
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU VÁPENKA 

ČERTOVY SCHODY, a. s. 

 

diplomová práce 

 

 

 

 

Autor:     Bc. Michaela Kočí 

Vedoucí diplomové práce:  RNDr. Sousedíková Radmila, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2012 



 

 

  



 

 

P R O H L Á Š E N Í 

 

Prohlašuji, že: 

 

- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny použité podklady a literaturu.  

- Byla jsem seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 

odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu o 

závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v 

informačním systému VŠB-TUO. 

- Souhlasím s tím, že diplomová práce je licencována pod CreativeCommons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této 

licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-

TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

V Ostravě dne………………… 

 

        ………………………….. 

         

jméno a příjmení studenta  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Ráda bych poděkovala vedoucí diplomové práce RNDr. Sousedíkové Radmile, 

Ph.D. za čas, který mi věnovala při konzultacích a za připomínky k tématu diplomové 

práce. 

Také bych chtěla poděkovat panu Ing. Jiřímu Peřinovi z podniku Vápenka Čertovy 

schody, a. s. za ochotu a čas, který mi věnoval poskytnutím informací k vypracování 

praktické části práce. 



 

 

Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na rozbor finanční situace podniku Vápenka Čertovy 

schody, a. s., jejímž předmětem je výroba a prodej výrobků z vápence, vápna a dolomitů. 

Teoretická část se zabývá problematikou finanční analýzy z hlediska jejího významu, 

klasifikace a aplikace jednotlivých analytických metod a ukazatelů. V další části práce je 

stručně popsána charakteristika vybraného podniku a vývoj základních ekonomických 

ukazatelů. Praktická část diplomové práce je zaměřena na rozbor a vyhodnocení finančního 

zdraví podniku. V této části byla provedena prostřednictvím daných výkazů horizontální a 

vertikální analýza a následně finanční analýza se změřením na poměrové ukazatele. Dále 

následoval rozbor hospodaření podniku prostřednictvím Du Pont pyramidálního rozkladu. 

Na závěr byla vyhodnocena stávající situace podniku prostřednictvím soustav účelově 

vybraných ukazatelů. Cílem této práce je vyhodnotit ukazatele finanční analýzy a na 

základě zjištěných výsledků hospodaření podniku navrhnout optimalizační opatření do 

budoucna. 

Klíčová slova:finanční analýza, účetnictví, účetní výkaz, rozvaha, finanční plánování, 

poměrové ukazatele, rentabilita, likvidita  

 

Summary 

The diploma thesis concerns of financial analysis of the company Vápenka Čertovy 

schody, a.s. which aims on production and distribution of limestone products, lime and 

dolomites. Theoretical part concerns of the importace of financial analysis and 

classification and aplication of its analytical methods and indicators. There are described 

characteristics of the chosen company and progress of basic economic indicators. The 

target of the practical part is analysis and assessment of financial health of the company. 

There has been performed horizontal and vertical analysis based on accounting records and 

then financial analysis emphasised on the ratio indicators. Next is the analysis of company 

economy by DuPont pyramidal decomposition method. At last there is an evaluation of the 

present company state based on sets of indicatorschosen for this purpose.  

Target of the whole thesis is to evaluate financial analysis indicators and to suggest 

an optimization measures for the future based on the evaluation results. 



 

 

Keywords:financial anlysis, accountancy, accountance record, balance sheet, financial 

planning, ratio indicators, rentability, liquidity   
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1 Úvod 

Pro řadu podniků představuje povědomí o vlastním finančním zdraví základní 

východisko pro budoucí finanční či investiční rozhodování. Proto tyto podniky sledují 

základní vývojové tendence svého podnikání včetně solventnosti a stability, aby mohly 

včas odhalit své slabé stránky a provést opatření, která v budoucnu povedou k jejich 

prosperitě i zvýšení konkurenceschopnosti. 

K tomu jim slouží rozbor finanční situace podniku – finanční analýza, metoda, 

která je zaměřena na identifikaci problémů ve finančním hospodaření podniku. Jedná se o 

vyhodnocení vybraných ukazatelů finanční analýzy, jejichž výsledky podávají přehled o 

finančním zdraví podniku v návaznosti na ekonomické prostředí. 

Nezastupitelnou roli při hodnocení finančního zdraví podniku sehrávají účetní 

výkazy, které poskytují finanční data nezbytná k interpretaci výsledků finanční analýzy. 

Poskytují údaje o struktuře majetku podniku a zdrojů jeho krytí, o změnách ve vlastním 

kapitálu, o peněžních tocích o finanční výkonnosti podniku, tedy o výnosech a nákladech, 

a o výši dosaženého hospodářského výsledku. Finanční data musí splňovat určitá kritéria 

spočívající v jejich aktuálnosti, přesnosti a důvěryhodnosti, aby bylo naplněno poslání 

účetnictví bezpečně rozhodovat v reálném čase. 

Diplomová práce se zabývá rozborem finanční situace podniku Vápenka Čertovy 

schody, a. s. Předmětem této společnosti je výroba a prodej výrobků z vápence a vápna. V 

praktické části práce bude prostřednictvím daných výkazů provedena horizontální a 

vertikální analýza a následně finanční analýza se zaměřením na poměrové ukazatele.  

V dalším kroku bude následovat rozbor hospodaření podniku prostřednictvím Du 

Pont pyramidálního rozkladu. Na závěr vyhodnotím stávající situaci v podniku pomocí 

soustav účelově vybraných ukazatelů. 

Cílem této práce je vyhodnotit ukazatele finanční analýzy a na základě zjištěných 

výsledků hospodaření podniku navrhnout optimalizační opatření do budoucna. 
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2 Teoretická východiska 

Teoretická část diplomové práce je zaměřena na oblast vymezení pojmu finanční 

analýzy z hlediska jejího významu, klasifikace a aplikace jednotlivých analytických metod 

a ukazatelů. Další kapitoly blíže pojednávají o této problematice, jakožto o nedílné součásti 

podnikového finančního řízení, ale z hlediska jejího značného rozsahu a charakteru práce 

se zaměřím jen na vybrané kapitoly. 

2.1 Finanční analýza 

Existuje celá řada způsobů, kterými můžeme definovat pojem finanční analýza. 

Finanční analýza však v zásadě představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou 

součástí účetních výkazů. Hlavním smyslem finanční analýzy je příprava podkladů pro 

ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku jako celku [6]. Tedy 

především z hlediska konkurenceschopnosti a udržení majetkově finanční stability. 

„Podstatou finanční analýzy je splnění dvou základních funkcí: Prověřit finanční 

zdraví podniku (ex-post analýza) a vytvořit základ pro finanční plán (ex-ante analýza). U 

první funkce hledáme odpověď na otázku, jaká je finanční situace podniku k určitému datu 

– jde o historický vývoj a odhad toho, co lze očekávat v nejbližší budoucnosti. Druhá 

funkce se opírá o poznatky finanční analýzy, které jsou základem pro plánování hlavních 

finančních veličin [6].“ 

Základním zdrojem informací pro finanční analýzu je účetnictví, které tvoří 

podklad pro výpočet jednotlivých ukazatelů. Na základě vyhodnocení těchto ukazatelů 

získáváme ucelený přehled o ekonomickém stavu podniku. Správnost a úplnost vstupních 

údajů v účetních výkazech a souvisejících dokumentech je odrazem žádoucích výstupních 

ukazatelů finanční analýzy. Proto by použité vstupní údaje měly být nejen kvalitní, ale 

zároveň komplexní. Ekonomická situace podniku se odvíjí od působení určitých faktorů, 

jejichž vlivy je třeba zohledňovat při interpretaci jejich výsledků [2], [4]. 

