zde můžeme pozorovat znatelný nárůst výsledku hospodaření 

za účetní  období.  Taktéž můžeme pozorovat  změnu kapitálových fondů,  které  v roce 2010 opět 

nabyly kladnou hodnotu.

3.4.2 Vertikální analýza výsledovky

Jak  již  bylo zmíněno,  pro potřeby  vertikální  analýzu výsledovky  je  jako základna 

pro výpočet procentního podílu jednotlivých položek výkazu zvolen objem Tržeb za prodej  zboží 

a Tržeb  za prodej  vlastních  výrobků  a služeb.  Výsledky analýzy tedy zobrazují,  z jaké  části  se 

podílejí jednotlivé složky výkazu na hlavní ekonomické činnosti ŽDB GROUP a.s.
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Tab. 3.2. Výpočet základny pro vertikální analýzu (v tisících Kč)

Rok
2008 2009 2010

Položka
Tržby za prodej zboží 280 545 224 996 253 444
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 7 088 137 4 613 099 5 362 224
Základna pro vertikální analýzu 7 368 682 4 838 095 5 615 668
Zdroj: Vlastní výpočet

Nejprve  se  zaměříme  na strukturní  analýzu celkových  výnosů,  nákladů  a hospodářských 

výsledků za jednotlivé činnosti - provozní, finanční a mimořádnou.

Tab. 3.3. Vertikální analýza výsledovky za jednotlivé činnosti

Položka
Celkové roční hodnoty

(v tisících Kč)

Procentní podíl na tržbách 
za prodanézboží, vlastní 

výrobky a služby

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Provozní výnosy 7 811 506 4 822 892 5 975 284 106,01% 99,69% 106,40%
Provozní náklady 7 285 930 4 604 106 5 123 023 98,88% 95,16% 91,23%
Provozní výsledek hospodaření 525 576 218 786 852 261 7,13% 4,52% 15,18%

Finanční výnosy 1 175 166 1 001 455 386 974 15,95% 20,70% 6,89%
Finanční náklady 1 099 102 1 069 980 265 137 14,92% 22,12% 4,72%
Finanční výsledek hospodaření 76 064 - 68 525 121 237 1,03% - 1,42% 2,16%

Mimořádné výnosy 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Mimořádné náklady 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Zdroj: Vlatní výpočet

Jak je z Tabulky 3.3. patrné, tak v letech 2008 a 2010 jsou výnosy z provozní činnosti větší 

než zvolená základna pro analýzu. Tento rozdíl je zapříčiněn nezačleněním některých výnosových 

položek  do základny.  Výjimka však  nastává  v  roce  2009.  V tomto roce  celkový  objem výnosů 

nedosahuje  hodnoty  zvolené  základny.  Tato situace  je  zapříčiněna zápornou hodnotou položky 

změna stavu zásob vlastní činnosti - ta je společně s tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb 

a aktivací součástí výnosové položky výkony. Jelikož je záporná hodnota změny stavu zásob vlastní 

činnosti  značně vysoká došlo k situaci,  že  součtová položka výkony je  nižší  něž samotné tržby 

za vlastní výrobky.

Dále  můžeme  v  provozní  činnosti  pozorovat,  že  náklady  tvoří  vždy  menší  část  tržeb 

za zboží, vlastní výrobky a služby než výnosy - vzniká tedy vždy kladný hospodářský výsledek 

za provozní činnost.
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Graf č. 9

Zdroj: Vlastní výpočet

Co se  týče  finanční  činnosti  je  zřejmé,  že  její  hodnoty  zdaleka nedosahují  takové  výše 

jako je  tomu u provozní  činnosti.  Toto bylo předpokladatelné,  jelikož  je  Společnost 

zaměřena na výrobu. Za celé analyzované období můžeme vidět, že Finanční výsledek hospodaření 

byl  většinou zastoupen  ziskem,  výjimku ovšem  opět  představuje  krizový  rok  2009,  kdy 

byla vykázána ztráta.

Zdroj: Vlastní výpočet

Z výkazu zisku a ztráty  jednoznačně  vyplývá,  že  za celé  analyzované  období 

nevykazovala účetní  jednotka žádnou mimořádnou činnost.  Z tohoto důvodu je  nemožné 

mimořádnou činnost analyzovat.

Důležitou složku výsledovky,  která  ještě  nebyla analyzována je  samotný  výsledek 

hospodaření a výše daňové povinnosti z titulu daně z příjmů.
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Tab. 3.4. Vertikální analýza výsledku hospodaření

Položka
Celkové roční hodnoty

(v tisících Kč)

Procentní podíl na tržbách 
za prodanézboží, vlastní 

výrobky a služby

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Výsledek hospodaření před zdaněním 601 641 150 261 973 498 8,16% 3,11% 17,34%

Daň z příjmů za běžnou činnost 115 322 36 444 15 698 1,57% 0,75% 0,28%

Výsledek  hospodaření 
za běžnou činnost 486 319 113 817 957 800 6,60% 2,35% 17,06%

Výsledek hospodaření za účetní období 486 319 113 817 957 800 6,60% 2,35% 17,06%
Zdroj: Vlastní výpočet

Porovnáním  hodnot  Výsledku hospodaření  před  zdaněním  je  jednoznačné,  že 

nejúspěšnějším z analyzovaných let byl rok 2010. Z toho se dá také předpokládat nejvyšší daňová 

povinnost  právě  v  tomto roce,  ale  není  tomu tak.  Daň  z příjmů  je  v  tomto roce  nejnižší, 

a to z titulu investiční pobídky, v podobě slevy na dani dle §1 odst. 2 písm. a) zákona č. 70/2000 

Sb., o investičních pobídkách a podle §35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. "Investiční 

pobídky byly  poskytnuty za účelem rozšíření  stávající  výroby lan,  ocelových  výstuží  a zvýšení 

užitných  vlastností  drátu.  (Výroční  zpráva ŽDB GROUP a.s.  2009)"  Společnosti  vzniká  nárok 

na tuto slevu podle výše proinvestovaného kapitálu.  Z čehož je patrné, že společnost byla v roce 

2010 více investičně aktivní, než v předešlých letech.

