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Anotace 

Cílem diplomové práce je provést ekonomické zhodnocení společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. Pro zhodnocení ekonomické situace 

společnosti jsem zvolila ukazatele finanční analýzy, a to z řad poměrových ukazatelů, mezi 

které patří ukazatelé likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti. Dále jsem použila vybrané 

bonitní a bankrotní modely a Du Pontův pyramidální rozklad. V praktické části tyto 

modely aplikuji na společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. 

v letech 2006 – 2010. Následující kapitola obsahuje zhodnocení praktické části a návrhy 

doporučení ke zlepšení situace společnosti.  

Klíčová slova: finanční analýza, likvidita, rentabilita, aktivita, zadluženost, bonitní 

modely, bankrotní modely, Du Pontův pyramidální rozklad. 

 

Annotation 

The aim of this thesis is Economic Evaluation of Financial Health of the company 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. To assess the economic situation  

of the company I chose indicators of financial analysis, ratio indicators which include 

liquidity, profitability, activity and indebtedness. I used chosen value and bankruptcy 

models and also Du Pont pyramid decomposition. 

In the practical part these models are applied for the company Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. between years 2006 – 2010. The following section 

contains practical suggestions and recommendations to improve the economic situation  

in the company. 

Keywords: financial analysis, liquidity, profitability, activity, indebtedness, Value 

models, Bankruptcy models, Du Pont pyramid decomposition 
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Seznam zkratek 

a.s.  akciová společnost 

č.  číslo 

ČR Česká republika 

EAC  čistý zisk k rozdělení akcionářům vlastních kmenových akcii (Earning   

 Available for Common Stockholders) 

EAT zisk po zdanění (Earnings after Taxes) 

EBIT zisk před odečtením úroků a daní (Earnings efore Interest and Taxes)  

EBT  zisk před zdaněním (Earnings befor Taxes) 

EBITDA zisk před zdaněním, úroky a odpisy (Earnings befor Interest, Taxes,   

 Depreciation and Amortization Changes) 

EPS  čistý zisk na akcii (Earning per share) 

FCS  hodnocení celkové situace 

FS  hodnocení finanční stability 

mat. materiál 

Kč korun českých 

M/B  ukazatel poměru tržní ceny akcie k účetní hodnotě  

mil.  miliony 

MS  moravskoslezský 

ROA  rentabilita celkového vloženého kapitálu (return on assets) 

ROC rentabilita nákladů (return on costs) 

ROCE rentabilita celkového investovaného kapitálu (return on capital employed) 

ROE rentabilita vlastního kapitálu (return on equity) 

ROS rentability tržeb (return on sales) 

Sb. sbírka 



 

 

 

SmVaK Ostrava a. s.  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. 

tis.  tisíce 

tzv.  takzvané 

VaKS Tarif pro české vodárenské a kanalizační společnosti 

VS  hodnocení výnosové situace 
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1 Úvod, cíl práce 

Ekonomické zhodnocení finančního zdraví, nebo-li finanční analýza společnosti, je 

velice důležité hodnocení, které slouží k posouzení průběhu současné i minulé ekonomické 

a finanční situace daného podniku. Toto ekonomické zhodnocení si firmy pro přehled 

vytvářejí již několik let. Správné a úspěšné vyhodnocení finanční analýzy podléhá 

kvalitním účetním zdrojům informací. Uživatelé finančního zhodnocení podniku nejsou jen 

manažeři společnosti, investoři, banky a podobně, ale i zaměstnanci, obchodní partneři, 

konkurence ve stejném oboru podnikání. Ekonomickou situaci společnosti můžeme 

stanovit pomocí soustav ukazatelů, označovaných jako analytické systémy, nebo také 

modely finanční analýzy.  

Cílem diplomové práce je zhodnotit finanční zdraví akciové společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. v letech 2006 - 2010. 

Diplomová práce je strukturovaná do 8 kapitol. První kapitola je všeobecný úvod 

diplomové práce. Druhá kapitola seznamuje s historií a základními informacemi  

o společnosti, její současné produkci, o investicích a zlepšování kvality její produkce a 

také o přiblížení informací o společnosti pro podnikatele. Dále seznamuje s oceněními, 

které společnost za dobu svého působení na trhu získala. 

V třetí teoretické části jsem se zaměřila na finanční analýzu pomocí poměrových 

ukazatelů, rozboru bankrotních a bonitních modelů společnosti, a také  

na Du-Pontův pyramidální rozklad jednotlivých ukazatelů. Bankrotní modely nám ukazují, 

zda firma není ohrožena bankrotem, a naopak bonitní modely nám nastíní finanční zdraví 

firmy.  Při bankrotních rozborech jsem použila Altmanovo Z-Score,  Tafflerův bankrotní 

model a Index důvěryhodnosti IN 95. Na konkrétních výsledcích těchto rozborů provedu 

zhodnocení finanční situace dané společnosti. Dle výsledků, které získám z bonitních 

modelů, ve kterých jsem použila Kralickův rychlý test a Skóre bonity, vyhodnotím 

finanční situaci vybrané společnost.  

Další tři následující kapitoly se zaměřují na použití vzorců poměrových ukazatelů 

likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. Následující kapitola se zabývá Du-Pontovým 

pyramidálním rozkladem. Šestá kapitola je zaměřena na použití bonitních a bankrotních 
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modelů v praxi ze získaných účetních podkladů, poskytnutých společností Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a. s.  

Předposlední kapitola se zabývá návrhy a opatřeními, zjištěnými samotným 

zhodnocením finančního zdraví.  

Poslední osmá kapitola obsahuje závěr a shrnutí celé diplomové práce. 

  



Bc. Dagmar Pavinská

2012 

2 Charakteristika akciové spole

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

vodovodů a kanalizací mezi špi

V současné době patří 

Byla založena roku 1992. 

vod, výroba a rozvod pitné a užitkové vody, provoz vodohospodá

kanalizací a přípojek, stavební práce p

provozování vodovodů a kanalizací.

OBRÁZEK Č. 1: 

Zdroj: [http://homen.vsb.cz/hgf/546/Materialy/Radka_2010/zpv.html
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Charakteristika akciové společnosti SmVaK Ostrava a.s.

nost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

 a kanalizací mezi špičkové dodavatele a provozovatele v 

 mezi největší vodárenské společnosti v Moravskoslezském kraji

1992. Hlavní činností společnosti jsou odvádění a 

d, výroba a rozvod pitné a užitkové vody, provoz vodohospodářských za

řípojek, stavební práce při stavbě a opravách vodovod

ů a kanalizací. Níže uvádím mapu distribuce pitné vody.

 Distribuce pitné vody  

http://homen.vsb.cz/hgf/546/Materialy/Radka_2010/zpv.html] 

čního zdraví SmVaK, a.s. 

3 

 

nosti SmVaK Ostrava a.s. 

nost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. patří v oblasti 

kové dodavatele a provozovatele v České republice. 

Moravskoslezském kraji. 

ění a čištění odpadních 

d, výroba a rozvod pitné a užitkové vody, provoz vodohospodářských zařízení, čištění 

 a opravách vodovodů a kanalizací, 

Níže uvádím mapu distribuce pitné vody. 

 



Bc. Dagmar Pavinská: Ekonomické zhodnocení finančního zdraví SmVaK, a.s. 

2012  4 

 

2.1 Produkce pitné vody  

Společnost SmVaK a.s. zásobuje z veřejných vodovodů pitnou vodou odběratele 

v městech a obcích Ostrava, Studénka, Hlučín, Frýdek – Místek, Karviná, Opava a Nový 

Jičín pitnou vodou.  Hlavním zdrojem povrchové vody je systém údolní nádrže Kružberk 

v Jeseníkách, přehrady Šance a Morávka v Beskydech. Letecká fotka přehrady Šance je 

použita níže jako obrázek č. 2. Největšími a nejdůležitějšími úpravnami této vody jsou 

úpravna Podhradí, Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí a úpravna vody Vyšní Lhoty [10]. 

Pitná voda z těchto úpraven je trvale velice dobrá a vyhovuje vyhlášce  

č. 252/2004 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a 

rozsah kontroly pitné vody. Pitná voda splňuje předpisy kladené na kojeneckou vodu [10]. 

Obrázek č. 2: Letecký snímek přehrady Šance  

 

Zdroj: [http://foto.mapy.cz/4215-Prehrada-Sance-Recice] 
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2.2 Odvádění a čištění odpadních vod 

Použitou vodu zpět od spotřebitelů je třeba znovu vyčistit pro vrácení zpět  

do přírody.  Použitá voda od obyvatelstva, z průmyslu a zemědělství se čistí v čističkách 

jen tehdy, lze ji zpracovat biologicky nebo mechanicky [10]. 

Společnost SmVaK Ostrava a.s. vynakládá mnoho peněz na investice v podobě 

nových čističek odpadních vod. Čističky odpadních vod jsou v Havířově, Třinci, Opavě, 

Bohumíně, Fulneku, Karviné. Proběhly nové rekonstrukce čističek odpadních vod 

v Českém Těšíně, městě Jablunkov, v Orlové a Kopřivnici. Hlavní čistička odpadních vod 

v Ostravě je znázorněna níže v obrázku č. 3. 

Pomocí nových čistíren odpadních vod se zlepšila kvalita vyčištěných odpadních 

vod a následně i čistota vodních toků [10]. 

Obrázek č. 3: Hlavní čistička odpadních vod v Ostravě 

 

Zdroj: [http://homen.vsb.cz/hgf/546/Materialy/Radka_2010/video.html] 
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2.3 Kvalitu vody společnosti SmVaK Ostrava a.s. hlídají pstruzi 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. počátkem roku 2011 začali 

využívat při kontrole kvality své pitné vody kromě laboratorních testů i pstruhy. Pstruzi 

jsou velice náchylní na čistotu a obsah kyslíku ve vodě, preferují chladnou vodu. 

Organismus pstruhů je velice citlivý na všechny změny ve složení vody a okamžitě  

na změnu reaguje. Akvária s pstruhy jsou instalována v přítoku surové vody v úpravnách 

ve Vyšních Lhotách, v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí a v Podhradí u Vítkova. 

V akváriích nainstalovaných v úpravnách se vyskytuje pět až deset ryb, které tam stráví 

průměrně asi rok. Po uplynutí doby jednoho roku se pstruzi vymění za nové a stávající 

ryby putují do chovných stanic ryb v Ostravici a Kružberku. Ke sledování odchylek 

v chování pstruhů společnost SmVaK a.s. využívá monitorovací systém, který neustále 

sleduje dispečink. Akvária jsou vybavena kamerami a snímači, které zapisují a sledují 

situaci pohybu ryb v akváriu. V případě odchylek nahlásí systém dispečinku změnu a 

havarijní stav. Za dobu využívání pstruhů havarijní stav nenastal. Obrázek č. 4 zachycuje 

pstruha potočního v Národním parku Podyjí [10]. 

Obrázek č. 4: Pstruh potoční 

 

Zdroj: [http://www.nppodyji.cz/fotogalerie-v-narodnim-parku-podyji-ubyva-druhu-ryb] 
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2.4 Nové on-line centrum pro podnikatele a podniky 

Nové virtuální centrum pro podnikatele a podniky zřídila společnost 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. v říjnu roku 2011. Zřízené on-line 

centrum tak zpřístupní podnikatelům a podnikům nahlížení do vyúčtování za dodávky 

vody a svodu odpadních vod. Podnik či podnikatel se do virtuálního centra zaregistruje 

tím, že kontaktuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

prostřednictvím e-mailu, ta mu následně zašle heslo pro přístup do této aplikace.   

Po aktivaci následně může nahlížet a pracovat s daty, které ho aktuálně zajímají.  Aplikace 

je zabezpečena tak, že k datům se dostane jen podnik nebo podnikatel povolaný s těmito 

informacemi pracovat [10]. 