Finanční analýza zaujímá klíčovou úlohu nejen při hodnocení minulého a 

současného stavu podniku, ale zároveň umožňuje srovnání v rámci odvětví, ve kterém 

podnik působí, a jeho současného postavení na trhu, ale i okamžitou vládní hospodářskou 
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politikou vykonávanou na straně nabídky, politikou vůči monopolům a oligopolům, 

politikou na trzích práce a kapitálu, apod. [4] 

Finanční analýza je odrazem firemní minulosti, současnosti a podává informaci o 

budoucí finanční situaci podniku. Časové hledisko pro hodnocení informací potřebných 

pro finanční analýzu je uveden na obr. č. 2.1. 

Obrázek č. 2.1 – Časové hledisko hodnocení informací 

 
Zdroj: Růčková, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. (2008) 

2.2 Význam a základní zdroje informací 

„Jakékoli finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou. Na jejích 

výsledcích je založeno řízení financí (finanční struktury a jejích změn), řízení a 

financování oběžných aktiv a investic, cenová a dividendová politika podniku aj. Zdrojem 

údajů pro finanční analýzu jsou nejen interní finanční výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, 

výkaz o cash flow), výroční zprávy, různá statistická šetření, údaje manažerského 

účetnictví aj., ale i externí údaje o jiných podnicích (např. údaje ze Statistické ročenky 

ČSÚ, z Obchodního věstníku, z Prospektu emitenta cenných papírů SCP aj.); ty slouží 

především pro srovnávání s ostatními, hlavně konkurenčními podniky [1].“ 

Úkolem účetních výkazů je nejen zachycovat pohyb podnikových financí ve všech 

jejich podobách a ve všech fázích podnikové činnosti, ale také věrně odrážet skutečnou 

situaci podniku [7]. 

„V České republice je struktura účetních výkazů závazně upravena vyhláškou 

Ministerstva financí ČR, která vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a z postupů 

účtování [7].“ 
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Účetní výkazy můžeme dle účelu, ke kterému slouží, rozdělit do dvou skupin: 

o výkazy finančního účetnictví (výkazy externí) – jelikož poskytují informace 

převážně externím uživatelům. Podávají informaci o stavu a struktuře majetku a 

zdrojích jeho krytí, o tvorbě a užití výsledku hospodaření, dále o pohybu peněžních 

toků a také o změnách ve vlastním kapitálu [7]. 

o výkazy vnitropodnikového účetnictví (výkazy interní) – tyto výkazy nepodléhají 

žádné právně závazné úpravě a každý podnik si je vytváří dle svých vlastních 

potřeb. Využití interních informací vede ke zpřesnění konečných výsledků finanční 

analýzy a umožňuje snížení rizika odchylky od skutečného stavu. Důvodem je užití 

výkazů s častější frekvencí sestavování a vytváření podrobnějších časových řad. 

Patří sem zejména všechny výkazy zobrazující čerpání podnikových nákladů v  

potřebném členění (druhové, kapacitní, kalkulační), výkazy o spotřebě nákladů na 

jednotlivé výkony nebo v jednotlivých podnikových střediscích, apod. [7] 

2.3 Klasifikace ukazatelů pro finanční analýzu 

Základem pro jednotlivé metody finanční analýzy jsou finanční ukazatele. 

Finančním ukazatelem obvykle rozumíme číselnou charakteristiku určité ekonomické 

činnosti podniku. Ukazatele přímo převzaté z účetních výkazů jsou vyjádřeny v peněžních 

jednotkách, ale užitím aritmetických operací lze získat výsledek i v jiných jednotkách, 

např. jednotkách času nebo v procentech. Volba typu ukazatele je dána především účelem 

a cílem finanční analýzy [6]. 

Existuje několik ukazatelů užívaných pro výpočty finanční analýzy, a proto jsou 

různým způsobem tříděny. 

„Mezi nejdůležitější způsoby klasifikace patří: 

o Ukazatele stavové – poskytují údaje o změně objemových ukazatelů (např. 

peněžních prostředků, nákladů), k níž došlo za určitý časový interval např. za účetní 

období. 

o Ukazatelé rozdílové – vznikají rozdílem ukazatelů stavových (např. položky aktiv a 

pasiv) vykazovaných k témuž okamžiku. Příkladem je ukazatel čistého pracovního 

kapitálů. 
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o Ukazatelé nefinanční – přebírají se z podnikových statistických výkazů pro oblast 

průmyslové výroby, spotřeby práce atd., používají se pro doložení věcných příčin 

dosažených ekonomických výsledků. 

o Ukazatelé poměrové – vznikají podílem dvou ukazatelů ve formě zlomku, a to 

ukazatelů stejnorodých (např. jednicová cena) pro výpočet procenta změny resp. 

vztahu mezi ukazateli nebo ukazatelů nestejnorodých (např. průměrný stav zásob 

dané materiálové položky a její denní spotřeba pro určení rychlosti obratu zásob). 

K nestejnorodým se přiřazují i ty ukazatele, které při výpočtu poměru používají 

ukazatele nefinanční (např. produktivita práce vypočtena z peněžně vyjádřené 

hodnoty produkce a průměrného evidenčního stavu pracovníků) [3].“ 

2.4 Elementární (základní) metody finanční analýzy 

V rámci finančního hodnocení podniků se uplatňují jednotlivé metody finanční 

analýzy jako nástroj finančního managementu nebo ostatních uživatelů. K volbě vhodné 

metody musíme přistupovat s ohledem na její účelnost, nákladnost a spolehlivost, což jsou 

základní kritéria pro realizaci finanční analýzy.  

„Za základní metody finanční analýzy, aplikované na soustavy ukazatelů, jsou 

považovány: 

1. Analýza stavových ukazatelů: 

- analýza trendů (horizontální analýza), 

- procentní rozbor (vertikální analýza). 

2. Analýza rozdílových a tokových ukazatelů: 

- analýza fondů finančních prostředků, 

- analýza cash flow. 

3. Analýza jednotlivých poměrových ukazatelů: 

- analýza finanční stability podniku, 

- analýza likvidity a platební schopnosti podniku (solventnosti), 

- analýza rentability, 

- analýza ukazatelů aktivity, 

- analýza ukazatelů na bázi finančních fondů a cash flow. 
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4. Analýza soustav ukazatelů: 

- Du Pontův pyramidální rozklad [3].“ 

2.4.1 Analýza trendů (Horizontální analýza) 

Tato analýza pracuje s daty, která jsou uvedena v účetních výkazech (rozvaze a 

výkazu zisku a ztráty), popř. ve výročních zprávách. Úkolem horizontální analýzy je 

sledování změn absolutní hodnoty vykazovaných dat v čase a zjišťování jejich relativní 

(procentní) změny. Změny vybraných položek se sledují po řádcích horizontálně [4]. 