Na výši daně z příjmů však neměla vliv pouze investiční pobídka,  ale  také změny sazby 

daně z příjmů právnických osob v jednotlivých letech. Sazba se za sledované období vyvíjela takto:

•rok 2008 - sazba daně z příjmů ve výši 21%;

•rok 2009 - sazba daně z příjmů ve výši 20%;

•rok 2010 - sazba daně z příjmů ve výši 19%.

Z tohoto výčtu je zřejmé, že v roce 2010 byl výsledek hospodaření za všechny sledovaná 

období zatížen daní z příjmů nejméně.

Výsledek  hospodaření  za běžnou činnost  je  totožný,  ve  všech  třech  letech,  s Výsledkem 

hospodaření  za účetní  období.  Situace  nastává  z důvodu,  protože  Společnost  vykazuje  ve 

sledovaných  obdobích  nulové  hodnoty  položek  výnosů,  nákladů  a výsledku hospodaření 

za mimořádnou činnost.
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Zdroj: Vlastní výpočet

3.5 Analýza poměrových ukazatelů

Analýza poměrových  ukazatelů  je  jednou z nejrozšířenějších  metod  finanční  analýzy. 

Výhodou je jednoduchost, rychlost a poměrně dobrá vypovídací schopnost.

Analýza spočívá v rozdělení ukazatelů do jednotlivých skupin. Každá tato skupina ukazatelů 

pak  samostatně  analyzuje  jednotlivé  finanční  schopnosti  podniku.  Nejčastěji  používanými 

skupinami ukazatelů jsou:

•ukazatele likvidity - hodnotí solventnost podniku;

•ukazatele rentability - hodnotí ziskovost jednotlivých složek majetku;

•ukazatele  zadluženosti  (stability)  -  posuzují,  z jaké  části  je  majetek  financován  vlastními 

a cizími zdroji;

•ukazatele aktivity - zobrazují vázanost kapitálu v jednotlivých složkách majetku;

•ukazatele kapitálového trhu - hodnotí podnik pro potencionální investory.

Pro potřeby finanční analýzy ŽDB GROUP a.s. bylo zvoleno z každé této skupiny několik 

ukazatelů, pomocí níž zhodnotíme finanční situaci podniku. Veškeré výpočty hodnot jednotlivých 

ukazatelů jsou uvedeny v Příloze č. 5 této bakalářské práce.
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3.5.1 Kategorie zisku používané při finanční analýze

Pro potřeby jednotlivých ukazatelů se používají různé kategorie zisku. Proto je vhodné  před 

samotnou analýzou vhodné jednotlivé formy zisku vypočítat.

Tab. 3.5. Výpočet jednotlivých kategorií zisku pro finanční analýzu

Položka výsledovky Rok

Kategorie zisku 2008 2009 2010

Výsledek hospodaření za účetní období 486 319 113 817 957 800

EAT Čistý zisk 486 319 113 817 957 800

+ Daň z příjmů + 115 322 + 36 444 + 15 698

EBT Zisk před zdaněním 601 641 150 261 973 498

+ Nákladové úroky + 118 733 + 58 409 + 41 103

EBIT Zisk před úroky a zdaněním 720 374 208 670 1 014 601

+ Odpisy +244 287 + 250 271 + 242 187

EBDIT Zisk před zdaněním, úroky a odpisy 964 661 458 941 1 256 788
Zdroj: Vlatní výpočet

Jak z tabulky vyplývá, že existuje několik variant zisku, které se v rámci poměrové analýzy 

využívají.  Pro potřeby analýzy ŽDB GROUP a.s.  budeme používat pouze čistý zisk a zisk před 

úroky a zdaněním.

Čistý zisk využijeme u ukazatelů, které hodnotí výkonnost podniku a je vhodné, aby byly 

zproštěny  daňové  zátěže.  Používá  se  při  výpočtu Rentability  vlastního kapitálu,  Ziskové  marže 

a Čistého zisku na akcii.

Zisk před úroky a zdaněním použijeme v případech, kdy bude třeba vyloučit daň z příjmů 

a způsob financování - nebude kladen důraz na nákladové úroky u cizího kapitálu. Využívá se při 

výpočtu Rentability  aktiv,  Rentability  dlouhodobých  zdrojů,  Provozního ziskového rozpětí 

a Úrokového krytí.
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3.5.2 Ukazatele likvidity

Likvidita představuje  schopnost  podniku přeměnit  svůj  majetek  v  pohotové  peněžní 

prostředky.  Tato schopnost  úzce  souvisí  se  schopností  dostát  svým závazkům,  a tudíž  se  jedná 

o vlastnost, kterou je důležité analyzovat.

Ukazatelé  likvidity  se  vypočítají  z poměru určité  části  oběžného majetku k  hodnotě 

krátkodobého cizího kapitálu.  Pro potřeby  výpočtu byly  použity  rozvahové  položky  krátkodobé 

závazky  a krátkodobé  bankovní  úvěry.  Položka krátkodobé  bankovní  výpomoci 

nebyla do výpočtu zahrnuta, neboť je její výše zanedbatelná.