Virtuální centrum má především zjednodušit cestu komunikace mezi společností a 

jejími zákazníky z řad podnikatelů a podniků. Tato služba je poskytována zdarma. 

Společnost do budoucna plánuje, že by podobný virtuální systém vyvinula i pro občany, 

pro jejich pohodlné nahlížení do účtu za vodu a kanalizaci [10]. 

2.5 Ocenění společnosti 

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. za dobu svého 

působení získala mnohá ocenění. Jako jsou například níže uvedená ocenění. 

 

2.5.1 Ocenění ČEKIA Stability Award 

Společnost SmVaK Ostrava a.s. získala prestižní ocenění ČEKIA Stability Award 

za rok 2010. Společnost se začlenila mezi nejstabilnější společnosti v ČR udělením 

prestižního ocenění ČEKIA Stability Award za rok 2010. Cena ČEKIA Stability Award 

vychází z hodnocení ratingového modelu. Provádí analýzu nezávislého pohledu  

na finanční i nefinanční bonitu firmy, popisuje její skutečný stav, finanční situaci a možné 

budoucí riziko. Analýza je zpracována na základě jednotlivých charakteristik 

individuálních firem. Zohledňuje demografická data, informace o platebních zkušenostech, 

finanční údaje a podobně, ale také makroekonomická data. Cílem analýzy je upřesnění 

stability firmy a předpoklad rizika v následujícím roce. Model analýzy má deset stupňů 

hodnocení, nejlepší známka je AAA, kterou SmVaK Ostrava a.s. získala [10]. 
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2.5.2 Vodohospodářská stavba roku 2010 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. získaly ocenění 

Vodohospodářská stavba roku 2010 v kategorii Stavby pro zásobování pitnou vodou a 

odvádění a čištění odpadních vod s investičním nákladem pod 50 milionů korun. Tuto cenu 

získala na Mezinárodním vodohospodářském a ekologickém veletrhu v Brně  

za rekonstrukci vodovodního přivaděče v úseku Doubrava – Karviná s přechodem pod 

řekou Olší [10]. 

 

2.5.3 První místo v ekologické soutěži Moravskoslezského kraje  

Ve vztahu k životnímu prostředí společnost získala titul Podnikatel roku 2008. 

Soutěž je pořádána v rámci projektu Rozvoj sítě environmentálních poradenských a 

informačních center MS kraje. Cílem soutěže je motivovat podniky v kraji k ochraně 

životního prostředí, ale také snaha podpořit ty společnosti, které se k životnímu prostředí 

chovají šetrně a zodpovědně. Soutěže se zúčastnilo 22 podniků [10]. 

Společnost SmVaK a.s. získala ocenění nejen za využívání obnovitelných zdrojů 

pro výrobu elektrické energie vyráběné z bioplynu v čistírnách odpadních vod, ale také  

za investici 146,5 milionu korun za rok 2007 do ochrany životního prostředí [10]. 
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3 Teoretická vymezení finanční analýzy 

Třetí část diplomové práce vymezuje pojem finanční analýza, popis finanční 

analýzy, účel a cíl finanční analýzy. Práce s výsledky finanční analýzy je nejzákladnější 

dovedností každého finančního manažera. Finanční manažer každodenně pracuje 

s výsledky finanční analýzy, na základě těchto poznatků rozhoduje o strategických a 

taktických rozhodovacích procesech ohledně investic, investování a financování 

investičních plánů. Závěry finančních analýz ovlivňují finanční rozhodování společností. 

Pro rozhodnutí o investování a financování v podniku musí být jasně známo 

finanční zdraví firmy, především vývoj v čase, jak již z minulosti, tak ze současnosti. 

Tento vývoj je důležité porovnat s vývojem běžných hodnot v oboru, v odvětví, případně 

v porovnání s konkurenční společností. Informace o vývoji v minulosti a současnosti 

referuje o kladech, záporech a rizicích, které jsou s rozhodnutími spojeny [2]. 

3.1 Uživatelé finanční analýzy 

Výsledkem finanční analýzy je analýza finančních prostředků podniku. Výsledky 

finanční analýzy jsou důležité informace pro rozhodování managementu firmy, ale také 

dalších, jak už externích, tak interních uživatelů [2]. 

K externím uživatelům finanční analýzy patří: 

• manažeři, 

• investoři, 

• banky a jiní věřitelé, 

• odběratelé, 

• dodavatelé, 

• konkurence. 

K interním uživatelům patří: 

• manažeři, 

• odbory společnosti, 

• zaměstnanci. 
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Investory, jako jsou akcionáři a poskytovatelé kapitálů, zajímá, jak se jejich 

vynaložené investice vyvíjí a jak manažeři s nimi hospodaří. Výsledky finanční analýzy 

informují, jaká je míra rizika a výnosnosti vloženého kapitálu, jak podnik spravuje zdroje, 

jež mu poskytli [2]. 

Banky a ostatní věřitele zajímají především ukazatele likvidity a jejich vývoj 

v čase. Na základě informací o vývoji likvidity banky poskytují úvěry a jiné půjčky. 

Stát a jeho orgány zase směřují pozornost k účetním výkazům pro své statistiky. 

Stát a jeho orgány kontrolují daňové plnění daného podniku, kontrolují účetnictví  

při rozdělení státních dotací a úvěrů.  

Obchodní partneři sledují především schopnost a spolehlivost společnosti plnit své 

závazky i v dlouhodobém měřítku. Sledují vývoj ukazatelů likvidity, solventnosti a 

zadluženosti společnosti.  

Finanční analýza je pro zaměstnance důležitým vodítkem k informacím, jako jsou 

ziskovost, solventnost a stabilita společnosti [2]. 

3.2 Zdroje informací  

Kvalita a preciznost finanční analýzy je závislá na kvalitě a přesnosti vstupních 

zdrojů informací, získaných z účetních výkazů. Účetní výkazy poskytují informace  

o struktuře majetku, vztahu mezi majetkem a cizími zdroji, poměrem dluhů, výši výnosů a 

nákladů, o rozdílu mezi příjmy a výdaji. Společnosti mají povinnost účetní finanční výkazy 

zveřejňovat externím uživatelům. 

Účetní závěrka je základním zdrojem informací a přehledem o vývoji a stavu 

podniku, a také základem pro výpočet daně z příjmu. Účetní závěrka obsahuje rozvahu, 

výkaz zisku a ztráty a přílohy. V praxi se používají dva druhy účetních závěrek mimořádná 

a mezitímní. Mimořádná závěrka se sestavuje například, když společnost vstupuje  

do likvidace či konkurzu. Mimořádná účetní závěrka je konečnou účetní závěrkou. 

Mezitímní účetní závěrka se sestavuje kdykoliv v průběhu účetního období. Sestavuje se 

například při přeměně společnosti, na základě této závěrky se neuzavírají účetní knihy 

[2,3]. 
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Rozvaha 

Rozvaha je základní účetní výkaz, jednotlivě a přehledně zobrazuje stav aktiv a 

pasiv, zachycuje stavy majetku a zdrojů krytí. Výsledky minulých investičních rozhodnutí 

jsou zachyceny a uspořádány v aktivech. Aktiva jsou tvořena dlouhodobým majetkem a 

oběžnými aktivy.  Dlouhodobý majetek je dělen na hmotný, nehmotný majetek a finanční 

majetek. Oběžná aktiva jsou odlišná od dlouhodobého majetku, oběžná aktiva se mění a 

obíhají v podniku a vytvářejí koloběh peněz. Rozlišujeme dvě podoby oběžných aktiv, 

aktiva ve věcné nebo v peněžní podobě. 

Pasiva členíme podle jejich původu na externí a interní zdroje krytí majetku, a dále 

podle závazkového charakteru na vlastní a cizí pasiva. Také pasiva rozlišujeme podle 

jejich doby splatnosti. Pasiva krátkodobá mají dobu splatnosti do jednoho roku, naopak 

pasiva dlouhodobá mají splatnost delší než jeden rok. Interní pasiva podnik vytěžil 

z vlastní činnosti, externí zdroje nezávisí na vlastní činnosti podniku. V tabulce č. 1 je 

podrobněji charakterizován obsah účetní rozvahy [3]. 

Tabulka č. 1: Rozvaha 

AKTIVA PASIVA 

Aktiva celkem Pasiva celkem 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek � Základní kapitál 

� Dlouhodobý nehmotný � Kapitálové fondy 

� Dlouhodobý hmotný 
� Rezervní fondy, nedělitelné fondy  

              a ostatní fondy ze zisku 

� Dlouhodobý finanční 
majetek 

� Výsledek hospodaření minulých let 

C. Oběžná aktiva 
�  Výsledek hospodaření běžné účetní 

              období 

� Zásoby B. Cizí zdroje 

� Dlouhodobé pohledávky � Rezervy 

� Krátkodobé pohledávky � Dlouhodobé závazky 

� Krátkodobý finanční majetek � Krátkodobé závazky 

D. Ostatní aktiva � Bankovní úvěry a výpomoci 

�          časové rozlišení C. Ostatní pasiva 

 � časové rozlišení 

Zdroj: [DLUHOŠOVÁ, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku] 
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Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty uvádí přehled hospodaření a činnosti společnosti. 

Zaznamenává informace o nákladech, výnosech a výsledcích hospodaření za jedno účetní 

období. Sleduje schopnost podniku zhodnotit vložený kapitál. 

Výkaz zisku a ztráty se sestavuje podle principu akruálního účetnictví. Podle tohoto 

principu peněžní částky, i bez uskutečnění k inkasu, které podnik získal svou činností  

v daném účetním období, pokládá za výnosy. Výkaz zisku a ztráty dělíme do tří částí, a to 

na provozní, finanční a mimořádnou. Provozní část hospodářského výsledku je rozdílem 

mezi provozními výnosy a provozními náklady [2]. 

Finanční analýza rozpoznává několik podob zisku:  

• čistý zisk k rozdělení akcionářům vlastních kmenových akcii  

(EAC – Earning Available for Common Stockholders) – zisk, který je 

zdaněn, doplněný o rezervní fond, z něho se vyplácí dividendy majitelům 

prioritních akcií, 

• čistý zisk tzv. hospodářský výsledek (EAT - Earnings after Taxes) zdaněný 

zisk připravený k rozdělení mezi majitele akcií a společnost, 

• čistý zisk plus úroky po zdanění – nákladové úroky tvoří tzv. daňový štít, a 

tímto je snížen daňový základ podniku. Tento zisk lze vypočítat jako 

 EAT + (1-daňová sazba), 

• zisk před zdaněním (EBT – Earnings befor Taxes) - získáme ho z čistého 

zisku, ke kterému připočteme daň z příjmu za běžnou a mimořádnou 

činnost, 

• zisk před zdaněním a úroky (EBIT – Earnings befor interest and Taxes) 

vykazuje schopnost podnikatelské činnosti. Získáme ho součtem zisku  

před zdaněním a nákladových úroků, 

• zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA – Earnings befor Interest, 

Taxes, Depreciation and Amortization Changes) – jedná se o zisk  

před zdaněním, zvýšený o odpisy, 

• příspěvek na úhradu – je to příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku. 

Získáme ho odečtením variabilních nákladů od výnosů. 
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Ekonomický zisk se liší od účetního zisku tím, že se rozděluje mezi výnosy a 

ekonomické náklady. Ekonomické náklady jsou například oportunitní náklady, což jsou 

náklady ušlých příležitostí [2]. 

 

Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow informuje o finanční situaci a ziskovosti podniku. Zobrazuje 

příjmy a výdaje tzv. skutečných hotovostních toků, které podnik realizoval v minulém 

účetním období. Sleduje časový nesoulad hospodářských operací a finanční zachycení. 