Relativní (procentní) změnu zjistíme následovně: 

          
                             

                
                                                    

2.4.2 Procentní rozbor (Vertikální analýza) 

Tato analýza posuzuje jednotlivé složky majetku a kapitálu, tzv. strukturu aktiv a 

pasiv podniku. Vertikální analýza pracuje s daty v jednotlivých letech odshora dolů. Za 

základ pro procentní vyjádření se bere z rozvahy hodnota celkových aktiv a pasiv podniku 

a z výkazu zisku a ztrát obvykle velikost tržeb nebo výkony. Výhodou této analýzy je její 

nezávislost na meziroční inflaci, čím umožňuje srovnatelnost výsledků analýzy z různých 

let v čase i prostoru [4]. 

2.5 Finanční poměrové ukazatele 

Základním metodickým nástrojem finanční analýzy jsou finanční poměrové 

ukazatele (financial ratios), které vznikají jako podíl dvou absolutních ukazatelů nejčastěji 

ze základních účetních výkazů [2].  

„Poměrové ukazatele umožňují srovnání určitého podniku s jinými podniky 

(mezipodnikové srovnání) nebo s odvětvovým průměrem, tedy konkurenčními podniky 

[2].“ 

Jelikož existuje celá řada poměrových ukazatelů, zaměřím se pouze na hlavní 

představitele jednotlivých skupin. 
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2.5.1 Ukazatele finanční stability (Dept Ratios) 

Ukazatelé finanční stability měří rozsah, ve kterém podnik využívá k financování 

aktiv ve své činnosti cizí zdroje, tedy dluhy (zadluženost podniku). Zadluženost není pouze 

negativní charakteristikou podniku, jelikož její růst může podniku přispět k celkové 

rentabilitě a tím ke zvýšení tržní hodnoty podniku, ale současně zvyšuje riziko finanční 

nestability [4]. 

Tuto situaci lze ovšem vyloučit pro některé formy společností, pro něž je minimální 

výše VK stanovena zákonem. Obecně financování výhradně z VK vede ke snížení celkové 

výnosnosti, naopak financování pouze cizími zdroji přináší určitá rizika spojená s jeho 

získáváním. Podstatou analýzy zadluženosti je tedy v podstatě hledání optimálního vztahu 

mezi vlastním a cizím kapitálem – kapitálová struktura [6]. 

Zadluženost vlastního jmění 

                     
                      

             
                                                                    

Ukazatel míry zadluženosti udává, kolika procenty se vlastní kapitál podílí na 

cizích zdrojích. Hodnocení tohoto ukazatele ovlivňuje řada faktorů, ale obecně lze říci, že 

cizí zdroje by měly být financovány vlastním kapitálem. Dlouhodobými cizími zdroji jsou 

dlouhodobé závazky, dlouhodobé bankovní úvěry, rezervy a ostatní pasiva [3]. 

Finanční páka 

 

              
              

             
                                                                                               

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu neboli finanční páky je doplňkovým 

ukazatelem k celkové zadluženosti.  Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím nižší je podíl 

vlastního jmění na celkových zdrojích a vyšší zadluženost, ale tím větší efekt finanční páka 

vyvolává na výnosnost vlastního kapitálu [3]. 
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Úrokové krytí 

 

              
                    

               
                                                                 

Tento ukazatel podává informaci o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Čím 

vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím větší je schopnost podniku splácet úvěry, nebo 

možnost získat nový úvěr. V případě, že je hodnota ukazatele rovna 1, budou z celkového 

zisku uhrazeny úroky, ale pro vlastníky podniku nezbydou prostředky pro dividendy a 

podíly na zisku [3]. 

Ukazatel věřitelského rizika (Dept Ratio) 

 

                             
           

             
                                                            

Je základním ukazatelem v oblasti měření finanční stability, jelikož vyjadřuje 

celkovou zadluženost. Poměr celkových závazků k celkovým aktivům udává, jaký 

procentuální podíl mají cizí zdroje na krytí CA. Pravidlem je, čím vyšší hodnota tohoto 

ukazatele, tím vyšší riziko věřitelů [6]. 

Koeficient samofinancování (Equity Ratio) 

 

                           
  

             
                                                         

K měření zadluženosti se také používá poměr vlastního kapitálu k celkovým 

aktivům – koeficient samofinancování. Slouží jako doplňkový ukazatel k ukazateli 

věřitelského rizika. Součet obou ukazatelů by měl být přibližně 1(rozdíl může nastat 

v případě nezahrnutí ostatních pasiv do jednoho z ukazatelů) [6].  

Ukazatel udává, do jaké míry je podnik schopen pokrýt aktiva vlastními zdroji, tedy 

jak vysoká je jeho finanční samostatnost [3]. 
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2.5.2 Ukazatele likvidity (Liquidity Ratios) 

Ukazatelé likvidity představují schopnost podniku dostát svým závazkům. 

Z pohledu finančního řízení je to schopnost jednotlivých aktiv přeměny na peníze za 

účelem zajištění solventnosti podniku [3].  

Solventnost tedy představuje schopnost úhrady dluhů v okamžiku jejich splatnosti. 

Zásadní podmínkou solventnosti je, aby měl podnik část svých aktiv vázanou ve formě 

peněžních prostředků. Jednotlivé složky aktiv podniku jsou různě likvidní, tedy 

přeměnitelné na peníze. Nejlikvidnější jsou peníze v hotovosti nebo na účtech v bankách, 

naopak nejméně likvidní jsou stálá aktiva [3]. 

Ukazatel vždy představuje poměr majetkové složky, kterou lze platit a toho, co je 

třeba uhradit. 

K měření likvidity se používají následující ukazatele: 

o okamžitá likvidita, 

o běžná likvidita, 

o celková likvidita, 

o čistý pracovní kapitál. 

Okamžitá likvidita (Cash Ratio) 

 

    ž  á            
       é        í      ř    

  á      é  á     
                                                                

Tento ukazatel je také nazýván likviditou 1. stupně a měří schopnost podniku hradit 

právě splatné dluhy.  Do čitatele se dosazují peníze (v hotovosti a na běžných účtech) a 

jejich ekvivalenty (volně obchodovatelné krátkodobé CP, splatné dluhy, směnečné dluhy a 

šeky), které v rozvaze nalezneme pod položkou finanční majetek. Krátkodobé závazky ve 

jmenovateli se týkají úvěrů, dodavatelů, splatných finančních výpomocí, apod. Likvidita je 

zajištěna při hodnotě ukazatele alespoň 0,2 [6].  
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Běžná likvidita (Acid Test) 

 

 ěž á             
       é           ř              á   

    á     
                                           

Ukazatel je také nazýván likviditou 2. stupně a udává, do jaké míry je podnik 

schopen krátkodobý cizí kapitál uhradit z likvidních prostředků (peněz v hotovosti a na 

běžných účtech) a z pohledávek. Měří tedy schopnost hradit závazky, pokud všichni 

odběratelé zaplatí. Pro případ nedobytných pohledávek je účelné, tyto pohledávky do 

ukazatele nezahrnovat a omezit se tak jen na pohledávky z obchodního styku. 