Známe tři základní ukazatele likvidity, a to likviditu běžnou, pohotovou a okamžitou.

Tab. 3.6. Ukazatele likvidity 2008 - 2010

Ukazatele likvidity 2008 2009 2010 Doporučená hodnota
Běžná likvidita 0,9003 0,7224 1,0131 1,6 - 2,5
Pohotová likvidita 0,4736 0,4460 0,6182 1,1 - 1,5
Okamžitá likvidita 0,0409 0,0045 0,0415 0,2 - 0,6
Zdroj: Vlastní výpočet

Pro lepší  orientaci  je  vhodné  tabulku doplnit  o graf,  z něhož  bude  zobrazen  vývoj 

jednotlivých ukazatelů názornějším způsobem.

Zdroj: Vlastní výpočet

Celková likvidita vyjadřuje kolikrát jsou oběžná aktiva schopna financovat krátkodobé cizí 

zdroje. Doporučenou minimální hodnotu 1,5 nedosáhla Společnost ani v jednom roce.

V roce 2008 a 2009 je zřejmé, že kdyby bylo nutné uhradit všechny krátkodobé cizí zdroje 
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najednou,  musela by  odprodat  i  část  dlouhodobého majetku,  popřípadě  by  musela financovat 

krátkodobé  závazky  dražšími  -  dlouhodobými  zdroji.  V  roce  2009  byla celková 

likvidita ohrožena nejvíce.  Naopak  v  roce  2010  můžeme  konstatovat,  že  by  Společnost 

byla schopna uhradit veškeré své krátkodobé závazky za pomocí oběžného majetku.

Pohotová  likvidita představuje  schopnost  přeměny  oběžného majetku na finanční 

prostředky, bez vlivu nejméně likvidní části - zásob.

Jak je z výpočtů patrné nabývá Pohotová likvidita nízkých hodnot. Během sledovaných let 

se ani jednou nepříbližila k minimální doporučené hranici.

Pokud  by jsme  zprůměrovali  hodnoty  za analyzované  období,  je  zřejmé,  že  v  průměru 

byla Společnost během let 2008 - 2010 schopna uhradit asi 50% krátkodobých cizích zdrojů, aniž 

by musela odprodávat zásoby.

Okamžitá likvidita vyjadřuje schopnost dostát svým závazkům okamžitě.

Při  výpočtu Okamžité  likvidity byly ve  jmenovateli  zahrnuty pouze  krátkodobé závazky 

(bez krátkodobých  bankovních  úvěrů).  Tato položka byla vyloučena,  protože  obsahuje  úvěry 

s dobou splatnosti v rozsahu od 1 roku do 5 let. Je tedy nepravděpodobné, že by bylo nutno splatit 

tyto úvěry okamžitě.

Doporučená  hodnota tohoto ukazatele  je  alespoň  20%.  Jak  však  patrné  Okamžitá 

likvidita ŽDB GROUP a.s. ani v jednom sledovaném období nedosáhla této hodnoty.  Společnost 

byla chopna z volných peněžních prostředků a ekvivalentů v letech 2008 a 2010 uhradit jen asi 5% 

krátkodobých závazku. V roce 2009 dokonce necelé 1%.

3.5.3 Ukazatele rentability

Rentabilita hodnotí  výnosnost  zdrojů  vložených  do podniku.  Ukazatelé  poměřují  zisk 

s jednotlivými výrobními vstupy. Udávají kolik korun zisku připadá na 1 Kč jmenovatele.

Pro potřeby analýzy ŽDB GROUP a.s.  byly  použity  tyto,  v  praxi  nejčastěji  využívané, 

ukazatele ziskovosti - Rentabilita celkového kapitálu (ROA), Rentabilita vlastního kapitálu (ROE), 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) a Rentabilita tržeb (ROS).

Tab. 3.7. Ukazatele rentability 2008 - 2010

Ukazatele rentability 2008 2009 2010
Rentabilita celkového kapitálu 14,69% 5,19% 21,60%
Rantabilita vlastního kapitálu 38,13% 7,98% 48,58%
Rentabilita dlouhodobých zdrojů 32,04% 9,85% 36,47%

Rentabilita tržeb
Provozní ziskové rozpětí 9,78% 4,31% 18,07%
Zisková marže 6,60% 2,35% 17,06%

Zdroj: Vlastní výpočet
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Vývoj hodnot jednotlivých ukazatelů je zachycen v následujícím grafu.

Zdroj: Vlastní výpočet

Rentabilita aktiv (ROA)  představuje  stupeň  zhodnocení  celkového majetku vloženého 

do společnosti  a to bez ohledu na původ  kapitálu.  Vyjadřuje  jak  efektivně  je  Společnost 

schopna využít svůj majetek.

Je žádoucí,  aby tento ukazatel  v čase rostl.  Jak můžeme z hodnot tohoto ukazatele vidět, 

pomineme-li neúspěšný rok 2009, ŽDB GROUP a.s. tento předpoklad splňuje.

Z výsledků vyplývá, že 1 Kč majetku generovala v jednotlivých letech 15 haléřů, 5 haléřů 

a 22 haléřů zisku, z něhož bylo možné pokrýt úroky a daň z příjmů, popřípadě dividendy a zvýšit 

základní kapitál.

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)  je  jedním  z hlavních  ukazatelů  výkonnosti 

podniku pro akcionáře a budoucí investory. Podává informace o tom, zda kapitál vložený vlastníky 

přináší dostatečný výnos.