Cash flow firmy znamená volnou zásobu peněz, kterou má firma k dispozici. Peněžní tok 

podle nařízení Ministerstva financí představuje pohyb peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů. Důležitým úkolem je rozčlenit přírůstky a úbytky k položkám, které se 

vztahují k činnosti provozní, investiční a finanční. Peněžními ekvivalenty rozumíme 

termínované vklady se stanovenou maximální výpovědní lhůtou tří měsíců a 

obchodovatelné cenné papíry [2,3]. 

 

Příloha účetní závěrky 

Obsahuje dodatečné a objasňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Hlavním 

předpokladem přílohy účetní závěrky je spolehlivost, neutralita a srozumitelnost vedení 

účetních záznamů. Externí uživatelé rozvahy a výkazu zisku a ztráty zde získají přesný 

přehled o finanční situaci a hospodaření společnosti [3].  
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3.3 Metody finanční analýzy 

Cílem finanční analýzy je zjistit finanční situaci daného podniku, jeho silné a slabé 

stránky, zjistit její efektivnost a zjištěné výsledky následně použít ke správnému řízení a 

rozhodování v podniku. V obrázku číslo 5 je uvedeno členění finanční analýzy z hlediska 

poměrových ukazatelů. 

 

Obrázek č. 5: Členění finanční analýzy z hlediska poměrových ukazatelů 

 

 

Zdroj:[ RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi] 

 

3.3.1 Poměrové ukazatele 

Mezi poměrové ukazatele náleží ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti, 

aktivity a tržní hodnoty společnosti.  

3.3.1.1  Ukazatele likvidity 

Likvidita prezentuje schopnost společnosti přeměnit jednotlivá aktiva na peníze. 

Firmy, jež dosahují nízkých hodnot likvidity, nejsou způsobilé hradit své obvyklé závazky, 

tím dochází k jejich platební neschopnosti a společnost se může dostat až do insolventního 

Poměrové ukazatele 

ukazatele likvidity 

ukazatele rentability 

ukazatele zadluženosti 

ukazatele tržní hodnoty 

ukazatele aktivity 
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řízení. Nejlikvidnější položky firmy jsou hotové peníze a peněžní prostředky na účtech 

bankovních společností. Základní pojem, který je spojován s likviditou, je solventnost. 

Solventnost znamená schopnost společností platit včas všechny svoje závazky [1,2]. 

 

Běžná likvidita, nazývaná také jako likvidita prvního stupně, se rovná poměru 

oběžných aktiv a krátkodobých závazků společnosti. Vystihuje, kolikrát má společnost 

schopnost uspokojit své věřitele, kdyby proměnila všechna oběžná aktiva v určitém čase  

za hotovost. Hodnoty běžné likvidity jsou doporučovány v rozpětí 1,6 – 2,5 [2]. 

Běžná likvidita �
Oběžná aktiva

Krátkodobé závazky
 

 

Pohotová likvidita je další ukazatel pro výpočet likvidity společnosti, sledujeme jej 

v delším časovém období. Pohotová likvidita se v praxi poměřuje s likviditou běžnou. 

Menší výsledek pohotové likvidity naznačuje velké množství zásob. Pohotová likvidita by 

se měla pohybovat v poměru 1 : 1 [7]. 

Pohotová likvidita �
Oběžna aktiva � Zásoby

Krátkodobé závazky
 

 

Okamžitá likvidita, nebo-li hotovostní likvidita, je v praxi nejvíce využívaný 

ukazatel likvidity. Okamžitá likvidita se vyjadřuje poměrem krátkodobého finančního 

majetku ke krátkodobým závazkům. Za krátkodobý finanční majetek považujeme peníze 

na běžných účtech, v pokladně, ale také krátkodobé cenné papíry a šeky [2]. 

Okamžitá likvidita �
Krátkodobý �inanční majetek

Krátkodobé závazky
 

 

3.3.1.2  Ukazatele rentability 

Rentabilitu nazýváme jako ukazatel výnosnosti a návratnosti vloženého kapitálu. 

Ukazatelé rentability zobrazují vývoj řízení aktiv, financováni firmy a likvidity  

na rentabilitu. Ukazatelé rentability také vyjadřují vztah mezi vloženým a získaným 
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kapitálem společnosti. Výsledky ukazatelů rentability znázorňují, kolik korun zisku získá 

společnost na jednu korunu vloženého jmenovatele [2]. 

 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA – Return on Assets) je také 

označována jako rentabilita aktiv. Ztvárňuje celkovou efektivnost podniku. Rentabilita 

celkového vloženého kapitálu je poměr čistého zisku a celkového kapitálu [7]. 

ROA �
Čistý zisk

Celkový kapitál
 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) je rozhodující a podstatný 

ukazatel pro akcionáře, společníky, případně další investory společnosti. Znázorňuje, kolik 

korun čistého zisku připadne na jednu korunu investovaného kapitálu. Ukazatel by měl mít 

vyšší hodnoty než rentabilita celkového vloženého kapitálu [2]. 

ROE �
Čistý zisk

Vlastní kapitál
 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE – Return on Capital 

Employed) znázorňuje výnosnost dlouhodobého investovaného kapitálu společnosti. 

Výsledky ukazují, kolik zisku společnost dosáhla z jedné koruny, kterou investovali 

akcionáři a věřitelé [2]. 

ROCE �
Čistý zisk

!dlouhodobé dluhy # vlastní kapitál$
 

  

Ukazatel rentability tržeb (ROS – Return on Sales) je nejpřehlednější ukazatel 

efektivnosti společnosti. Poměr čistého zisku k tržbám nazýváme také jako tzv. ziskovou 

marži.  ROS znázorňuje, kolik korun čistého zisku společnost získá na jedné vynaložené 

koruně tržeb [2]. 

Rentabilita tržeb �
Čistý zisk

Tržby
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3.3.1.3  Ukazatele zadluženosti  

Ukazatele zadluženosti zkoumají, v jaké míře jsou při financování aktiv využívány 

cizí zdroje. Využití cizího kapitálu ovlivňuje výnosnost a podnikatelské riziko. Podniky 

zpravidla aktiva financují jak z vlastních zdrojů, tak z cizích zdrojů. Jejich poměr se liší 

podle odvětví a země podnikání. Za využívání cizích aktiv podnik platí úroky. Finančně 

nestabilní jsou především podniky s nízkým poměrem vlastního kapitálu k cizím zdrojům. 

 

Ukazatel celkové zadluženosti je také nazýván jako ukazatel věřitelského rizika. 

Celkovou zadluženost společnosti vypočítáme jako poměr celkových závazků k celkovým 

aktivům. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím více je společnost zadlužena a znamená to 

větší riziko především pro akcionáře a věřitele. Optimální zadlužení se pohybuje  

mezi 40 - 60 % [7]. 

Ukazatel zadluženosti �
Celkové závazky

Celková aktiva
 

 

Koeficient samofinancování je dalším ukazatelem zadluženosti. Koeficient 

samofinancování a ukazatel celkové zadluženosti by měl po sečtení vyjít 100% tedy 1. 

Hodnotí celkovou finanční situaci podniku [7]. 

Koe�icient samo�inancování �
Vlastní kapitál 

Celková aktiva
 

 

Ukazatel poměru celkových závazků k vlastnímu kapitálu je kombinace 

předchozích dvou ukazatelů. Informuje o zadluženosti vlastního kapitálu společnosti. 

V praxi se využívá i převrácená hodnota tohoto ukazatele a nazýváme ji jako míru finanční 

samostatnosti [7]. 

Zadluženost vlastního kapitálu �
Celkové cizí závazky

Vlastní kapitál
 

 

Ukazatel úrokového krytí porovnává hospodářský výsledek před odečtením úroků a 

daní s celkovým ročním úrokem firmy. Informuje o dluhovém zatížení a jeho přijatelnosti 
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pro další fungování společnosti. Ve zdravém podniku by měly zisky převyšovat celkové 

úroky [7]. 

Úrokové krytí �
Zisk !před zdaněním a úroky$

Celkový úrok
 

 

3.3.1.4  Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity využívá management pro řízení aktiv. Ukazatele aktivity sdělují, 

jak podnik využívá jednotlivé části majetku, zda má optimální dostatečnou kapacitu aktiv a 

zda všechny aktiva společnosti jsou efektivně využívaná. Zkoumají rychlost a dobu obratu 

zásob, pohledávek, stálých aktiv a hmotného finančního majetku. Ukazatele aktivity mají 

přímý vliv na ukazatele rentability vlastního kapitálu a ukazatele rentability celkového 

vloženého kapitálu [2]. 

 

Doba obratu zásob vyjadřuje, jak dlouho se oběžná aktiva vážou ve formě zásob  

ve firmě. Pokud se obratovost zásob zvyšuje a doba obratu snižuje, je situace ve firmě 

dobrá. Dobu obratu zásob vyjadřujeme vztahem podílu zásob a tržeb [2]. 

Doba obratu zásob �
Zásoby

Tržby
 x 365 

 

Obrat zásob znázorňuje, kolikrát jsou zásoby během roku prodány  

ve formě výrobků a oběžných zásob a následně znovu naskladněny. Obrat zásob je 

vyjádřen poměrem tržeb a průměrných zásob. Zrychlení obratu zásob vyjadřuje efektivní 

hospodaření se zásobami [2].  

Obrat zásob �
Tržby

Zásoby
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Doba splatnosti pohledávek, další ukazatel aktivity podniku, udává, kolik dní jsou 

peníze za tržby drženy ve formě pohledávek. Tato doba je individuální na základě velikosti 

firmy, postavení na trhu a země působení [2]. 

Doba splatnosti pohledávek �
Pohledávky

Tržby
 x 365 

 

Doba obratu krátkodobých závazků znázorňuje dobu, po kterou zůstávají 

krátkodobé závazky společnosti nezaplaceny, a podnik po tuto dobu využívá volné 

finanční prostředky. Doba obratu pohledávek by měla být kratší, než doba obratu 

krátkodobých závazků [2]. 

 Doba obratu krátkodobých závazků �
Krátodobé závazky

Tržby
 x 365 

 

3.3.2 Bonitní a bankrotní ukazatele 

Bonitní modely hodnotí finanční situaci pomocí jednoho syntetického ukazatele, 

který nahradí značné množství analytických ukazatelů různorodých vypovídajících 

schopnosti. Bankrotní tzv. predikční modely představují podle určitých ukazatelů systém 

včasného varování na aktuální finanční situaci, případně hrozící bankrot. 

 

3.3.2.1  Bankrotní modely 

V této části se zaměřím na bankrotní modely Altmanové Z-skóre, Tafflerův model 

a Index důvěryhodnosti IN 95. Bankrotní modely jsou předpovědí finanční tísně 

společnosti. 

Altmanovo Z-skóre 

Altmanovo Z-skóre patří mezi nejznámější a nejpoužívanější model odhadu časové 

tísně. Nazýváme ho také jako Altmanovo Z-skóre, postaveno na základě diskriminační 

analýzy. Tuto analýzu vynalezl v roce 1968 prof. Edward Altman. Metoda Altmanova  

Z-skóre je zpracována do několika lineárních rovnic vybraných poměrových ukazatelů 

jako proměnné veličiny, lineárním rovnicím přiřadil koeficienty, které plní funkci vah.  
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Podle výsledku analýzy lze odhadnout, zda firma bude úspěšná, nebo zda ji čeká finanční 

krach [5, 6] 

Z-skóre = 1,2 × x1 + 1,4 × x2 + 3,3 × x3 + 0,6 × x4 + 0,999 × x5 

12 �
Čistý pracovní kapitál

Aktiva celkem  

13 �
Nerozdělený zisk

Aktiva celkem  

15 �
Zisk před úroky a zdaněním

Aktiva celkem  

16 �
Vlastní kapitál

Celkový dluh  

17 �
Tržby

Aktiva celkem 

 

Kritéria hodnocení výsledků: 

Z < 1,18 – pásmo bankrotu – firma má výrazné finanční problémy, 

1,18 > Z < 2,99 - tzv. šedá zóna – firma má malé finanční problémy, 

Z > 2,99 – prosperující společnost – finančně silná. 