Krátkodobost pohledávek je určena časovým horizontem 1 roku. Likvidita je zajištěna při 

hodnotě ukazatele 1 – 1,5 [6]. 

Celková likvidita (Current  Ratio) 

 

      á             
  

    á     
                                                                                                  

Ukazatel je také nazýván likviditou 3. stupně a vyjadřuje, nakolik je krátkodobý 

kapitál kryt krátkodobým majetkem. Tento ukazatel má však nízkou vypovídací schopnost, 

jelikož může být výrazně zkreslen zásobami zastaralých výrobků, jednoúčelových 

náhradních dílů, apod. Hodnota ukazatele má spíše orientační charakter a slouží pouze pro 

odhad, nakolik jsou vlastníci podniku chráněni před ztrátou svých investovaných 

prostředků. Likvidita je zajištěna při hodnotě ukazatele alespoň 1 [2], [3]. 

Čistý pracovní kapitál (Net Current Assets) 

 

                                                                                                                              

Ukazatel ČPK se používá v rámci meziročního srovnání a vyjadřuje, zda nám ještě 

zbývají OA po zaplacení všech krátkodobých závazků. Pokud je hodnota ukazatele 

záporná, nestačí nám OA k uhrazení kr. závazků, a proto musíme kr. závazky hradit 

dlouhodobými aktivy [4]. 
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2.5.3 Ukazatele rentability (Profitability Ratios) 

Ukazatelé rentability (výnosnosti) měří čistý výsledek podnikového snažení, tedy 

schopnost podniku produkovat zisk a zhodnotit tak kapitál vložený do podnikání.  

Vzhledem k podmínkám jeho dosahování se zisk udává do poměru k určitému 

základu a tento podíl je násoben stem pro vyjádření v procentech. Základem mohou být 

celkové náklady, tržby, celková aktiva, vlastní kapitál, celkový kapitál, apod. [3] 

Pro výpočet můžeme užít několika podob zisku: 

o zisk po zdanění – earnings after taxes (EAT), neboli čistý zisk – net profit (NP), 

představuje část zisku, kterou můžeme dělit na zisk určený k rozdělení (dividendy 

akcionářů) a zisk nerozdělený (reprodukce v podniku). Ve výkazu zisku a ztráty 

představuje výsledek hospodaření za běžné účetní období, 

o zisk před odečtením úroků a daní – earnings before interest and taxes (EBIT), ve 

výkazu zisku a ztráty představuje provozní výsledek hospodaření. K jeho užití 

dochází v případech, kde je třeba zajistit mezipodnikové srovnání, 

o zisk před zdaněním – earnings before taxes (EBT), představuje provozní zisk 

snížený či zvýšený o finanční a mimořádný výsledek hospodaření, před odečtením 

daní. Vyžívá se v případech nutného srovnání výkonnosti firem s rozdílným 

daňovým zatížením [6]. 

K měření rentability jsou nejčastěji používány tyto ukazatele: 

o ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu, 

o ukazatel rentability vlastního kapitálu, 

o ukazatel rentability tržeb, 

o ukazatel rentability dlouhodobého kapitálu. 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu (Return on Assets – ROA) 
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Ukazatel ROA odráží celkovou výnosnost kapitálu tím, že srovnává zisk 

s hodnotou celkových aktiv vložených do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů byla 

tato aktiva financována (vlastních, cizích, krátkodobých, či dlouhodobých) [4]. 

Hodnota ukazatele udává, kolik korun zisku připadne na 1 Kč celkového vloženého 

kapitálu. Čím větší výsledná hodnota, tím vyšší výnosnost celkového kapitálu. 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity – ROE)     

 

    
          

               
                                                                                                          

Ukazatel ROE vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého akcionáři, či vlastníky 

podniku a udává, kolik korun čistého zisku připadá na 1 Kč investovanou do podniku jeho 

vlastníky [3].  

Hodnota tohoto ukazatele musí být větší, než míra výnosu bezrizikového umístění 

kapitálu na finančním trhu [6]. 

Rentabilita tržeb (Return on Sales – ROS) 

 

    
    

     
                                                                                                                            

Ukazatel ROS je dán podílem výsledku hospodaření v různých podobách a tržeb, 

které mohou být různě upravovány dle účelu analýzy. „Tržby ve jmenovateli představují 

tržní ohodnocení výkonů podniku za určité období (rok, měsíc, týden, den) [4].“ 

Hodnota ukazatele udává množství zisku v Kč vyprodukovaného na 1 Kč tržeb. 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu (Return on capital employed – ROCE) 
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„V čitateli jsou celkové výnosy všech investorů (čistý zisk pro akcionáře a úroky 

pro věřitele) a ve jmenovateli jsou dlouhodobé finanční prostředky, které má podnik 

k dispozici. Udává výnosnost dlouhodobého investovaného kapitálu. Je vhodný i pro 

prostorové srovnávání podniků [4].”  

2.5.4 Ukazatele aktivity (Asset Management) 

Ukazatele měří schopnost podniku využívat své zdroje a podávají informaci o tom, 

jak efektivně podnik se zdroji hospodaří. V případě, že má podnik více zdrojů než je 

účelné, vznikají mu zbytečné náklady, což má za následek snížení zisku. V opačném 

případě podnik přichází o výnosy, které by mohl prostřednictvím výhodných 

podnikatelských příležitostí získat [4]. 

Obrat aktiv (Assets Turnover Ratio) 

 

            
     

             
                                                                                                           

Udává počet obrátek aktiv za daný časový interval (za rok). Pokud je vázanost aktiv 

nižší, než počet obrátek CA, zjištěný jako oborový průměr, mělo by dojít k navýšení tržeb 

nebo k prodeji některých aktiv [4]. 

Doba obratu aktiv (Assets Turnover) 

 

                  
             

     
                                                                                 

Neboli ukazatel vázanosti celkových aktiv – měří celkovou produkční efektivnost 

podniku. Ukazatel podává informaci o intenzitě, s níž firma využívá aktiv s cílem 

dosáhnout tržeb. Čím nižší je výsledná hodnota ukazatele, tím lépe [4]. 

Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) 
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Ukazatel informuje o intenzitě využívání zásob a udává, kolikrát za sledované 

období (rok) dojde k obměně každé položky zásob podniku. Tedy kolikrát za rok je podnik 

schopen přeměny zásob na tržby [4]. 

Doba obratu zásob (Inventory Turnover) 

 
 

                  
        

              
                                                                                

Ukazatel udává průměrný počet dnů, po něž jsou oběžná aktiva vázána v podnikání 

ve formě zásob. Obecně platí, čím vyšší obrátkovost a kratší doba obratu zásob, tím je 

situace lepší [6].  

Obrat pohledávek (Receivables Turnover) 

 
 

                 
                            

                       
                                                            

Ukazatel udává počet obrátek pohledávek za dané období (rok), tj. rychlost s jakou 

se pohledávky přemění na hotovost. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím rychleji podnik 

inkasuje své pohledávky [5]. 