Jak již bylo zmíněno v teoretické části této práce, měla by být rentabilita vlastního kapitálu 

vyšší než rentabilita celkových aktiv (pokud by byla rovna nebo nižší, nebylo by výhodné využívání 

cizích  zdrojů)  a bezriziková  výnosnost  (RF,  výnosnost  státních  dluhopisů).  Je 

to zapříčiněno rozdílnou cenou jednotlivých druhů kapitálu. Obecně platí, že čím je doba splatnosti 

delší, tím je kapitál dražší. Je tedy zřejmé, že nejlevnější je krátkodobý cizí kapitál, následně cizí  

dlouhodobý kapitál (úroky bývají vyšší než u krátkodobých cizích zdrojů) a nejdražším je vlastní 

kapitál,  protože obsahuje základní kapitál,  který je nevratný a splatnost je neomezená.  Navíc je 

třeba brát v úvahu tzv. daňový štít, který snižuje cenu cizího kapitálu z pohledu výše daně z příjmů. 

Úroky totiž představují náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů - snižují tedy základ daně 
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z příjmů.

Výši výnosů ze státních dluhopisů v jednotlivých letech je možné získat na internetových 

stránkách  České  národní  banky  (www.cnb.cz).  Pro potřeby  porovnání  ukazatelů  použijeme 

průměrnou hodnotu výnosů státních dluhopisů emitovaných v jednotlivých letech.

Tab. 3.8. Vztah ukazatelů ROE, ROA a RF

Rok
Hodnoty ukazatelů

Vztah
ROE ROA RF

2008 38,13% 14,69% 4,07% ROE > ROA > RF

2009 7,98% 5,19% 3,86% ROE > ROA > RF

2010 48,58% 21,60% 3,30% ROE > ROA > RF

Zdroj: Vlastní výpočet

Z porovnání  třech  klíčových  ukazatelů  plyne,  že  ve  všech  analyzovaných  letech 

byla Rentabilita vlastního kapitálu vyšší  něž  Rentabilita celkových  zdrojů  i  než  bezriziková 

výnosnost.

Graf č. 14

Zdroj: Vlastní výpočet

Jak je z porovnání hodnot zřejmé v letech 2008 a 2010 jsou hodnoty jednotlivých ukazatelů 

dosti rozdílné. Jiná situace je však v roce 2009, kdy jsou hodnoty dosti vyrovnané. Tato skutečnost 

není pro Společnost výhodná, protože nákladové úroky odčerpávají značnou část zisku.

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) vypovídá o výnosnosti  investovaných zdrojů. 

do dlouhodobých zdrojů se zahrnuje vlastní kapitál, rezervy, dlouhodobé závazky a bankovní úvěry 

dlouhodobé.

Stejně jako ostatní ukazatele výnosnosti, tak i u Rentability dlouhodobých zdrojů je žádoucí 

co nejvyšší hodnota. Ukazatel dosahuje poměrně dobrých výsledků s výjimkou roku 2009. Špatná 
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hodnota je  zapříčiněna nízkým  ziskem  Společnosti,  a navíc  došlo k  výraznému navýšení 

dlouhodobých závazků a bankovních úvěrů dlouhodobých.

Rentabilita tržeb (ROS) vyjadřuje kolik korun zisku je podnik schopen vyprodukovat z 1 

Kč tržeb.

Pro potřeby výpočtu těchto ukazatelů byly použity tržby za prodej zboží a tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb. Ostatní tržby nebyly zahrnuty, protože nepředstavují výnosy z hlavních 

ekonomických činností.

Provozní ziskové rozpětí se používá k mezipodnikovému srovnání, protože je očištěno od 

daňového zatížení a nákladových úroků, které jsou v každém podniku různí v závislosti na cizím 

kapitále. Ziskovou marži je vhodné použít k porovnání s odvětvím.

Jak je z Grafu č.  13 patrné,  hodnoty Provozního ziskového rozpětí  i  Ziskové marže mají 

tendenci se přibližovat. Celkově jsou hodnoty Rentability tržeb v letech 2008 a 2009 docela nízké. 

Zlepšení však můžeme pozorovat v roce 2010.

3.5.4 Ukazatele zadluženosti

Hodnota těchto ukazatelů úzce souvisí s kapitálovou strukturou podniku. Představuje vztah 

mezi vlastními a cizími zdroji využívanými k financování ekonomických činností.

Ukazatelů zadluženosti a finanční stability je velká řada. K analýze Společnosti použijeme 

jen některé -  Celkovou zadluženost,  Koeficient samofinancování,  Zadluženost vlastního kapitálu, 

Stupeň krytí stálých aktiv a Úrokové krytí.

Tab. 3.9. Ukazatele zadluženosti 2008 - 2010

Ukazatele zadluženosti 2008 2009 2010 Doporučená hodnota
Celkovou zadluženost 73,92% 64,49% 57,84% okolo 50%
Koeficient samofinancování 26,01% 35,49% 41,96% okolo 50%
Zadluženost vlastního kapitálu 2,84 1,82 1,38 0,8 - 1,2
Stupeň krytí stálých aktiv 0,89 0,8 1,02 1
Úrokové krytí 6,07 3,57 24,68 3
Zdroj: Vlastní výpočet

Součet  Celkové  zadluženosti  a Koeficientu samofinancování  by  se  měl  blížit  100%. 