 

Tafflerův bankrotní model 

Tafflerův model je podobný jako Altmanův model, klade větší důraz na likviditu 

společnosti. Hodnotí společnosti z hlediska finanční schopnosti. Byl vytvořen na základě 

zkoumání více jak 80 poměrových ukazatelů společností ve Velké Británii. Výsledky nižší 

než 0,2 naznačují vysoké riziko bankrotu, naopak hodnoty vyšší než 0,3 předpokládají 

nízké riziko finančních problémů společnosti [5]. 

Z-skóre = 0,53 × x1 + 0,13 × x2 + 0,18 × x3 + 0,16 × x4 
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12 �
Zisk před úroky a zdaněním

Krátkodobé závazky  

13 �
Oběžná aktiva

Celkové závazky
 

15 �
Krátkodobé závázky

Aktiva celkem
 

16 �
Finanční majetek � Krátkodobé závazky

Provozní náklady � Odpisy
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Index důvěryhodnosti IN 95 

Index důvěryhodnosti IN 95 sestavili manželé Neumaierovi na základě 

matematicko-statistického modelu ratingu. Sleduje společnost z pohledu věřitele. Pozoruje 

poměrové ukazatele z hlediska zadluženosti, likvidity, výnosnosti a aktivity [5]. 

9: � 0,22 > 
A

CZ
#  0,11 >  

ZUD

U
#  8,33 >  

ZUD

A
#  0,52 >  

T

A
#  0,10 >  

OA

KZ # KBU
#  16,80 >

ZPL

T
 

 

Kritéria pro hodnocení indexu důvěryhodnosti IN 95 

IN > 2 – nasvědčuje o dobrém finančním zdraví společnosti, 

1 > IN < 2 – firma se může potýkat s případnými finančními problémy, 

IN < 1 firma je ve špatné finanční situaci. 

 

Index důvěryhodnosti IN 05 

Novější model vytvořený pro potřeby a specifika českého trhu a jeho ekonomiky a 

také akceptuje stanoviska a potřeby vlastníků. Velká výhoda této metody je její rychlost a 

jednoduchost [9]. 

9: BC � 0,13 > 
A

CZ
#  0,04 > 

ZUD

U
#  3,97 >  

ZUD

A
#  0,21 >  

T

A
#  0,09 > 

OA

KZ # KBU
 

 

Kritéria pro hodnocení indexu důvěryhodnosti IN 05 

IN > 1,6 – nasvědčuje o dobrém finančním zdraví společnosti, 

0,9 < IN ≤ 1,6 – firma se může potýkat s finančními problémy tzv. „šedá zóna, 

IN < 0,9 firma je ve špatné finanční situaci a vážné finanční problémy. 

 

Seznam IN 95 a IN 05 zkratek 

A aktiva, 

CZ cizí zdroje, 
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ZUD zisk před úroky a zdaněním, 

U nákladové úroky, 

T výnosy, 

OA oběžné aktiva, 

KZ krátkodobé závazky, 

KBU krátkodobé bankovní úvěry, 

ZPL závazky po lhůtě splatnosti. 

 

3.3.2.2  Bonitní modely 

Bonitní modely, kterými se budu v této kapitole zabývat, jsou zaměřeny především 

na vlastníky, věřitele a investory. Výsledky bonitních modelů napovídají o kvalitě, 

výkonnosti a schopnosti včas plnit své závazky. Hodnotí schopnost firmy jedním 

koeficientem na základě účelově vybraných ukazatelů, které nejpřesněji kvalifikují situaci. 

 

Kralickův rychlý test 

Bonitní model rakouského ekonoma vychází ze čtyř ukazatelů. Tyto ukazatele jsou 

rozděleny na dvě skupiny, dva posuzují stabilitu a dva rentabilitu. Kralickův test je 

zachycen níže v tabulce č. 2.  Průměry hodnotí výslednou situaci podniku. Podnik 

s hodnotou 3 a více bodu se jeví podle testu jako velmi dobrý, stabilní a silný podnik. 

Výsledek s 1 bodem a méně je podle testu špatný podnik, nemá finanční stabilitu a 

dostatečnou rentabilitu [5]. 
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Tabulka č. 2 Kralickův rychlý test 

Ukazatel Konstrukce ukazatele Interval hodnoty (body) Počet bodů 

A 
Vlastní kapitál

Aktiva celkem
 

≥ 0,3 4 
0,21 – 0,3 3 
0,11 – 0,2 2 
0,0 – 0,1 1 

méně než 0,1 0 

B 
Dluhy celkem � Pen. prostředky

Provozní cash �low
 

3 a méně 4 
3 - 5 3 

5 - 12 2 
12 – 30 1 

30 a více 0 

C 
Zisk před úroky a zdaněním

Aktiva celkem
 

více než 0,15 4 
0,12 – 0,15 3 
0,08 – 0,12 2 
0,00 – 0,08 1 

pod 0,0 0 

D 
Provozní cash �low

Tržby
 

0,1 a více 4 
0,08 – 0,1 3 

0,05 – 0,08 2 
0,00 – 0,05 1 
méně než 0 0 

Zdroj: [Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA, Plánování a tvorba hodnoty firmy] 

 

3.3.2.3  Skóre bonity 

Dalším ukazatelem bonity je skóre bonity. Model je sestaven z šesti ukazatelů, a to  

z ukazatele rentability aktiv, rentability vlastního kapitálu, provozní pohotové likvidity, 

ukazatele úrokového krytí zásob provozním kapitálem, krytí dluhů společnosti a 

úrokového krytí. Porovnává hodnoty běžného a minulého období všech ukazatelů. 

Podrobněji je postup výpočtu znázorněn v tabulce č. 3. Pevné zdraví společnosti při 

vyhodnocení je 2,0 a více bodů, pokud rentabilita vlastního kapitálu ve stejném roce 

dosahuje alespoň hodnoty 1,5 bodů a ostatní ukazatele dosahují minimálně 1,0 bodu. 

Dobrý výsledek, nasvědčující o dobrém zdraví společnosti, se pohybuje u celkového skóre 

bonity mezi 1,0 – 1,99 bodů, pokud je splněna podmínka, že provozní pohotová likvidita a 

úrokové krytí dosahuje minimálně 1,0 bodu, jinak s „výhradou“. Výsledek skóre bonity 

v rozmezí 0,5 – 0,99 bodů, pokud provozní pohotová likvidita dosáhla minimálně 1,0 
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bodu, jinak s „výjimkou“. Hodnota skóre bonity méně než 0,5 bodů nasvědčuje o špatném 

finančním zdraví zkoumaného podniku [5]. 

Tabulka č. 3 Skóre bonity 

Ukazatel 
Limit 

Běžné období Minulé období 
Index 

Hodnota Body Hodnota Body 

1 2 3 = 2/1 4 5 = 4/1 6 = 2/4 

Rentabilita celk. kapitálu             

Rentabilita vl. kapitálu             

Provozní pohotová likvidita 1,2           

Krytí zásob provoz.kapitálem 0,7           

Krytí čistých dluhů provoz. 

toky 0,3           

Úrokové krytí 5,0           

Celkem x x   x     

Aritmetický průměr x x   x     

Zdroj: [Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA, Plánování a tvorba hodnoty firmy] 
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3.3.3 Du Pont pyramidový

Je to nejpoužívaně

výkonnosti společnosti. 

Nomeurs. 

Obrázek č. 6 Du Pon

 Zdroj: [DVOŘÁČEK, Jaroslav

 

Rentabilita vlastního kapitálu stojí jako dominantní ukazatel, který se 

na levé straně na rentabilitu celkového vloženého kapitálu a na pravé stran

páku. Finanční páka vyjad

Rentabilita celkového vloženého kapitálu se dále d

na obrat aktiv, atd. podle výše

C

E
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pyramidový rozklad ukazatelů 

ejpoužívanější pyramidový rozklad ukazatelů finanční analýzy pro m

čnosti. Poprvé byl aplikován v chemické společ

Du Pontův pyramidový rozklad 

Ř ČEK, Jaroslav. Analýza hospodářské činnosti báňského podniku

Rentabilita vlastního kapitálu stojí jako dominantní ukazatel, který se 

 na rentabilitu celkového vloženého kapitálu a na pravé stran

ní páka vyjadřuje, jak cizí kapitál zvedá hodnotu vlastního kapitálu. 

entabilita celkového vloženého kapitálu se dále dělí na levé straně

dle výše uvedeného obrázku č. 6 [8]. 

X

A

D

F

čního zdraví SmVaK, a.s. 

26 

 

ů ční analýzy pro měření 

chemické společnosti Du Pont de 

 

ského podniku] 

Rentabilita vlastního kapitálu stojí jako dominantní ukazatel, který se člení dále  

 na rentabilitu celkového vloženého kapitálu a na pravé straně na finanční 

uje, jak cizí kapitál zvedá hodnotu vlastního kapitálu. 

levé straně na rentabilitu tržeb a 
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Vzorce Du Pontova pyramidálního rozkladu: 

X �  
Zisk

Vlastní kapitál
 

M �
Zisk

Aktiva
 

N �
Aktiva

Vlastní kapitál
 

O �
Zisk

Tržby
 

P �
Tržby

Aktiva
 

Q � 1 �  
Náklady

Tržby
 

R � 1 S
Aktiva

Tržby
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4 Finanční analýza vybrané společnosti pomocí poměrových 

ukazatelů 

Část diplomové práce, nazvané finanční analýza vybrané společnosti pomocí 

poměrových ukazatelů, se zabývá výpočtem dat z účetních výkazů podle vzorců, 

uvedených v předcházející kapitole. Finanční analýza pomocí poměrových ukazatelů 

zkoumá ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity v letech 2006 – 2010 

společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

4.1 Analýza likvidity 

Ukazatele likvidity znázorňují schopnost společnosti plnit své závazky a také 

schopnost společnosti přeměnit svůj majetek na peníze. Jak můžeme vidět  

v tabulce č. 4, hodnoty všech zkoumaných likvidit klesají. Toto je velice negativní jev  

pro společnost SmVaK a.s., graficky znázorněn na následující stránce v grafu č. 1. 

Tabulka č. 4 Vývoj likvidity v letech 2006 - 2010 

Likvidita 
Doporučené 
hodnoty 

2006 2007 2008 2009 2010 

pohotová 1 1,630 1,529 1,225 1,050 1,087 
okamžitá 0,9 - 1,1 0,916 0,841 0,530 0,198 0,416 
běžná 1,5 - 2,5 1,651 1,547 1,242 1,072 1,107 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Pouze pohotová likvidita se pohybuje ve všech letech v doporučených hodnotách. 

Nejvyšších a nejpříznivějších hodnot pohotové likvidity dosáhla společnost v roce 2006, 

nejnižší v roce 2009. Tuto nízkou hodnotu v roce 2009, ve srovnání s rokem 2006, 

zapříčinilo především snížení oběžných aktiv, a to více jak o 312 miliónu korun, a snížení 

zásob o 400 tisíc korun. Na snížení zásob se podílelo úplné zrušení nedokončené výroby 

polotovarů, výrobků a zboží až na nulu. Na snížení oběžných aktiv zase mělo velký vliv 

v roce 2009 oproti roku 2006 snížení krátkodobého finančního majetku o 360 miliónu 

korun. Pokles krátkodobého finančního majetku byl zapříčiněn snížením stavu na účtech 

v bankách, a to o více jak o 350 miliónu korun. Snížení stavu peněz na bankovních účtech 

bylo způsobeno vkladem většího finančního objemu peněz ze zisku do financování 

investiční výstavby nad rámec odpisů. Dalším důvodem bylo vyplácení dividend 
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společnosti na základě rozhodnutí vlastníka spole

likvidity, ve srovnávaných letech 2009 

o 25 miliónu korun, a to p

korun v roce 2009, oproti roku 2006.