Doba obratu pohledávek (Average Collection Period) 

 
 

                       
                       

                            
                                     

Neboli průměrné inkasní období – udává počet dnů, v nichž jsou peníze (tržby) 

vázány v pohledávkách. V případě, že doba obratu pohledávek je delší, než běžná doba 

jejich splatnosti, obchodní partneři neplatí včas své závazky [6]. 
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Obrat kr. závazků (Accounts Payable Turnover Ratio) 

 

                 
                        

                    
                                                                       

Ukazatel udává počet obrátek závazků za dané období (rok), tj. rychlost s jakou 

podnik hradí své závazky [5].  

 

Doba obratu kr. závazků (Creditors Payment Period) 

 
 

                       
                    

                        
                                            

Ukazatel udává, jak rychle jsou spláceny závazky firmy, tedy jaká je platební 

morálka vůči věřitelům. Z hlediska zajištění finanční rovnováhy ve firmě by měla být doba 

obratu závazků delší, než doba obratu pohledávek [6]. 

2.6 Du Pont pyramidální rozklad 

Příkladem pyramidové struktury podílových ukazatelů je Du Pont pyramidální 

rozklad (diagram), kdy na základě daného počtu ukazatelů lze dospět k určitým 

strategickým závěrům vč. finančního vývoje celého podniku. Vzájemná provázanost těchto 

vytvořených ukazatelů a možnost kvantifikace umožňují vyčíslit, jak změna ukazatele na 

nižším stupni pyramidálního rozkladu ovlivní vrcholový ukazatel, tedy výnos na vlastní 

jmění. Vrcholový ukazatel je ukazatelem syntetickým a ukazatelé na nižších stupních jsou 

ukazateli analytickými [3].  

Cílem pyramidové soustavy je tedy popis a vyhodnocení vzájemné závislosti mezi 

jednotlivými ukazateli a rozbor vnitřních vazeb v rámci pyramidy. Zahrnuje tedy 

vytipování ukazatele, který má nejvíce negativní a nejvíce pozitivní vliv na finanční situaci 

podniku v rámci jednotlivých oblastí finančního řízení. Jakákoliv změna jednoho ukazatele 

se projeví v celé vazbě [6]. 

Po výpočtu celé struktury podílových ukazatelů a zhodnocení významu 

jednotlivých ukazatelů na nižších stupních pyramidy pro ukazatel na vrcholu 
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prostřednictvím kvantifikace vlivu těchto faktorů lze hledat cesty ke zlepšení finančního 

stavu podniku [3]. Podoba Du Pont pyramidálního rozkladu, je uvedena v příloze č. 4. 
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3 Charakteristika podniku VČS, a. s. 

Obrázek č. 3.1 – Letecký pohled na areál Vápenky Čertovy schody, vpravo dole patrová 

správní a administrativní budova, kde sídlí vedení VČS, a. s. a dále také vedení VLČS, a. s. 

 
Zdroj: [14] 

 

Vápenka Čertovy schody, a.s. se sídlem ve Tmani u Berouna byla koupena v roce 

1992společností Lhoist, s. r. o. Její hlavní specializací je výroba a prodej kusového vápna, 

mletého vápna, hašeného vápna – hydrátu a kusového a mletého vápence. V současné době 

VČS, a. s. zaměstnává celkem 170 pracovníků, z nichž 15 patří mezi vedoucí pracovníky 

společnosti. 

VČS, a. s. je součástí belgické skupiny Lhoist, která patří mezi hlavní světové 

výrobce vápna, vápenců a dolomitu a kde je v současné době zaměstnáno přibližně 6 300 

pracovníků. Výroba vápna ve VČS se pohybuje na úrovni 380 tisíc tun ročně a 45 procent 

výrobků se prodává pro ekologický trh, jako je odsiřování a čištění kouřových plynů, 

úprava pitné a užitkové vody, neutralizace, apod. [8], [10] 

Díky rozsáhlým investicím Vápenka Čertovy schody racionálně využívá vytěženou 

surovinu. V roce 2010 byly investice zaměřeny především na dořešení optimalizace výroby 

a expedice mletých vápenců, na oblast nových výrobků a investice také směřovaly do 

obnovy stávajícího zařízení a zlepšení pracovního prostředí. Za hlavní investici lze 
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považovat výstavbu nové mlýnice vápenců, která má vést k modernizaci stávajících 

technologií v oblasti výroby vápna a mletých vápenců. 

Vápenka Čertovy schody společně s Českomoravským cementem jsou vlastníky 

Velkolomu Čertovy schody, který pro VČS zabezpečuje těžbu [10]. VČS, a. s. současně 

zprostředkovává pro Velkolom Čertovy schody, a. s. nejen stroje pro nakládku a dopravu 

v lomu, ale také samotnou těžbu. 

3.1 Velkolom Čertovy schody, a. s. 

„Těžbu vápence pro Vápenku Čertovy schody, a.s. zajišťuje Velkolom Čertovy 

schody, a.s. Tato firma byla založena 1. 7. 1991 společnostmi Králodvorská cementárna, a. 

s. a Vápenka Čertovy schody, a. s. jako jejich dceřiná společnost [8].“ 

Hlavní specializací společnosti je zejména průmyslová těžba vápence a sialitické 

suroviny pro další výrobní účely. Dále se zabývá správou dobývacích prostorů Kosov, 

Suchomasty I. a Koněprusy, správou vlastních pozemků v dobývacích prostorech, správou 

lomů VČS-Západ, VČS-Východ, lomů Plešivec, Homolák a  Kosov a rekultivací ploch po 

těžbě a jejich následným využitím včetně denaturalizace [9]. 

Těžba se v současné době pohybuje na úrovni 1,7 mil. tun ročně a probíhá dle 

stanovených pravidel za dozoru státní báňské správy a Správy CHKO Český kras [10]. 

VLČS, a. s. zaměstnává 3 pracovníky, jimiž jsou ředitel společnosti, závodní lomu 

a důlní měřič. 

„Budoucnost těžby vápenců ve VLČS a jejich využití ovlivní nejen budoucí technologie na 

trhu zpracovávání stavebních hmot, ale i nové možnosti využití vysokoprocentních 

vápenců a vápna v dalších průmyslových oborech [8].“ 
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4 Finanční analýza podniku 

Tato kapitola se zabývá horizontální a vertikální analýzou aktiv a pasiv Rozvahy a 

VZZ a vyhodnocením vybraných finančních poměrových ukazatelů, které jsou považovány 

za základní nástroje finanční analýzy, jelikož přinášejí odpovědi na otázky související 

s finančním zdravím podniku. Zdrojem informací pro finanční analýzu podniku jsou účetní 

výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát. Ke grafickému vyjádření časového průběhu 

jednotlivých poměrových ukazatelů je provedeno vyhodnocení prostřednictvím komentářů. 

Poté následuje rozbor hospodaření pomocí Du Pont pyramidálního rozkladu. V závěru 

práce bude následovat zhodnocení stávající situace v podniku. 