Představuje  totiž  poměr  vlastního a cizího kapitálu.  Rozdíl  mezi  100%  a výší 

součtu těchto ukazatelů představuje hodnotu časového rozlišení.
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Graf č. 15

Zdroj: Vlastní výpočet

U ostatních ukazatelů znázorníme celkový vývoj za sledované období 2008 - 2010.

Graf č. 16

Zdroj: Vlastní výpočet

Celková  zadluženost představuje  část  majetku,  která  je  kryta cizími  zdroji.  Jedná  se 

o důležitý ukazatel  z pohledu rozhodování věřitelů.  Čím vyšší je zadluženost podniku, tím vyšší 

cenu (úrok) bude mít věřiteli poskytnutý kapitál.

Z hodnot  ukazatele,  vypočítaný  z výkazů  ŽDB  GROUP  a.s.,  je  patrné,  že  cizí  zdroje 

převyšují  vlastní  kapitál.  Nejvyšší  zadluženost  je  vykázána v  roce  2008.  Jak  je  zřejmé,  má 

tento ukazatel v čase klesající trend. V roce 2010 již klesla téměř na polovinu celkového kapitálu, 

což je pro Společnost příznivou skutečností.
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Koeficient samofinancování v podstatě vyjadřuje opačnou hodnotu Celkové zadluženosti. 

Jedná se o podíl vlastních zdrojů na celkové bilanční sumě - představuje tedy dlouhodobou finanční 

stabilitu podniku.  Není  žádoucí,  aby  dosahoval  koeficient  hodnoty  1,  protože  by  byl  majetek 

financován pouze vlastním kapitálem, který je nejdražší.

Majetek  Společnosti  byl  z větší  části  financován  cizími  zdroji,  jak  naznačuje  předchozí 

ukazatel.  Je  ovšem  zřejmé,  že  vliv  vlastního kapitálu na krytí  aktiv  se  stále  zvyšuje,  a poměr 

vlastních a cizích zdrojů se vyrovnává.

Zadluženost  vlastního kapitálu představuje  vztah  vedení  podniku k  riziku. 

Hodnota ukazatele  se  zvyšuje  s rostoucím podílem cizího kapitálu.  Vyjadřuje  kolik  korun cizích 

zdrojů připadne na 1 Kč vlastního kapitálu.

Vzhledem k vysokým hodnotám ukazatele v roce 2008, kdy cizí kapitál představuje téměř 

trojnásobek  vlastního kapitálu.  Jak  však  naznačuje  další  vývoj  zdroje  financování  se  stále  více 

vyrovnávají.  Společnost  tak  stále  více  snižuje  riziko,  které  vyplývá  z nadměrného financování 

cizími zdroji.

Stupeň krytí stálých aktiv souvisí se základním bilančním pravidlem financování podniku. 

Dlouhodobý  majetek  by  měl  být  financován  dlouhodobým  kapitálem  a oběžný  majetek 

krátkodobými zdroji.

Hodnoty ukazatele  se během sledovaného období  stále  pohybují  okolo 1.  Tato skutečnost 

naznačuje, vyrovnanou majetkovou strukturu a umírněný způsob financování - dlouhodobé zdroje 

kryjí stálá aktiva.

Úrokové  krytí  informuje  o tom,  kolikrát  převyšuje  zisk  placené  úroky.  Společnosti 

využívají tento ukazatel pro zjištění únosné míry jejich dluhového zatížení.

Z analýzy je patrné,  že ŽDB GROUP a.s.  představují  v tomto ohledu stabilní  společnost. 

Nejnižší  hodnota byla v  roce  2009.  I  přes tento fakt  je  patrné,  že  výše  ukazatele 

převyšovala doporučenou hodnotu.

3.5.5 Ukazatele aktivity

Ukazatele aktivity jsou využívány zejména pro řízení majetku v podniku. Vyjadřují,  za jak 

dlouho, popřípadě kolikrát za rok se jednotlivé složky aktiv přemění v peněžní prostředky.

Při  výpočtu Doby obratu se  jednotlivé  složky poměřují  k  tržbám a násobí  360.  Rychlost 

obratu se zjistí vydělením tržeb jednotlivými položkami aktiv. V rámci analýzy Společnosti opět 

využijeme pouze hodnotu tržeb za prodej zboží a tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb.

Ukazatele  Doby  obratu a Rychlosti  obratu stejných  položek  aktiv  pojí  vzájemný  vztah. 

Po vynásobení  hodnot  těchto ukazatelů  bychom měli  dosáhnout  hodnoty 360,  která  představuje 

počet dní v roce.

50



Analyzovat lze všechny položky majetku. Pro potřeby analýzy ŽDB GROUP a.s. použijeme 

tyto ukazatele  -  Obrat  celkových  aktiv,  Dobu obratu zásob,  Dobu obratu pohledávek  z obchodní 

činnosti,  Dobu obratu závazku z obchodní  činnosti,  Rychlost  obratu zásob,  Rychlost 

obratu pohledávek z obchodní činnosti a Rychlost obratu závazků z obchodní činnosti.

Tab. 3.10. Ukazatele aktivity 2008 - 2010

Ukazatele aktivity 2008 2009 2010
Obrat celkových aktiv 1,5 x 1,2 x 1,15 x
Doba obratu zásob 55 dní 39 dní 48 dní
Rychlost obratu zásob 6,5 x 9,3 x 7,5 x
Doba obratu pohledávek z obchodní činnosti 44 dní 52 dní 59 dní
Rychlost obratu pohledávek z obchodní činnosti 8 x 7 x 6 x
Doba obratu závazků z obchodní činnosti 41 dní 58,5 dne 62 dní
Rychlost obratu závazků z obchodní činnosti 9 x 6 x 5,8 x
Zdroj: Vlastní výpočet

Obrat celkových aktiv vyjadřuje efektivnost využití majetku. Udává, kolikrát se celková 

aktiva obrátí v peněžní prostředky. Je vhodné, aby k přeměně došlo alepoň 1 x za rok.