Graf č. 1 Vývoj likvidity v

Zdroj: [vlastní zpracování]

 

Hodnoty okamžité likvidity

v roce 2006 se pohybuje na spodní hranici doporu

dramaticky klesá. Nejnižší alarmující hodnot

dosáhla výše jen 0,198,

pohotové likvidity se podepsalo v

finančního majetku o 188 miliónu korun. Krátkodobý finan

peněz v pokladně v roce 2009 op

na účtech v bankách o 187

na bankovních účtech spole

Vlastník v tomto roce stanovil

stanovil 94 % z čistého zisk
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ě rozhodnutí vlastníka společnosti. Další příčin

ve srovnávaných letech 2009 a 2006, je nižší stav krátkodobých závazk

a to především snížením závazků z obchodních vztah

oproti roku 2006. 

Vývoj likvidity v letech 2006 - 2010 

vlastní zpracování] 

okamžité likvidity mají také klesající trend. Okamžitá likvidita jen 

se pohybuje na spodní hranici doporučených hodnot, v

dramaticky klesá. Nejnižší alarmující hodnota pohotové likvidity je v

, přitom v roce 2006 je její hodnota 0,916. 

pohotové likvidity se podepsalo v roce 2009, oproti roku 2008, 

ního majetku o 188 miliónu korun. Krátkodobý finanční majetek se zm

roce 2009 oproti roku 2008 o 18 tis. korun a také

187 miliónů Kč. Důvodem velkého poklesu finan

čtech společnosti je velké vyplácení dividend společ

stanovil vyplácení dividend 70 % z čistého

čistého zisku. 
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říčinou snížení pohotové 

je nižší stav krátkodobých závazků jen  

obchodních vztahů o 30 miliónu 

 

mají také klesající trend. Okamžitá likvidita jen  

ených hodnot, v následujících letech 

pohotové likvidity je v roce 2009, kdy 

roce 2006 je její hodnota 0,916. Na negativním vývoji 

 snížení krátkodobého 

ční majetek se změnil snížením 

také velkým pokles peněz 

vodem velkého poklesu finančních prostředků 

nosti je velké vyplácení dividend společnosti v roce 2009. 

čistého zisku a v roce 2010 

2010

1,087

0,416

1,107

2010
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4.2 Analýza rentability 

Rentabilita znázorňuje výnosnost vloženého kapitálu a schopnost vytvářet zisk. 

Obecně je vyjádřena jako poměr zisku a vloženého kapitálu. Výsledky jsou uvedeny 

v tabulce č. 5 a jsou vypočteny podle vzorců, uvedených v kapitole 3.  

Tabulka č. 5 Vývoj rentability v letech 2006 – 2010 [%] 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

vlastního kapitálu 5,914 9,032 8,658 8,357 8,021 
tržeb 14,314 21,721 19,957 17,910 17,128 
ROA 5,826 6,657 7,100 7,656 7,048 
ROCE 3,653 5,721 5,480 5,291 5,124 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Vývoj rentability vlastního kapitálu má do roku 2007 klesající trend. Nejnižší 

hodnoty dosáhla v roce 2006, kdy společnost na jednu korunu vloženého vlastního kapitálu 

získala 5,914 % zisku, a nejvyšší v roce 2007, kdy společnost získala 9,032 % zisku  

na jednu korunu vloženého vlastního kapitálu. V roce 2008 – 2010 se hodnoty pohybují 

mezi 8,7 – 8 % zisku na jednu korunu vloženého vlastního kapitálu. V rozmezí let 2008 a 

2010 zisk a vlastní kapitál klesá. V roce 2009 je vlastní kapitál nižší jen o 230 tisíc korun, 

oproti roku 2008. V roce 2010 se tento kapitál navýšil o 110 miliónu korun oproti  

roku 2008. Zisk má klesající tendenci, v roce 2008 dosahují necelých 372 miliónu korun, 

v roce 2009 necelých 360 miliónu korun a v roce 2010 byl zisk 353 miliónu korun. Zisk 

má klesající tendenci z důvodu nižší spotřeby dodávky vody jak pro domácnosti i 

podnikatelské subjekty a v návaznosti na tento pokles i pokles množství odváděných 

odpadních vod.  

 Rentabilita tržeb má stejný vývoj jako ostatní ukazatelé rentability, a to negativní 

vývoj. Nejvyšší hodnoty dosáhla společnost v roce 2007 a nejmenší v roce 2006. Z tabulky 

č. 5 vyplývá, že společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. v roce 

2006 získala na jednu utrženou korunu tržeb 14,314 % zisku, v roce 2007 dokonce  

21,721 % zisku, v roce 2008 dosáhla 19,957 % zisku, v roce 2009 poklesla hodnota  

na 17,910 % zisku a v roce 2010 na 17,128 % zisku na jednu utrženou korunu tržeb. Pokles 

rentability tržeb v letech 2008- 2010 byl způsoben klesáním zisku a zároveň nárůstem 
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hodnot tržeb. Tržby se oproti roku 2007 navyšovaly v

v roce 2009 o 216 miliónu korun a v

Na zvýšení tržeb má vliv p

z ostatních činností mimo produkci

vody předané do vodohospodá

o 5 %. K výraznému poklesu odb

Nejvyššího zisku dosáhla spole

v roce 2007, a to necelých 

novou sazbou daně z 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s

v roce 2007 dosáhla záporných hodnot a tím byl navýšen zisk.

stanovena daň z příjmu právnických osob 24 % v

V dalších letech zisk mírně

zisk činil 359 miliónu a v
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hodnot tržeb. Tržby se oproti roku 2007 navyšovaly v roce 2008 o 71 miliónu korun, 

oce 2009 o 216 miliónu korun a v roce 2010 tržby narostly o 270 miliónu korun.

Na zvýšení tržeb má vliv především zvýšení míry inflace spotřebitelských cen 
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Nejvyššího zisku dosáhla společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
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materiálových vstupů, hlavně u povrchové vody, chemikálií, topných olej

pohonných hmot, elektrické energie a plynu. Také se zvýšily náklady na opravy a údržbu 
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Vývoj rentability celkového investovaného kapitálu napovídá o míře zhodnocení 

aktiv financovanými cizími i vlastními zdroji. V roce 2006 míra financování aktiv vlastním 

a cizím kapitálem byla nejnižší, a to 3,653 %, v roce 2007 se její nejvyšší hodnota vytáhla 

až na 5,721 %. Obdobně jako u ostatních ukazatelů rentability je vývoj letech 2008 až 

2010 klesající. Zásadní vliv na tento vývoj měl v roce 2010 nárůst vlastního kapitálu  

o 85 miliónu korun a nárůst cizích zdrojů o 25 miliónu korun, oproti roku 2007.  

V roce 2010 především klesl zisk společnosti o 36 miliónu korun, což způsobilo pokles 

hodnoty rentability celkového investovaného kapitálu o 0,6 %. Rentabilita celkového 

investovaného kapitálu je ve všech sledovaných letech nižší než hodnoty rentability 

vlastního kapitálu. 

4.3 Analýza zadluženosti 

Celková zadluženost ve sledovaném období 2006 – 2010 klesá, což je pozitivní 

vývoj pro společnost. Vypovídá, že společnost kryje majetek v rozmezí 41 % – 43 % 

cizími zdroji. Krytí cizími zdroji je pro společnost výhodné, na druhou stranu společnost 

využívá tyto cizí zdroje v doporučených hodnotách. Doporučené hodnoty se pohybují mezi 

40 % až 60 %. Využívání cizích zdrojů ke krytí majetku je výhodné, jelikož financování 

majetku vlastními zdroje je z pravidla nevýhodné.  Součet koeficientu samofinancování, by 

měl při součtu celkové zadluženosti dosahovat 100%. Koeficient samofinancování se 

pohybuje v rozmezí 57 % - 59 %. Nejvyšší zadluženost vlastního kapitálu je v roce 2006, 

a to 74,320 %, v dalších letech tato hodnota kolísá v rozmezí 70 % - 71 %.  

Tabulka č. 6 Vývoj zadluženosti v letech 2006 – 2010 [%] 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 
celková zadluženost 42,628 41,617 41,657 41,105 41,280 

zadluženost 
vlastního kapitálu 74,320 71,29 71,417 69,812 70,320 

koeficient 
samofinancováni 57,358 58,374 58,330 58,880 58,704 
úrokové krytí 4,112 4,776 5,103 5,458 5,185 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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5,458, a nejnižší v roce 2006
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úrokového krytí se v letech navyšuje, nejpř

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. byla v

roce 2006, kdy dosáhla výše 4,112. Z hodnoty 

vyplývá, že zisk převyšuje 5,458 krát platby úroků. Z výsledk

6 a graficky znázorněných v grafu č. 3 je zřejmé

íštích letech ji nehrozí krach. 
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4.4 Analýza aktivity 

Výsledky analýzy aktivity napovídají o využívání částí majetku společnosti, o stavu 

kapacit aktiv, a dále zda je firma efektivně využívá. Výsledky aktivity v letech 2006 - 2010 

společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. jsou zachyceny  

v tabulce č. 7 a graficky znázorněny v grafu č. 4. 

Tabulka č. 7 Vývoj aktivity v letech 2006 - 2010 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 
doba obratu zásob 
(dny) 2,248 2,029 1,787 1,854 1,924 

doba obratu 
pohledávek (dny) 74,791 75,323 72,144 72,565 65,280 

doba obratu kr. 
závazků (dny) 104,749 109,499 103,778 85,159 97,190 
obrat zásob 162,394 179,917 204,228 196,871 189,725 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Doba obratu zásob má kolísající vývoj, v roce 2006 a 2007 se pohybovala mezi  

2,0 až 2,3 dny. Nejnižší hodnoty obratu dosáhla v roce 2008, a to 1,787 dne. 

V následujících letech doba obratu zásob začíná pomalu stoupat. Z výsledků analýzy doby 

obratu zásob vyplývá, že společnost dobře hospodaří se svými zásobami a efektivně je 

využívá. Největší část zásob společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 

tvoří zásoby chemikálii, vodovodní a kanalizační potrubí, vodoměry, čerpadla a ventily. 

Doba obratu pohledávek má klesající tendenci. V roce 2006 - 2009 se doba, než 

společnost získá zase zpět své peníze za pohledávky, pohybuje v rozmezí 72 až 75 dní. 

Nejpříznivější a nejkratší doba obratu pohledávek je v roce 2010, a to 65 dní. Přesto, že 

hodnoty doby obratu pohledávek jsou klesající, nejsou úplně příznivé. Společnost 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. má stanovenou dobu splacení 

pohledávek do 17 dní od obdržení faktury. Výrazný podíl na poklesu doby obratu 

pohledávek má nový přísnější interní předpis, který má napomáhat k lepšímu vymáhání 

pohledávek společnosti. Z tabulky můžeme vidět, že i přes vysoké doby obratu pohledávek 

je tato doba kratší, než doba obratu závazků. Což znamená, že společnost má k dispozici 

volné finanční prostředky. V roce 2006 byl rozdíl mezi dobou obratu pohledávek a dobou 
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obratu krátkodobých závazků 30 dní, v roce 2007 to bylo dokonce 34 dní, v

roce 2009 již jen 13 dní a v roce 2010 byl rozdíl 32 dní.
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5 Finanční analýza vybrané společnosti pomocí Du-Pontova 

pyramidálního rozkladu 

Z tabulky č. 8 můžeme vidět, že vrcholový ukazatel společnosti (zisk/vlastní jmění) 

se změnil o 52,7 %, tato hodnota je velice příznivá pro společnost a ze všech sledovaných 

období je nejlepší. Na změně hodnoty vrcholového ukazatele rentability vlastního kapitálu 

(X) se nejvíce podílel ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu (A), a to 54,9 %, 

nejméně se podílel ukazatel finanční páky (B) zápornou hodnotou -2,3 %. Zápornou 

hodnotu ukazatele finanční páky (B) zapříčinil rozdíl mezi poměrem aktiv k vlastnímu 

kapitálu, v roce 2006 dosáhl tento poměr 1,7434 a v roce 2007 byl poměr jen 1,7131. 