4.1 Horizontální analýza 

První oblastí analytické části práce je horizontální analýza aktiv a pasiv Rozvahy a 

VZZ. Pro potřeby této analýzy jsem vycházela z časové řady ukazatelů uvedených 

v Rozvaze za období 2006 – 2010. Zkrácená rozvaha podniku v tis. Kč za období 2006 – 

2010 je uvedena v příloze č. 1. Horizontální analýza aktiv a pasiv Rozvahy a VZZ je 

uvedena v tab. č. 4.1, 4.2, 4.3. 

4.1.1 Horizontální analýza Rozvahy 

Tab. č. 4.1 – Zkrácená horizontální analýza aktiv Rozvahy 
Položka 
rozvahy 

 v [tis. Kč] 

2006 2007 2008 2009 2010 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

AKTIVA 
CELKEM 

3 129 045 100% 2 676 068 86% 2 768 993 88% 2 629 184 84% 2 570 785 82% 

Stálá aktiva 2 370 557 100% 2 300 062 97% 2 220 807 94% 2 082 850 88% 2 034 196 86% 

DNM 2 568 100% 9 350 364% 7 957 310% 6 491 253% 5 702 222% 

DHM 2 271607 100% 2 193 072 97% 2 115 560 93% 1 979 419 87% 1 931 904 85% 

DFM 96 382 100% 97 640 101% 97 290 101% 96 940 101% 96 590 100% 

Oběžná 
aktiva 

754 598 100% 372 864 49% 543 209 72% 541 320 72% 532 706 71% 

Zásoby 52 900 100% 46 940 89% 98 225 186% 66 455 126% 66 999 127% 

Dl. pohledávky 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Kr. pohledávky 644 500 100% 267 829 42% 392 189 61% 457 244 71% 403 872 63% 

Finanční 
majetek 

57 198 100% 58 095 102% 52 795 92% 37 621 66% 61 835 108% 

Ostatní aktiva 
 a přechodné 
účty aktiv 

3 890 100% 3 142 81% 4 977 128% 5 014 129% 3  883 100% 

Časové 
rozlišení 

3 890 100% 3 142 81% 4 977 128% 5 014 129% 3  883 100% 

Zdroj: vlastní zpracování dle [15] 
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Z vývoje aktiv podniku můžeme sledovat, že celková aktiva mají stále klesající 

tendenci, až na rok 2008, kdy nastal mírný nárůst. Příčinou poklesu celkových aktiv bylo 

snížení dlouhodobého majetku a oběžných aktiv. Dlouhodobý majetek dosahoval nejnižší 

hodnoty v roce 2010, s poklesem 14 %. Propad hodnoty oběžných aktiv v roce 2007 byl 

zapříčiněn zejména poklesem zásob o 11 % a prudkým poklesem hodnoty krátkodobých 

pohledávek o 58 %. Největší procentuální změny hodnot nastaly u položky dlouhodobého 

nehmotného majetku, kdy tyto hodnoty ve všech sledovaných letech prudce převyšovaly 

procentuální hodnotu roku 2006. Hlavním důvodem byla vyšší míra ročních odpisů, než 

roční nárůst z hlediska investic. Nejvyšší hodnoty oběžná aktiva dosáhla v roce 2006, což 

souvisí s fúzí společností Lhoist, s. r. o. a VČS, a. s. v tomto roce. Od roku 2008 oběžná 

aktiva udržují přibližně na stejné hodnotě – klesající tendence je minimální. 

Tab. č. 4.2 – Zkrácená horizontální analýza pasiv Rozvahy 
Položka 
rozvahy 

 v [tis. Kč] 

2006 2007 2008 2009 2010 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

PASIVA 
CELKEM 

3 129 045 100% 2 676 068 86% 2 768 993 88% 2 629 184 84% 2 570 785 82% 

Vlastní kapitál 973 441 100% 618 498 64% 682 814 70% 689 534 71% 675 168 69% 

Základní kapitál 782 132 100% 230 000 29% 230 000 29% 230 000 29% 230 000 29% 

Fondy ze zisku 2 000 100% 11 100 555% 23 000 1150% 46 000 2300% 46 000 2 300% 

Výsledek 
hospodaření  
(+/-) 

181 322 100% 197 189 109% 66 931 37% 125 635 69% 86 895 48% 

Cizí zdroje 2 105 942 100% 2 010 218 95% 2 036 578 97% 1 890 686 90% 1 848 408 88% 

Rezervy 84 922 100% 63 243 74% 82 229 97% 46 553 55% 85 155 100% 

Dl. závazky 1 899 168 100% 1 753 201 92% 1 747 002 92% 1 699 433 89% 1 597 524 84% 

Kr. závazky 121 852 100% 193 774 159% 207 347 170% 144 700 119% 165 729 136% 

Bankovní úvěry 
a výpomoci 

0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Ostatní pasiva 
a přechodné 
účty pasiv 

49 662 100% 47 352 95% 49 601 100% 48 964 99% 47 209 95% 

Časové rozlišení 49 662 100% 47 352 95% 49 601 100% 48 964 99% 47 209 95% 

 

Z vývoje celkových pasiv podniku je patrná jejich klesající tendence ve všech 

sledovaných letech, až na mírný nárůst v roce 2008.  Časové rozlišení má na tento pohyb 

minimální vliv, neboť se udržuje na přibližně stejné hodnotě po celé sledované období.  

Cizí zdroje podniku stále klesají až na mírný nárůst v roce 2008. Je to zapříčiněno 

zejména poklesem dlouhodobých závazků, kdy nejnižší pokles činil 16 % v roce 2010. 

Klesající tendenci cizích zdrojů neovlivnil ani nárůst rezerv v roce 2008 a 2010, ani nárůst 

krátkodobých závazků v roce 2008 (70 %). Vlastní kapitál podniku měl následující vývoj: 

Zdroj: vlastní zpracování dle [15] 
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Vlivem fúze Lhoist, s. r. o. a VČS, a. s. roku 2006, kdy hodnota vlastního kapitálu 

dosahovala782 132 tis. Kč, došlo k poklesu hodnoty vlastního kapitálu v následujících 

letech. V roce 2008 následoval nárůst, který se však vyšplhal pouze na 70 % hodnoty roku 

2006. Na nárůstu v roce 2008 se největší měrou podílel výsledek hospodaření z minulých 

let.  