Z analýzy je patrné, že společnost využívá celý svůj majetek efektivně. Za celé sledované 

období se hodnoty pohybují nad stanovenou hranicí.

Doba a rychlost  obratu zásob -  u těchto ukazatelů  platí,  že  pokud  se  rychlost 

obratu zvyšuje a doba obratu snižuje je situace v podniku dobrá.

Jak můžeme vyčíst z Tabulky 3.10., tak se situace v roce 2009 zlepšila, ovšem v roce 2010 

došlo k  mírnému zhoršení.  Celkově  včak  toto zhoršení  nebylo tak  dramatické,  jelikož 

nedosáhlo hodnoty z roku 2008.

Doba a rychlost  obratu pohledávek úzce  souvisí  s Dobou a rychlostí  obratu závazků. 
Pro potřeby  analýzy  byly  použity  celkové  hodnoty  (součet)  dlouhodobých  i  krátkodobých 
pohledávek z obchodních vztahů, totéž platí o závazcích.

Obecně by totiž mělo platit pravidlo solventnosti:

Doba obratu závazkůDoba obratu pohledávek

(3.4)

Toto pravidlo platí  zejména u podniků,  které  nemají  dostatečný  objem  pohotových 

platebních prostředků. V tomto případě pro ně představuje inkaso pohledávek zdroj pro financování 

závazků.

ŽDB GROUP a.s. toto pravidlo dodržuje, až na výjimku, která vnikla v roce 2008. Rozdíl v 
Době obratu byl však pouhé 3 dny.
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3.5.6 Ukazatele kapitálového trhu

Ukazatele  kapitálového trhu poskytují  informace  především  pro potencionální  investory. 

Výsledky analýzy předpokládají budoucí návratnost investice.

Pro analýzu zvolené Společnosti použijeme pouze Účetní hodnotu akcie, Čistý zisk na akcii 
a Ukazatel P/E.

Tab. č. 3.11. Ukazatele kapitálového trhu 2008 - 2010

Ukazatele kapitálového trhu 2008 2009 2010
Účetní hodnota akcie 637 712 tisíc Kč 713 116 tisíc Kč 985 704 tisíc Kč
Čistý zisk na akcii 243 160 tisíc Kč 56 909 tisíc Kč 478 900 tisíc Kč
Ukazatel P/E 2,62 let 12,53 let 2,06 let
Zdroj: Vlatní výpočet

Účetní hodnota akcie představuje část Vlastního kapitálu připadající na 1 kmenovou akcii. 

Pro investory představuje výsledek minulých činností společnosti.

Informace o akciích společnosti lze získat z výpisu v obchodním rejstříku (www.justice.cz). 

Společnost  ŽDB  GROUP a.s.  má  emitované  2  kmenové  akcie  v  listinné  podobě  o nominální 

hodnotě 1 000 000,- Kč.

Výsledky analýzy vypovídají o dobré finanční situaci ve Spolčnosti, jelikož je patrné,  že se 

Účetní hodnota akcií meziročně zvyšuje.

Čistý  zisk  na akcii vyjadřuje,  jaká  část  čistého zisku připadá  na jednu akcii.  Investorům 

naznačuje, jak vysoká může být výše potencionálních dividend.

Jak je patrné, tento ukazatel závisí na výsledku hospodaření za účetní období. Proto můžeme 

v roce 2009 pozorovat značný pokles tohoto ukazatele. Ovšem v roce 2010 vidíme zlepšení, které 

téměř 2 x převyšuje hodnotu z roku 2008.

Ukazatel  P/E udává,  kolik  jsou akcionáři  ochotni  zaplatit  za 1  Kč  zisku na jednu akcii. 

Nebo za jak  dlouho se  akcie  splatí  svým výnosem,  pokud  předpokládáme  neměnnou cenu akcie 

a stejný výnos.

Hodnota tohoto ukazatele  představuje  podíl  mezi  Tržní  cenou akcie  a Čistým  ziskem 

na akcii.  Jelikož  ŽDB  GROUP  a.s.  nemá  akcie  kótované  na burze,  byla pro výpočet 

tohoto ukazatele použita Účetní hodnota akcie.

Z výpočtů tohoto ukazatele vyplývá, že se akcie svým výnosem splatí přibližně za 2 - 3 roky. 

Výjimku ovšem tvoří rok 2009, kdy byl zisk na akcii tak nízký, že byla hodnota akcie splacena až 

za 12,5 roku.
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4 Závěry a doporučení vyplývající z finanční analýzy

Nejdůležitější částí finanční analýzy je interpretace výsledků, formulace úsudků a závěrů.

Meziroční změny jednotlivých položek v období 2008/2009 zaznamenaly ve většině případů 

pokles. Došlo ke snížení celkové bilanční sumy přibližně o 18%.

Celkový dlouhodobý majetek Společnosti se meziročně mírně zvýšil, což naznačuje, že byl 

Podnik stále  aktivní  ve své investiční  činnosti.  Značný úbytek je možné pozorovat na oběžném 

majetku. Tato skutečnost měla za následek snížení likvidity. K největšímu poklesu, a to asi o 90% 

došlo u krátkodobého finančního majetku.  Přibližně  na polovinu poklesly  zásoby,  došlo  tedy 

ke snížení  objemu výroby.  Tato skutečnost  patrně  způsobila pokles krátkodobých  pohledávek, 

zejména z obchodních vztahů.