Aktiva v roce 2007 se oproti minulému roku zvedla o 2 %, přitom hodnota vlastního 

kapitálu se zvýšila o 4 %, což vyvolalo záporný výsledek.  Změna vlastního kapitálu byla 

způsobena především nárůstem hodnoty výsledku hospodaření minulých let o 142 miliónů 

korun a zvýšením stavu peněz o 17 miliónu korun do rezervních fondů, nerozdělitelných 

fondů a ostatních fondů ze zisku.  Největší podíl na kladné hodnotě ukazatele rentability 

celkového vloženého kapitálu (A) měla změna ukazatele rentability tržeb (C), a to  

ve výši 49,9 % a následně menší podíl obrat aktiv (D) ve výši 4,2 %. Ukazatel rentability 

celkového vloženého kapitálu (A) byl kladný, jelikož rozdíl mezi lety 2006 a 2007 měl 

hodnotu 0,188, kterou zapříčinil růst zisku o 143 miliónu korun a zvednutí hodnoty aktiv  

o 111 miliónu korun, zapříčiněné zvednutím hodnoty dlouhodobého hmotného majetku  

v rozvaze v roce 2007 oproti minulému roku.  Ukazatel rentabilita tržeb (C) se na tom 

kladně podílel zvýšením zisku o 143 miliónů korun a zvýšením tržeb o 73 miliónů korun 

v roce 2007 oproti minulému roku. 

Tabulka č. 8 DU PONTŮV PYRAMIDÁLNÍ ROZKLAD 2006 -2007 

  2006 2007 2007 -2006 
Log 

2007⁄2006 
Absolutní 
hodnota 

Relativní 
hodnota [%] 

X 0,0591 0,0903 0,0312 0,1839 0,0312 52,7221 

A 0,0339 0,0527 0,0188 0,1915 0,0325 54,9088 

B 1,7434 1,7131 -0,0304 -0,0076 -0,0014 -2,3177 

C 0,1431 0,2172 0,0741 0,1811 0,0295 49,8598 

D 0,2370 0,2427 0,0057 0,0104 0,0025 4,2419 

E 0,1072 0,1410 0,0337 0,1188 0,0295 49,8830 

F 0,2370 0,2427 0,0057 0,0104 0,0025 4,2419 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Další pyramidální rozklad, uvedený v tabulce č. 9 a sledovaný v rozmezí  

let 2008 – 2009, nevykazuje tak příznivé hodnoty, jako předchozí Du Pontův pyramidální 

rozklad. Změna vrcholového ukazatele rentability vlastního kapitálu (X) dosáhla záporné 

hodnoty – 3,37 %. Na této změně se podílel negativně ukazatel rentability celkového 

vloženého kapitálu – 2,55 % a také negativně ukazatel finanční páky (B), a to  

změnou - 0,28 %. Záporné hodnoty byly zapříčiněny výsledky ukazatele B z roku 2008, 

jelikož dosáhly vyšších hodnot, než výsledky z roku 2009. Negativní změnu ukazatele 

rentability celkového vloženého kapitálu (A) způsobil rozdíl mezi zisky společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s, které se v roce 2009 snížily o 4 %, a 

stav aktiv se snížil jen o 1 % oproti předchozímu roku 2008. Velký podíl na změně 

ukazatele (A) měl ukazatel rentability tržeb (C), a to zápornou hodnotou  - 14,5 %. 

Důvodem záporné hodnoty byl nižší zisk v roce 2009 oproti roku 2008 a nárůst tržeb o 

více jak 7 %.  

Tabulka č. 9 DU PONTŮV PYRAMIDÁLNÍ ROZKLAD 2008-2009 

  2008 2009 2009 -2008 
Log 

2009⁄2008 
Absolutní 

změna 
Relativní 

změna [%] 

X 0,0866 0,0836 -0,0030 -0,0153 -0,0030 -3,4726 

A 0,0505 0,0492 -0,0013 -0,0113 -0,0022 -2,5501 

B 1,7144 1,6984 -0,0160 -0,0041 -0,0002 -0,2772 

C 0,1996 0,1791 -0,0205 -0,0470 -0,0125 -14,4793 

D 0,2531 0,2748 0,0217 0,0357 -0,0028 -3,1950 

E 0,3565 0,3590 0,0026 0,0031 -0,0125 -14,4793 

F 0,2531 0,2748 0,0217 0,0357 -0,0028 -3,1950 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

  

Poslední rozbor Du Pontova rozkladu je uveden v tabulce č. 10. Vrcholový ukazatel 

rentability vlastního kapitálu (X) poklesl o – 4,0 %. Tento záporný výsledek je negativní 

pro společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Na vrcholovém 

ukazateli rentability vlastního kapitálu (X) se nejvíce podílel ukazatel rentability celkového 

vloženého kapitálu (A) ve výši -4,31 % a následně i ukazatel finanční páky (B) kladnou 

hodnotou 0,29 %. Pokles rentability celkového vloženého kapitálu byl způsoben díky 
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nižším ziskům o 2% v roce 2010 a vyššímu stavu aktiv společnosti o 2,5 %, oproti stavu 

v minulém roce. Vliv ukazatele finanční páky (B) je kladný, jelikož stav aktiv se zvýšil  

o 192 miliónů korun a stav vlastního kapitálu se současně navýšil o 100 miliónů korun 

v roce 2010, oproti předchozímu roku. Podíl na zvýšení aktiv v roce 2010 má nárůst 

dlouhodobého majetku, jako jsou stavby, a to o 89 miliónů korun, a zvýšení krátkodobého 

finančního majetku. Vlastní kapitál se zvýšil v roce 2010 především zvýšením hodnoty 

rezervních fondů, nedělitelných fondů o 20 miliónů korun, zvýšením výsledku hospodaření 

minulých let o 89 miliónů korun. 

Tabulka č. 10 DU PONTŮV PRYRAMIDÁLNÍ ROZKLAD 2009-2010 

2009 2010 2010 -2009 Log 2010⁄2009 
Absolutní 
hodnota 

Relativní 
hodnota [%] 

X 0,0836 0,0802 -0,0034 -0,0178 -0,0034 -4,0248 

A 0,0492 0,0471 -0,0021 -0,0191 -0,0036 -4,3184 

B 1,6984 1,7035 0,0051 0,0013 0,0002 0,2898 

C 0,1791 0,1713 -0,0078 -0,0194 -0,0034 -4,0742 

D 0,2748 0,2749 0,0001 0,0002 -0,0002 -0,2066 

E 0,2072 0,2093 0,0021 0,0043 -0,0034 -4,0742 

F 0,2748 0,2749 0,0001 0,0002 -0,0002 -0,2066 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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6 Finanční analýza vybrané společnosti pomocí bonitních a 

bankrotních modelů 

6.1 Altmanův model 

Podle Altmanova modelu předpovědi časové tísně vyplývá z výsledků uvedených 

v tabulce č. 11, že společnost se ve všech letech pohybuje v šedé zóně, což může svědčit  

o drobných finančních problémech. V průběhu let vidíme, že nejnižší hodnota Z-skóre 

vychází v roce 2006, v dalších letech je hodnota mírně lepší, ale pořád výsledky 

nenasvědčují dobré finanční podmínky. Index X3 má rostoucí tendenci, nejvyšší hodnoty 

dosáhl v roce 2009 a nejnižší v roce 2006. Tento ukazatel vykazuje vývoj rentability 

vloženého kapitálu. EBIT v průběhu let stoupá, nejnižší je v letech 2006,  

a to 421 965 tis. Kč, a nejvyšší v roce 2009, a to 558 859 tis. Kč. Aktiva celkem v těchto 

letech narostla o 58 miliónu korun oproti roku 2006. Ukazatel X1 je poměrem čistého 

pracovního kapitálu a aktiv podniku celkem, z tabulky můžeme vidět klesající trend. 

Největší rozdíl je zase mezi lety 2006 a 2009. Čistý pracovní kapitál se od roku 2006 do 

roku 2009 snížil o 90 %. Také ukazatel X4 se ve výše zmiňovaných letech liší nejvíce. 

Tento ukazatel vyjadřuje poměr vlastního kapitál k cizím zdrojům. Hodnoty se výrazně 

zvýšily z roku 2006 na rok 2007, vlastní kapitál se tak navýšil o 150 miliónu Kč a cizí 

zdroje se v tomto roce snížily o 20 milionů korun. Z rozvahy, která je uvedena v příloze, 

lze vidět, že poměr vlastního kapitálu k cizímu je ve všech letech vyšší. Což znamená, že 

společnost financuje své potřeby z větší části z vlastních zdrojů a menší z cizích zdrojů. 

V roce 2006 společnost využívá 57 % vlastních zdrojů a 43 % cizích zdrojů, v roce 2009 je 

poměr vlastních zdrojů 58 % a 42 % cizích zdrojů.  
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Tabulka č. 11 Altmanův model 

Altmanův model 2006 2007 2008 2009 2010 

X1�
ČUVWý YZ[\.][YUWá^.

_]WU`[
 0,0443 0,0399 0,0174 0,0046 0,0078 

X2�
abZcd.dUV]

_]WU`[
 0,0029 0,0026 0,0002 0,0006 0,0124 

X3�
e Yřbf úZc]g [ df[ň.

_]WU`[
 0,0583 0,0666 0,0710 0,0766 0,0705 

X4�
i^[VW.][YUWá^

jb^]c`ý f^kl
 

1,3455 1,4027 1,4002 1,4324 1,4221 

X5�
mZžng

_]WU`[
 0,2370 0,2427 0,2531 0,2748 0,2749 

Z-skóre 1,2936 1,3553 1,3484 1,3929 1,3873 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

6.2 Tafflerův model 

Tafflerův model hodnotí společnost vzhledem k finanční schopnosti, především 

klade důraz na likviditu společnosti. Doporučená hodnota tohoto modelu je hodnota vyšší 

než 0,3, což společnost SmVaK, a. s. ve všech sledovaných letech splňuje. Tato podmínka 

je splněna i přes zápornou hodnotu ukazatele X4, který představuje poměr mezi rozdílem 

finančního majetku a krátkodobých závazků, poděleným rozdílem provozních nákladů a 

odpisů společnosti. Největší rozdíl můžeme vidět v letech 2009 a 2010, kdy se všechny 

indexy změnily oproti předcházejícímu roku. Ukazatel X1 se v letech 2006, 2007 a 2010 

pohybuje okolo hodnoty 0,86 – 0,99. V roce 2009 hodnota narostla do výše 1,19. Příčina 

nárůstu hodnoty X1 v roce 2009 oproti roku 2006 byl způsoben nárůstem zisku o necelých 

137 miliónu korun, a dále snížením krátkodobých závazků o 25 milionů korun především 

snížením závazků z obchodních vztahů o 30 milionů a zvýšením daňového závazku a 

dotace o 5 miliónu korun. Nárůst daňového závazků v roce 2007 byl způsoben nižšími 

zálohami na daň stanovenými v roce 2006, daň byla v roce 2007 vyšší a proto byl vyšší i 

daňový závazek společnosti. V následujícím roce 2010 hodnota úrokového krytí poklesla  

o 0,23 bodů. Příčinou poklesu oproti roku 2009 bylo v roce 2010 zvětšení krátkodobých 

závazků o 80,5 miliónu korun. Na zvýšení krátkodobých závazků se nejvíce podílel růst 

peněz na dohadných účtech pasivních, a to v hodnotě 69 miliónů korun, a dále navýšení na 

závazky z obchodních vztahů ve výši 18 miliónu. 
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Tabulka č. 12 Tafflerův model 