4.1.2 Horizontální analýza Výkazu zisku a ztráty 

Tab. č. 4.3 – Zkrácená horizontální analýza VZZ 

Položka rozvahy 
 v [tis. Kč] 

2006 2007 2008 2009 2010 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

Tržby za prodej 
zboží 

11 115 100% 11 316 102% 27 039 243% 17 845 161% 25 910 233% 

Výkony 1 177 424 100% 1 184 993 101% 1 297175 110% 1 325 696 113% 1 424 365 121% 

Tržby z prodeje vl. 
výrobků a služeb 

1 179 293 100% 1 189 545 101% 1 286 549 109% 1 327 497 113% 1 420 726 120% 

Výkonná spotřeba 710 748 100% 695 107 98% 804 881 113% 802 579 113% 858 179 121% 

Spotřeba materiálu  
a energie 

422 108 100% 399 233 95% 476 046 113% 423 455 100% 502 574 119% 

Služby 288 640 100% 295 874 103% 328 835 114% 379 124 131% 355 605 123% 

Přidaná hodnota 470 233 100% 493 441 105% 499 857 106% 528 275 112% 574 180 122% 

Osobní náklady 121 259 100% 123 883 102% 133 376 110% 131 065 108% 133 540 110% 

Mzdové náklady 86 515 100% 87 675 101% 96 733 112% 96 693 112% 97 157 112% 

Odpisy 
investičního 
majetku 

191 259 100% 174 962 91% 176 378 92% 180 137 94% 180 849 95% 

Provozní VH 244 131 100% 241 504 99% 160 430 66% 249 225 102% 197 105 81% 

Finanční VH 979 100% -44 674 -4 563% -71 699 -7 424% -89 777 -9 170% -84 196 -8 700% 

VH před zdaněním 245 110 100% 140 604 57% 88 731 36% 159 448 65% 112 909 46% 

Zdroj: vlastní zpracování dle [15] 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb mají rostoucí tendenci. V roce 2010 

přesahovaly tyto tržby 20-ti % hodnotu roku 2006. Tržby za prodej zboží měly rostoucí 

tendenci, až na rok 2009, kdy došlo k menšímu poklesu vlivem recese hospodářství. V roce 

2010 byla zaznamenána nejvyšší procentuální hodnota těchto tržeb (133 %). Služby mají 

rostoucí tendenci do roku 2009. V tomto roce vzrostla hodnota služeb o 31 %. V roce 2010 

následoval jejich mírný pokles o 8 %. 

Provozní výsledek hospodaření byl nejvyšší v roce 2009 v důsledku zvýšení 

hodnoty služeb, kdy došlo ke snížení cen energií vlivem finanční krize a problémů 

hospodářství v tomto roce. 
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Z tabulky je patrný kolísavý vývoj hospodářského výsledku. Nejvyšší hodnoty 

hospodářského výsledku bylo dosaženo v roce 2006, vlivem kladného finančního 

hospodářského výsledku. Naopak tomu bylo v roce 2008, kdy hodnota hospodářského 

výsledku v porovnání s rokem 2006 poklesla o 156 379 tis. Kč vlivem prohloubení záporné 

hodnoty hospodářského výsledku z finanční činnosti zapříčiněné fúzí, kdy si společnost 

Lhoist, s. r. o. půjčila na pořízení společnosti VČS, a. s., jejíž název si nechala jako 

nástupnické jméno a začala platit úroky z úvěru v roce 2007. 

4.2 Vertikální analýza 

Druhou oblastí je vertikální analýza absolutních ukazatelů účetních výkazů. Pro 

sledovaná období je proveden výpočet procentního podílu jednotlivých položek aktiv a 

pasiv na celkové sumě těchto položek. 

Jelikož výkaz zisku a ztrát zachycuje údaje intervalové a rozvaha údaje stavové, je 

nutno vypočítat průměrnou výši rozvahových položek za dané období. Průměrné hodnoty 

rozvahových položek v tis. Kč jsou uvedeny v příloze č. 3. Vertikální analýza aktiv a pasiv 

Rozvahy a VZZ je uvedena v tab. č. 4.4, 4.5, 4.6. 

4.2.1 Vertikální analýza Rozvahy 

Vertikální analýza Rozvahy spočívá v hodnocení, jak se na celkové majetkové 

struktuře podniku podílela aktiva a pasiva. 

Tab. č. 4.4 – Zkrácená vertikální analýza aktiv Rozvahy 

Položka rozvahy 
 v [tis. Kč] 

2007 2008 2009 2010 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

AKTIVA CELKEM 2 902 557 100,00% 2 722 531 100,00%   2 699 089 100,00% 2 599 985 100,00% 

Stálá aktiva 2 335 310 80,46% 2 260 435 83,03% 2 151 829 79,72% 2 058 523 79,17% 

DNM 5 959 0,21% 8 654 0,32% 7 224 0,27% 6 097 0,23% 

DHM 2 232 340 76,91% 2 154 316 79,13% 2 047490 75,86% 1 955 662 75,22% 

DFM 97 011 3,34% 97 465 3,58% 97115 3,60% 96 765 3,72% 

Oběžná aktiva 563 731 19,42% 458 037 16,82% 542 265 20,09% 537 013 20,65% 

Zásoby 49 920 1,72% 72 583 2,67% 82 340 3,05% 66 727 2,57% 

Dl. pohledávky 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Kr. pohledávky 456 165 15,72% 330 009 12,12% 414 717 15,37% 420 558 16,18% 

Finanční majetek 57 647 1,99% 55 445 2,04% 45 208 1,67% 49 728 1,91% 

Časové rozlišení 3 516 0,12% 4 060 0,15% 4 996 0,19% 4 449 0,17% 

Zdroj: vlastní zpracování dle [15] 
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Celková aktiva tvoří základ 100 % pro výpočet ostatních položek. Z výše uvedené 

tabulky vyplývá, jak se vyvíjela aktiva podniku v letech 2007 – 2010. Vývoj celkových 

aktiv podniku měl klesající tendenci. Na celkové hodně dlouhodobého majetku se největší 

měrou podílel ve všech sledovaných letech dlouhodobý hmotný majetek a to přibližně 80-ti 

%. Příčinami vzrůstu dlouhodobého majetku podniku byly zejména: zprovoznění nové 

linky na výrobu speciálního vápenného hydrátu v roce 2007, zprovoznění stavby „Úprava 

palivového hospodářství” v roce 2008 a vybudování ochranného protihlukového valu 

v roce 2010.  

Hodnoty dlouhodobého finančního majetku a dlouhodobého nehmotného majetku 

měly minimální podíl na hodnotě stálých aktiv. Ve všech sledovaných letech byla 

procentuální hodnota oběžných aktiv podstatně nižší než hodnota dlouhodobého majetku. 

V roce 2008 činil procentuální rozdíl mezi těmito položkami až 66 %. 

Největší procentuální podíl na hodnotě oběžných aktiv měly zejména krátkodobé 

pohledávky. Jejich nejvyšší procentuální hodnoty 16 % dosahovaly v roce 2010. Zásoby a 

krátkodobý finanční majetek se na celkové hodnotě oběžných aktiv podílely jen 

zanedbatelně. 