Vlastní kapitál se zvýšil o 12%, i přes snížení výsledku hospodaření za účetní období na 1/4 

hodnoty  předcházejícího roku.  Tato skutečnost  ovlivnila rentabilitu Společnosti,  která 

nedosahovala takové  výše  jako v  roce  předcházejícím.  Došlo k  navýšení  kapitálových  fondů 

z titulu redukce  záporné  hodnoty  oceňovacího rozdílu z přecenění  majetku a závazků  (zreálnění 

ocenění  finančních  derivátů).  Celkové  cizí  zdroje  klesly  přibližně  o třetinu,  ale 

i přesto představovaly  téměř  dvojnásobek  vlastního kapitálu.  Z tohoto poměru je  patrná  vysoká 

míra zadluženosti. Největší nárůst byl pozorován u dlouhodobých závazků. Naopak pokles o 45% 

zaznamenaly bankovní úvěry a výpomoci, a o 12% krátkodobé závazky.

Z pohledu výkazu zisku a ztráty jsou v  období  2008/2009 patrné  podobné,  méně příznivé 

výsledky.  Došlo k  většímu meziročnímu snížení  výnosů  než  nákladů  z provozní  činnosti,  což 

vedlo ke snížení provozního zisku. V oblasti finanční byl pokles výnosů dokonce o tolik vyšší než 

pokles nákladů,  že  Společnost  vykázala z finanční  činnosti  ztrátu.  Tato ztráta však  nebyla tak 

výrazná, a tak i přes nepříznivé podmínky výsledek hospodaření nabýval nízké, ale kladné hodnoty.

Snižování ekonomických výsledků v roce 2009 nemělo dlouhodobý charakter. V roce 2010 

většina rozvahových položek dosáhla téměř výše roku 2008, některé hodnoty dokonce předkrizový 

rok předčila. Hodnota celkových aktiv vzrostla o 17% oproti roku předchozímu.

Ze stálých aktiv výrazný nárůst zaznamenal dlouhodobý nehmotný majetek,  a to ve výši 

135%.  Poměrně  významně  se  navýšil  také  dlouhodobý  finanční  majetek.  Z pohledu  na oběžný 

majetek  můžeme  konstatovat  výrazné  zlepšení  oproti  roku 2009.  Nejvýrazněji  se  opět  změnil 

krátkodobý finanční majetek, který se zvýšil o více něž osminásobek původní hodnoty. Výrazně 

vzrostly také položky, které naznačují zvýšení objemu produkce Společnosti - zásoby a pohledávky.

Co se  týká  pasiv,  došlo k  pozitivnímu vývoji  struktury  kapitálu.  Značně  se 

vyrovnala hodnota vlastního a cizího kapitálu,  což  výrazně  snížilo zadluženost  Společnosti. 

Výrazně  se  změnily  také  kapitálové  fondy,  které  přes vysokou zápornou hodnotu v  roce  2009, 
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dosáhly kladné výše. Zlepšení je zřejmé i v případě výsledku hospodaření za účetní období, který 

byl dokonce jednou tak vysoký jako v roce 2008. Cizí zdroje meziročně mírně vzrostly,  ale jak 

bylo řečeno z důvodu vyššího navýšení vlastního kapitálu, došlo ke snížení zadluženosti. Významně 

poklesly dlouhodobé závazky a mírně rezervy. Ostatní položky zaznamenaly mírný nárůst, výrazně 

porostly krátkodobé závazky z obchodních vztahů.

Stejně jako z rozvahy, tak i z výsledovky vyplývá výrazné zlepšení hospodaření v roce 2010. 

Z hlediska provozní činnosti vzrostly výnosy mnohem rychlejším tempem než náklady. Provozní 

výsledek  hospodaření  se  tedy  několikanásobně  zvýšil.  Finanční  činnost  i  nadále 

zaznamenala meziroční  snížení  jak  výnosům  tak  i  nákladů.  Výnosy  však  klesaly  pomalejším 

tempem než náklady a tak nabyl  finanční  výsledek hospodaření  opět  ziskové hodnoty.  Zlepšení 

hospodaření bylo tak výrazné, že výsledek za účetní období byl jednou tak vysoký jako v roce 2008.

Z analýzy  poměrových  ukazatelů  jsou patrné  podobné  výsledky  jako z horizontální 

a vertikální  analýzy  účetních  výkazů.  Ukazatele  naznačují,  že  rok  2009  nebyl  pro Společnost 

nikterak úspěšným.

Za celé analyzované období ŽDB GROUP a.s. dosahují poměrně nízké úrovně likvidity. Dá 

se  říct,  že  v  roce  2009  byly  výsledky  těchto ukazatelů  téměř  krizové.  Pomineme-li  ovšem 

toto období, dá se předpokládat pozitivní vývoj těchto ukazatelů, jelikož v roce 2010 dosahovaly 

vyšších hodnot než v předkrizovém roce. Lze tedy předpokládat rostoucí trend likvidity.

Z pohledu rentability  lze  konstatovat,  že  je  Podnik  bezproblémový.  V  roce  2009  sice 

všechny  ukazatele  výrazně  poklesly,  ale  následující  rok  se  mnohonásobně  zvýšily  a lze 

předpokládat, že i v budoucnu se hodnoty ziskovosti budou zvyšovat.