Taffleruv model 2006 2007 2008 2009 2010 

X1�
e Yřbf úZc]g [ df[ň.

oZ.dá`[d]g
 0,8567 0,9142 0,9867 1,1943 0,9629 

X2�
pněžqé []WU`[

jb^]c`é dá`[d]g
 0,2634 0,2707 0,2145 0,1671 0,1963 

X3�
oZ.dá`[d]g

_]WU`[
 0,0680 0,0728 0,0720 0,0641 0,0732 

X4�
rUq.s[t.uoZ.dá`[d]g

vZc`.qá]^.upfYUVg
 -0,0607 -0,1212 -0,3376 -0,5006 -0,4046 

Z - skóre 0,4908 0,5135 0,5098 0,5861 0,4843 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Ukazatel X2 v roce 2009 poklesl oproti ostatním hodnotám. Hodnota v roce 2009 

klesla o 0,05 bodu oproti roku 2008. Pokles byl způsoben snížením oběžných aktiv  

o 156 miliónů korun, zejména snížením stavu peněz na bankovních účtech o 33 %. Pokles 

peněz na bankovních účtech společnosti v roce 2009 byl zapříčiněn většími investicemi do 

investiční výstavby peněz ze zisku nad rámec odpisů.  Následné zvýšení ukazatele X2 

v roce 2010 bylo oproti roku 2009 způsobeno navýšením stavu oběžných aktiv  

o 106 miliónů korun, a to především zvýšením objemu peněz na bankovních účtech  

o necelých 250 %. Z výsledků analýzy uvedených v tabulce č. 12 nic nenasvědčuje, že by 

společnost měla mít v průběhu dalších let výraznější finanční problémy. Ve sledovaných 

letech má dobré finanční schopnosti. 

6.3 Index důvěryhodnosti IN 95 a IN 05 

Index důvěryhodnosti sleduje společnost z pohledu věřitele a jeho finanční riziko. 

Ze zjištěných výsledků, které jsou uvedeny v tabulce č. 13, vyplývá podle indexu 

důvěryhodnosti IN 95, že společnost by se mohla dostat do finančních problémů, kromě 

roku 2009. V roce 2009 byl dosažen nejvyšší index důvěryhodnosti, což znamená, že 

společnosti nemá finanční problémy. V dalších letech se společnost pohybuje ve vrchní 

hranici, kdy by mohla mít jisté finanční problémy. Tyto hodnoty nejsou výrazně nízké, 

nejnižší hodnota byla zjištěna v roce 2007, a to 1,7430 bodu. Porovnáme-li indexy  

v roce 2006 a 2009 zjistíme, že rozdíl byl způsobem především ukazatelem úrokového 

krytí (B) a ukazatelem běžné likvidity (E). Ukazatel úrokového krytí je poměr zisku před 

úroky a zdaněním a nákladovými úroky. Z tohoto ukazatele vyplývá, že nejvíce ho ovlivnil 
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nárůst v roce 2009 oproti roku 2006 o zisk před zdaněním a úroky o 136 894 tis. Kč a 

snížení nákladů na úroky o 215 tis. Kč. Další ukazatel, který kladně ovlivnil index IN 95 

v roce 2009, je ukazatel E, který je vyjádřen poměrem oběžných aktiv k součtu 

krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních úvěrů.  Velký vliv na příznivý výsledek 

má snížení oběžných aktiv společnosti v roce 2009 oproti roku 2006. Oběžná aktiva 

v tomto roce byla nižší o 311 693 tis. Kč, především o nedokončenou výrobu, zboží a 

výrobky. 

Index IN 05, který je specifikován na vlastnosti českého trhu se vyvíjí stejně. 

Všechny zkoumané hodnoty v letech 2006 – 2010 se pohybují v šedé zóně a naznačují, že 

společnost by mohla mít případné finanční problémy. 

Tabulka č. 13 Index důvěryhodnosti IN 95 a IN 05 

IN95 2006 2007 2008 2009 2010 
A 2,3459 2,4029 2,4005 2,4328 2,4225 
B 4,1125 4,7764 5,1032 5,4581 5,1853 
C 0,0583 0,0666 0,0710 0,0766 0,0705 
D 0,2386 0,2477 0,2630 0,2775 0,2783 
E 1,6510 1,5473 1,2419 1,0718 1,1070 
F 0 0 0 0 0 

Index 95 1,7430 1,8921 1,9419 2,0248 1,9459 

Index 05 1,2979 1,3646 1,3829 1,4225 1,3901 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

6.4 Kralickův quicktest 

Na základě Kralickova rychlého testu z tabulky č. 14 vyplývá, že akciová 

společnost SmVaK Ostrava je velmi finančně stabilní. Ve všech letech testu jsme 

vyhodnotili průměrnou hodnotu 3 body, což je podle literatury velmi dobrý faktor, a 

napovídá o dobré finanční situaci. Doba splatnosti dluhu (D) společnosti se pohybuje ve 

sledovaném období mezi 3,5 a 4,5 lety. Tato hodnota je velice příznivá pro společnost. 

Další sledovaný ukazatel byla kvóta vlastního kapitálu (A), kterou představuje poměr 

vlastního kapitálu k aktivům celkem. Hodnota kvóty vlastního kapitálu dosáhla bodu 4, 

pohybuje se v rozmezí 57 % - 59 % a vysoce převyšuje doporučenou hodnotu. Také 

ukazatel cash flow v tržbách ve sledovaném období se pohybuje velice kladně nad 
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doporučeným stavem 10 %, a to mezi 43 % - 50 %. Nejhorší výsledek má rentabilita 

celkového kapitálu (C) v letech 2006 – 2010, kdy dosáhla pouze výše jednoho bodu. Ani 

tato negativní hodnota neovlivnila výrazně celkový výsledek. 

Tabulka č. 14 Kralickův quicktest 

  2006 2007 2008 2009 2010 
A  

Vlastní kapitál

Aktiva celkem
 0,5736 4 0,5837 4 0,5833 4 0,5888 4 0,5870 4 

B 
Dluhy celkem � Pen. prostředky

Provozní cash �low
 4,4689 3 4,4460 3 3,5712 3 3,5348 3 3,3041 3 

C 
Zisk před úroky a zdaněním

Aktiva celkem
 0,0583 1 0,0666 1 0,0710 1 0,0766 1 0,0705 1 

D 
Provozní CF

Tržby
 

0,4612 4 0,4764 4 0,5030 4 0,4362 4 0,4879 4 

Průměr bodů   3   3   3   3   3 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

6.5 Skóre bonity 

Z tabulek uvedených níže můžeme vidět, že skoré bonity dosahovalo nejlepších 

hodnot v roce 2006, a to 13,22 bodů, 12,96 bodů v roce 2007, ale v následujících letech 

skóre bonity výrazně klesá.  V roce 2008 dosáhlo hodnoty 3,85 bodů, v roce 2009 jen  

1,26 bodu a v roce 2010 skóre bonity mírně stouplo na hodnotu 1,74 bodu.  

Skóre bonity v letech 2006 – 2007, jak můžeme vidět v tabulce č. 15, nejvíce 

ovlivnily ukazatelé provozní pohotové likvidity, krytí zásob pracovním kapitálem a 

úrokové krytí. Hodnota pohotové likvidity klesla v roce 2007, oproti předchozímu  

roku 2006, z důvodu zvýšení krátkodobých pohledávek o 18 miliónů korun a zvýšení 

krátkodobých závazků o 45 miliónů korun. Naopak hodnota úrokového krytí se  

v roce 2007 zvýšila o 0,12 bodu. Nárůst hodnoty úrokového krytí byl způsoben zvýšením 

zisku před zdaněním o 63 miliónů korun a nákladové úroky zůstaly stejné. Negativně 

ovlivnil výsledek v roce 2007 ukazatel krytí zásob pracovním kapitálem, který klesl 

z hodnoty 43,35 bodů na 42,20 bodů. Příčina poklesu byla zvýšení OA o 17 miliónů korun 

a krátkodobých závazků o 44 miliónů korun, přitom se snížil stav zásob o 620 tisíc korun. 
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V procentech můžeme změnu vyjádřit jako zvýšení OA o 3 %, zvýšení krátkodobých 

závazků o 8 %, snížení stavu zásob o 6 % v roce 2007 oproti roku 2006. 

Tabulka č. 15 Skóre bonity v letech 2006 - 2007 

Ukazatel 
Limit 

2007 2006 
Index 

Hodnota Body Hodnota Body 
1 2 3 = 2/1 4 5 = 4/1 6 = 2/4 

Rentabilita celk. kap.   0,0666 0,0666 0,0583 0,0583 1,1426 

Rentabilita vl. kapitálu   0,1140 0,1140 0,1016 0,1016 1,1227 

Provozní pohotová 
likvidita 1,2 1,5288 1,2740 1,6296 1,3580 0,9382 

Krytí zásob prac. kap. 0,7 29,5429 42,2041 30,3414 43,3448 0,9737 
Krytí čistých dluhů 
provoz. toky 0,3 0,2835 0,9448 0,2334 0,7781 1,2143 

Úrokové krytí 5,0 3,7147 0,7429 3,1057 0,6211 1,1961 

Celkem x x 45,3465 x 46,2619 6,5875 

Aritmetický průměr x x 12,9561 x 13,2177 1,0979 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

V bonitním ukazateli došlo u skóre bonity v letech 2008 až 2009 k výraznému 

snížení, jak je uvedeno v tabulce č. 16.  V roce 2009 jsme zaznamenali 33 % pokles skóre 

bonity oproti roku 2008. Negativně se na výsledku podílely ukazatele krytí zásob 

pracovním kapitálem, provozní pohotová likvidita a ukazatel úrokového krytí. Ukazatel 

krytí zásob pracovním kapitálem se snížil o 15,4 bodů. Z rozvahy společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. je zřejmé, že hodnoty oběžných aktiv 

se v roce 2009 snížily o 155 miliónů korun a současně se snížily i krátkodobé závazky 

o 61 miliónů korun oproti předchozímu roku 2008. Na snížení oběžných aktiv se nejvíce 

podílelo snížení finančního majetku, především stavu peněz na bankovních účtech  

o 187 miliónů korun. Důvodem snížení krátkodobých závazků je snížení závazků 

z obchodních vztahů o 60 miliónů korun. Další příčinou negativního vývoje skóre bonity je 

pokles provozní pohotové likvidity, která dosáhla v roce 2008 hodnoty 1,02 bodu,  

v roce 2009 se její hodnota snížila až na 0,88 bodu. Příčinou poklesu je nárůst 

krátkodobých pohledávek o 21 miliónů korun, snížení finančního majetku o 188 miliónů 

korun a současně se také snížil stav krátkodobých závazků o 60 miliónů korun. Snížení 
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krátkodobého finančního majetku způsobilo snížení stavu peněz na bankovních účtech, a to 

o 187 miliónů korun. Snížení krátkodobých závazku bylo zapříčiněno snížením závazků 

z obchodních vztahů o 47 miliónů korun. 

Tabulka č. 16 Skóre bonity v letech 2008 - 2009 

Ukazatel 
Limit 

2009 2008 
Index 

Hodnota Body Hodnota Body 
1 2 3 = 2/1 4 5 = 4/1 6 = 2/4 

Rentabilita celkového 
kapitálu   0,0766 0,0766 0,0710 0,0710 1,0783 
Rentabilita vlastního  
kapitálu   0,1300 0,1300 0,1217 0,1217 1,0682 
Provozní pohotová 
likvidita 1,2 1,0500 0,8750 1,2247 1,0206 0,8573 
Krytí zásob pracovního  
kapitálu 0,7 3,2966 4,7095 14,0487 20,0695 0,2347 
Krytí čistých dluhů 
provozními toky 0,3 0,2678 0,8927 0,2666 0,8886 1,0046 

Úrokové krytí 5,0 4,4114 0,8823 4,5775 0,9155 0,9637 

Celkem x x 7,5660 x 23,0869 5,2069 

Aritmetický průměr x x 1,7309 x 3,8478 0,8678 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

V tabulce č. 17 jsou znázorněny výsledky skóre bonity v letech 2009 a 2010. 