Na ukazatelích  zadluženosti  a finanční  stability je  patrná  klesající  tendence  zadluženosti, 

a zvyšování stability Společnosti. Zadluženost se během jednotlivých let snižovala, až v roce 2010 

byla vykázána poměrně  vyrovnaná  situace  mezi  vlastními  a cizími  zdroji  financování.  Pro další 

období je žádoucí, aby se udržel stabilní vývoj této vyrovnané kapitálové struktury.

Analýza aktivity  naznačuje,  že  v  průběhu sledovaného období  docházelo ke  snižování 

rychlosti  obratu jednotlivých  složek  majetku.  Tato skutečnost  vedla ke  zvýšení  doby 

obratu těchto položek - zvyšuje se tedy doba, kdy jsou peněžní prostředky vázány v majetku, což 

může mít za následek nízkou hodnotu likvidity Podniku.

Rozbor tržních ukazatelů naznačil  pozitivní  vývoj  účetní  hodnoty akcie,  která  se  během 

celého období zvyšovala. Z pohledu návratnosti investice by byl pro investory nejzajímavějším rok 

2010, kdy byla návratnost nejvyšší a nejrychlejší.

Jak je z analýzy zřejmé,  kdybychom vyloučili  neúspěšný rok 2009, dosahuje Společnost 

pozitivního vývoje jak z pohledu rentability, zadluženosti a stability. Mírné problémy se objevují v 

oblasti likvidity a vázanosti peněžních prostředků v majetku. Je ovšem patrné, že i v této oblasti se 

začíná vývoj zlepšovat.
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Pro dřívější zlepšení této situace je možné Společnosti doporučit, aby se pokusila dojednat 

s odběrateli snížení doby splatnosti pohledávek. Jak je z rozvahy patrné, jsou pohledávky vykázány 

v docela vysokém objemu. Pokud by se podařilo dobu inkasa snížit, docházelo by dříve k zvýšení 

platebních prostředků, které by mohlo pozitivním způsobem ovlivnit likviditu firmy.
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5 Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo využití teoretických základů a jejich aplikace při provedení 

finanční analýzy v konkrétní společnosti ŽDB GROUP a.s. Tato společnost má předmět podnikání 

rozdělen na tří základní složky, a to drátovenství, slévárenství a hutnictví.

Informace pro sestavení analýzy byly čerpány zejména z účetních výkazů společnosti, které 

je možno čerpat ve sbírce listin v obchodním rejstříku. Podklady pro analýzu tedy tvořily výroční 

zprávy  a účetní  závěrky  složené  z rozvah,  výkazů  zisku a ztráty,  přehledu o peněžních  tocích 

a přílohy.  Všechny  tyto výkazy  byly  podrobeny  analýze  za období  od  roku 2008  do roku 2010. 

Další informace byly získány z výpisu v obchodním rejstříku a z oficiálních internetových stránek 

společnosti. Je třeba zdůraznit, že výroční zprávy společnosti byly přehledné a obsahovaly dostatek 

informací, které napomohly k co nejpřesnějšímu zobrazení finanční situace podniku.

Společnost  ŽBD  GROUP  a.s.  je  firma s více  než  125-letou tradicí 

a širokou škálou nabízených výrobků, které nejsou známy jen v České Republice, ale také v celé 

Evropě a ve Světě. Jedná se o silnou a prosperující společnost s jasnou vizí a strategií.

Účetní  výkazy  společnosti  byly  podrobeny  třem  různým  metodám  finanční  analýzy, 

a to horizontální  analýze,  vertikální  analýze  a analýze  poměrových  ukazatelů.  I  když  každá 

z těchto metod spočívá v jiném způsobu analyzování finanční situace podniku, lze se konstatovat, 

že výsledky jsou srovnatelné.

Všechny metody analýzy zhodnotily společnost v jednotlivých letech jako celkově stabilní 

a ziskovou. Je však třeba podotknout, že úroveň likvidity je poměrně nízká a je třeba si dát pozor, 

aby nebyla ohrožena solventnost podniku. Na počátku sledovaného období bylo také zřejmé, že je 

společnost do značné míry zadlužená.  Tento problém se však v průběhu následujících let  vyřešil 

a úroveň cizího kapitálu se podařilo přiblížit hodnotě vlastních zdrojů. Rok 2009 byl jednoznačně 

pro ŽDB GROUP a.s. krizový. Snížily všechny ukazatele rentability a likvidity. Dopad krize však 

nebyl  pro společnost  tak  dramatický,  jelikož  výsledek  hospodaření  byl  i  přes značný 

pokles produkce  ziskový.  V  roce  2010  došlo opět  k  oživení,  dokonce  v  takovém  rozsahu, 

že většina ukazatelů nabyla příznivějších hodnot než v předkrizovém roce 2008.

Z analýzy je patrné, že se jedná o silnou společnost a konkurenceschopnou společnost, která 

nedělá velké chyby ve financování svého majetku. Je však třeba upozornit na problémy s likviditou, 

která je poměrně nízká. Je možné, že se postupně zvýší, jelikož se snižuje zadluženost společnosti. 

Ale bylo by vhodné se pokusit  o její  zvýšení  pomocí  redukce  krátkodobých pohledávek.  Jejich 

hodnota je poměrně vysoká, a totéž platí o době jejich splatnosti. Snížením doby inkasa pohledávek 

je  možné,  že  by  společnost  získala dříve  peněžní  prostředky,  což  by  mohlo mít  za následek 

požadované zvýšení likvidity.
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Sb. Sbírky
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VZZ Výkaz zisku a ztráty
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