V roce 2010 se skóre bonity zvýšilo na 1,73 bodu z hodnoty 1,26 bodu, kterou dosáhla 

v roce 2009. Kladně skóre bonity v roce 2010 ovlivnil ukazatel krytí zásob pracovního 

kapitálu, který se zvedl na hodnotu 7,72 bodů oproti roku 2009, kdy dosáhl hodnoty  

jen 4,71 bodů. Důvodem zvýšení byl nárůst oběžných aktiv o 105 miliónů a zvýšení 

krátkodobých závazků o 80 miliónů korun. Stav zásob ve všech letech zůstává konstantní. 

Hodnota aktiv se zvedla především zvýšením stavu peněz na bankovním účtu  

o 130 miliónů korun. Zvýšení krátkodobých závazků způsobil vyšší stav na dohadných 

účtech pasivních o 80 miliónů korun. Snížení provozní pohotové likvidy o 0,03 bodu 

nezapůsobila výrazně negativně na celkový výsledek bonity ve sledovaných letech.  
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Tabulka č. 17 Skóre bonity v letech 2009 – 2010 

Ukazatel 
Lim

it 
2010 2009 

Index 
Hodnota Body Hodnota Body 

1 2 3 = 2/1 4 5 = 4/1 6 = 2/4 

Rentabilita celkového  
kapitálu   0,0705 0,0705 0,0766 0,0766 0,9206 

Rentabilita vlastního  
kapitálu   0,1201 0,1201 0,1300 0,1300 0,9234 
Provozní pohotová 
likvidita 1,2 0,8460 0,7050 1,0500 0,8750 0,8057 

Krytí zásob pracovního 
kapitálu 0,7 5,4052 7,7217 3,2966 4,7095 1,6396 

Krytí čistých dluhů 
provozními toky 0,3 0,2723 0,9076 0,2678 0,8927 1,0167 

Úrokové krytí 5,0 4,3023 0,8605 4,4114 0,8823 0,9753 

Celkem x x 10,3853 x 7,5660 6,2814 

Aritmetický průměr x x 1,7309 x 1,2610 1,0469 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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7 Návrhy a doporučení 

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. má monopolní 

postavení v dodávce vody a provozu odtoku odpadních vod v regionu Severní Moravy a 

Slezska v České republice. Velkou strategickou výhodou společnosti je, že ji vlastní silná 

mezinárodní společnost, kterou je Aqualia. Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s. mají nastavený stabilní regulační systém a mechanismus, stanovený tarifem 

pro české vodárenské a kanalizační společnosti (VaKS), umožňující dostatečnou ziskovost 

a schopnost pokrýt kapitálové investice na příslušné úrovni. Tarify pro české VaKS jsou 

řízeny všeobecně Zákonem o státních regulovaných cenách č. 526/1990 Sb., Cenovým 

věstníkem Ministerstva financí České republiky. Tento věstník je aktualizován každý rok a 

stanovuje povolené náklady jako základ pro výpočet tarifů. VaKS také mohou nastavit 

příslušný zisk, který je definován jako odpovídající s obvyklým ziskem vytvořeným 

podobnými ekonomickými aktivitami a zajišťující návratnost investovaného kapitálu  

v přiměřeném časovém období. Dodržování pravidel regulací kontroluje Ministerstvo 

financí a Úřad pro kontrolu hospodářské soutěže [15, 16]. 

Velkou výhodou společnosti je rovněž její geografické umístění infrastruktury, 

která umožňuje, aby společnost prováděla dodávku vody i do zahraničí, především  

do Polska. 

Při hodnocení výsledků likvidity, uvedených v tabulce č. 4, můžeme vidět strmé 

klesání hodnoty všech sledovaných likvidit od roku 2006 až do roku 2009, pouze  

v roce 2010 jsme zaznamenali malé zlepšení. Takto kritické hodnoty likvidity by pro 

společnost mohly znamenat špatnou platební schopnost a problémy při splácení 

krátkodobých závazků společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.. 

Velký vliv na snižování hodnot likvidity měla především agresivní dividendová politika, 

kdy vlastník společnosti vyplácel vysoké dividendy ze zisku. Společnost by měla mít více 

krátkodobých finančních prostředků, aby se její likvidita zlepšila, současně by měla zvážit, 

v jaké výši budou dividendy ze zisku nadále vypláceny, a také promyslet investování 

finančních prostředků do dlouhodobých investic nad rámec odpisů. 

Vývoj rentability, kdy její hodnoty v roce 2006 u všech ukazatelů byly nejnižší, se 

postupně zlepšuje a navyšuje v letech 2007 – 2009, následně však v roce 2010 tyto 

hodnoty mírně poklesly. Tento pokles nebyl tak dramatický jako v roce 2006. Výsledky 
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svědčí o schopnosti společnosti vytvářet nové zdroje. V průběhu let 2008 – 2010 mírně 

klesá čistý zisk. Hodnota čistého zisku společnosti v roce 2008 byla necelých 372 miliónů 

korun, v roce 2009 dosáhla společnosti zisku necelých 360 miliónů korun a v následujícím 

roce dosáhla zisku pouze 353 milionů korun. Snižování zisku bylo způsobeno neustálým 

snižováním odběru pitné vody a sníženým množstvím odváděných odpadních vod. 

Celkový vzrůst cen vodného a stočného je nižší, než cenový nárůst materiálových vstupů. 

Náklady společnosti se také zvýšily následkem oprav povodňových škod na majetku 

společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

Rozbor analýzy zadluženosti napovídá, že celková zadluženost společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se pohybuje mezi 41,1 % až  

do hodnoty 42,6 %. Tento poměr celkové zadluženosti je pozitivní. Z výsledků úrokového 

krytí můžeme vidět, že hodnota se zvyšuje. To nasvědčuje o tom, že zisk společnosti 

každým rokem převyšuje platby úroků, a to v rozsahu 5,1 – 5,5 krát v letech  

2008 – 2010. Pozitivním faktorem je, že společnost nevyužívá žádné bankovní úvěry. 

Negativním faktorem je zatížení společnosti dluhopisy, vydanými v roce 2005, 

 v hodnotě 2 miliardy Kč. Z těchto dluhopisů společnost každý rok platí úroky  

ve výši 100 milionů Kč. Následkem těchto dluhopisů čeká společnost v roce 2015 velké 

finanční zatížení, protože má povinnost emitované dluhopisy splatit. 

Analýza aktivity společnosti vypovídá o dobrém hospodaření se zásobami, kdy 

obrat zásob společnosti klesá z hodnoty 2,3 dnů až na hodnotu 1,9 dnů v roce 2010. 

Naopak doba obratu závazků a pohledávek není příznivá, a proto by se společnost měla 

zaměřit na její další klesající trend. Společnost i přes dlouhou dobu splatnosti pohledávek a 

závazků splňuje pravidlo, že doba obratu pohledávek by měla být nižší než doba obratu 

závazků. Tato doba rozdílu mezi splacením pohledávek a platbou závazků se v průběhu 

sledovaných let pohybuje mezi 30 až 34 dny. 

V další kapitole jsem se zabývala bankrotními modely, pomocí nichž lze zjistit, zda 

podnik má nebo nemá finanční problémy a zda může nastat bankrot společnosti. Použila 

jsem Altmanův model, Tafflerův model a Index důvěryhodnosti IN 95 a IN 05. Tyto tři 

bankrotní modely byly sestaveny v zahraničí a jejich výsledky jsou používány pro 

zahraniční firmy. Index důvěryhodnosti IN 05 je sestaven pro specifika českého trhu. 

Z výsledků Altmanova modelu jsem zjistila, že společnost Severomoravské vodovody a 
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kanalizace Ostrava a.s. se ve sledovaném období pohybuje v šedé zóně časové tísně. 

Hodnoty Altmanova Z-skóre se v průběhu let zvyšují a společnost by se měla zaměřit  

na další zlepšení vývoje ukazatele, aby se nedostala do vážnějších finančních problémů. 

Z výsledků Tafferova bankrotního modelu můžeme říct, že společnost má dobrou finanční 

schopnost. Přestože její hodnoty v průběhu let mírně kolísají, jsou mnohem vyšší než 

doporučené hodnoty. Index důvěryhodnosti sleduje společnost z pohledu věřitele a jeho 

finančního rizika. Podle výsledků sledovaných v letech 2006 až 2010 se společnost 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. může dostat do menších finančních 

problémů, kromě roku 2009, kdy její Index důvěryhodnosti IN 95 je nejpříznivější. 

V tomto roce společnost podle ukazatele nevykazuje žádné finanční riziko. Bonitní modely 

pro vyhodnocení finančního zdraví používají soustavy ukazatelů. Zvolila jsem Kralickův 

rychlý test, jelikož to je rychlý a poměrně přesný model analýzy ziskovosti společnosti a 

model skóre bonity. Z výsledků analýzy Kralickova rychlého testu je zřejmé, že společnost 

je stabilní a prosperující.  
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8 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zhodnotit finanční zdraví společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. pomocí poměrových ukazatelů, 

ukazatele Du Pontova pyramidálního rozkladu, ukazatelů bonitních a bankrotních modelů. 

Všechny ukazatele byly aplikovány v období let 2006 – 2010.  

Společnost SmVaK Ostrava a. s. je řazena mezi špičkové společnosti v dodávce 

vody a odtoku odpadních vod v regionu Severní Moravy a Slezska. Společnost 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. má silné zázemí na trhu a silného 

vlastníka v nadnárodní španělské společnosti Aqualia, která vlastní 98,5 % akcií 

společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Cílem společnosti je 

rozvíjet ve všech svých činnostech inovační přístupy, poskytovat svým zákazníkům co 

největší rozsah služeb v nejlepší kvalitě, chránit životní prostředí, usilovat o rozšíření své 

působnosti i v zahraničí a udržet si pozici vodárenské společnosti na evropské úrovni. 

Práce je rozdělena do 8 kapitol.  Praktická část se zabývá zhodnocením finančního 

zdraví společnosti pomocí poměrových ukazatelů, vybraných bonitních a bankrotních 

modelů a Du Pontova pyramidálního rozkladu. Z výsledků ekonomického zhodnocení 

zdraví společnosti je zřejmé, že společnost je stabilní a prosperující.  Likvidita společnosti 

má klesající vývoj v letech 2006 – 2009, následně v roce 2010 došlo ke zlepšení všech 

likvidit společnosti. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. by se 

měla zaměřit na klesající trend likvidity a nastavit podmínky pro zvýšení hodnot likvidity. 

Vývoj rentability taky nemá pozitivní trend, v roce 2007 – 2009 se zvýšil, ale v  roce 2010 

trend mírně klesl. Aktivita společnosti je příznivá a svědčí o efektivním hospodaření 

společnosti se zásobami. Zlepšit by měla především doby obratů svých pohledávek a 

závazků.  

Z výsledků bankrotních modelů Altmanovo Z-skóre, Index důvěryhodnosti IN 95 a 

IN 05 je zřejmé, že společnost se pohybuje v tzv. šedé zóně a mohla by mít menší finanční 

problémy. Z vypočtených hodnot podle Tafflerova modelu vyplývá, že společnost má ve 

všech letech dobrou platební schopnost a je finančně stabilní. Z analýzy Kralickova 

rychlého testu je patrné, že společnost je stabilní a prosperující.  
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