Tab. č. 4.5 – Zkrácená vertikální analýza pasiv Rozvahy 

Položka rozvahy 
 v [tis. Kč] 

2007 2008 2009 2010 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

PASIVA CELKEM 2 902 557 100,00% 2 722 531 100,00%   2 699 089 100,00% 2 599 985 100,00% 

Vlastní kapitál 795 970 27,42% 650 656 23,90% 686 174 25,42% 682 351 26,24% 

Základní kapitál 506 066 17,44% 230 000 8,45% 230 000 8,52% 230 000 8,85% 

Fondy ze zisku 6 550 0,23% 17 050 0,63% 34 500 1,28% 46 000 1,77% 

Výsledek hospodaření  85 924 2,96% 263 373 9,67% 317 218 11,75% 291 913 11,23% 

Cizí zdroje 2 058 080 70,91% 2 023 398 74,32% 1 963 632 72,75% 1 869 547 71,91% 

Rezervy 84 922 2,93% 82 229 3,02% 64 391 2,39% 65 854 2,53% 

Dlouhodobé závazky 1 826185 62,92% 1 750 102 64,28% 1 723 218 63,84% 1 648 479 63,40% 

Krátkodobé závazky 157 813 5,44% 200 561 7,37% 176 024 6,52% 155 215 5,97% 

Bankovní úvěry a 
výpomoci 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Časové rozlišení 48 507 1,67% 48 477 1,78% 49 283 1,83% 48 087 1,85% 

Zdroj: vlastní zpracování dle [15] 

 

 Základnu pro výpočet ostatních položek tvoří celková pasiva, která představují 

100 %. Z vývoje pasiv vyplývá, že podnik postupně snižoval podíl cizích zdrojů 

financování aktiv, ale výrazně převyšoval podíl vlastních zdrojů financování. Na vývoji 
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vlastního kapitálu se největší měrou podílel základní kapitál, který byl vlivem fúze roku 

2006 v následujících letech snížen. Největší podíl na výši cizích zdrojů představovaly 

dlouhodobé závazky. Dlouhodobé závazky se v průběhu sledovaných let pohybovaly na 

přibližně stejné úrovni nepřesahující 65 %. Bankovní úvěry a výpomoci nebyly podnikem 

využívány.  

4.2.2 Vertikální analýza Výkazu zisku a ztráty 

Tab. č. 4.6 – Zkrácená vertikální analýza Výkazu zisku a ztráty 
Položka 
rozvahy 

 v [tis. Kč] 

2006 2007 2008 2009 2010 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

absolutní 
hodnota 

relativní 
hodnota 

Tržby za prodej 
zboží 

11 115 
 

0,94% 
11 316 0,95% 27 039 2,08% 17 845 1,35% 25 910 1,82% 

Výkony 1 177 424 100,00% 1 184 993 100,00% 1 297 175 100,00% 1 325 696 100,00% 1 424 365 100,00% 

Tržby z prodeje 
vl. výrobků a 
služeb 

1 179 293 100,16% 1 189 545 100,38% 1 286 549 99,18% 1 327 497 100,14% 1 420 726 99,74% 

Výkonná 
spotřeba 

710 748 60,36% 695 107 58,66% 804 881 62,05% 802 579 60,54% 858 179 60,25% 

Spotřeba mat. 
a energie 

422 108 35,85% 399 233 33,69% 476 046 36,70% 423 455 31,94% 502 574 35,28% 

Služby 288 640 24,51% 295 874 24,97% 328 835 25,35% 379 124 28,60% 355 605 24,97% 

Přidaná hodnota 470 233 39,94% 493 441 41,64% 499 857 38,53% 528 275 39,85% 574 180 40,31% 

Osobní náklady 121 259 10,30% 123 883 10,45% 133 376 10,28% 131 065 9,89% 133 540 9,38% 

Mzdové náklady 86 515 7,35% 87 675 7,40% 96 733 7,46% 96 693 7,29% 97 157 6,82% 

Odpisy 
investičního 
majetku 

191 259 16,24% 174 962 14,76% 176 378 13,60% 180 137 13,59% 180 849 12,70% 

Provozní VH 244 131 20,73% 241 504 20,38% 160 430 12,37% 249 225 18,80% 197 105 13,84% 

Finanční VH 979 0,08% -44 674 -3,77% -71 699 -5,53% -89 777 -6,77% -84 196 -5,91% 

VH před zdaněním 245 110 20,82% 140 604 11,87% 88 731 6,84% 159 448 12,03% 112 909 7,93% 

Zdroj: vlastní zpracování dle [15] 

Základnu 100 % pro výpočet ostatních položek tvoří výkony. Největší podíl zde 

představovaly tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, jejichž procentuální hodnota se 

ve všech sledovaných letech pohybovala okolo 100 %. Druhý největší podíl představovala 

výkonová spotřeba ve formě spotřebovávaných nákupů a služeb, která se pohybovala ve 

všech sledovaných letech okolo 60 %. Na vysoké hodnotě výkonné spotřeby se podílela 

zejména spotřeba materiálu a energie a hodnota služeb. Jednalo se především o externí 

služby v oblasti údržby a oprav, přepravy, operativního pronájmu osobních automobilů a 

ostatní služby související s výrobou. 

Zdroj: vlastní zpracování dle [15] 
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4.3 Analýza vývoje poměrových ukazatelů 

V této části práce je provedena analýza vybraných poměrových ukazatelů.  

Interpretace vývoje ukazatelů stability, likvidity, rentability a aktivity v letech 2006 – 2010 

je provedena prostřednictvím komentářů.  

Vzhledem k  fúzi společnosti Lhoist, s. r. o. a VČS, a. s. v roce 2006, došlo ke 

změně základního kapitálu. Tato skutečnost je zohledňována při interpretaci výsledků 

analýzy vývoje vybraných poměrových ukazatelů. 

Výsledné hodnoty vybraných poměrových ukazatelů jsou uvedeny v tab. č. 4.7, 4.8, 

4.9 a 4.10. 

4.3.1 Ukazatele zadluženosti (stability) podniku 

Tab. č. 4.7 – Výsledné hodnoty ukazatelů zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti 2006 2007 2008 2009 2010 

finanční páka 3,21 4,33 4,06 3,81 3,81 

celková zadluženost 0,67 0,75 0,74 0,72 0,72 

zadluženost vl. jmění 1,95 2,83 2,56 2,46 2,37 

úrokové krytí 5,53 3,32 2,15 3,00 2,46 

koeficient 
samofinancování 

0,31 0,23 0,25 0,26 0,26 

Zdroj: vlastní zpracování dle výsledků finanční analýzy podniku 

Časový průběh ukazatelů zadluženosti v letech 2006 – 2010 se nachází v grafu č. 

4.1. 
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Graf č. 4.1– Časový průběh ukazatelů zadluženosti v letech 2006 – 2010 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle výsledků finanční analýzy podniku 

Komentář ke grafu č. 4.1 

Finanční páka – udává v jaké míře je využíván pákový efekt financování dluhovým 

kapitálem. V roce 2006 byl ukazatel finanční páky nejnižší, činil 3,21. V tomto roce byla 

CA a VK nejvyšší, kdy hodnota CA činila 3 129 045 tis. Kč a hodnota VK 973 441 tis. Kč. 

Naopak v roce 2007 byla finanční páka nejvyšší a činila 4,33. Oproti roku 2006 nastal 

v tomto roce pokles CA o 452  977 tis. Kč a hodnota VK ze všech sledovaných let nejnižší 

a činila 618 498 tis. Kč. Rostoucí hodnota finanční páky by měla v ideálním případě 

zvyšovat ukazatele ROE a ROA. Míru využití cizího kapitálu zjistíme poměrem těchto 

dvou ukazatelů, kdy by výsledná hodnota měla převyšovat 1. Jedná se o index finanční 

páky. V případě VČS, a. s. pro rok 2006 měl index hodnotu 3,16, pro rok 2007 to bylo 

5,77. Z toho vyplývá, že v roce 2007 podnik nejvíce využil cizího kapitálu ve svůj 

prospěch, naopak v roce 2006 nejméně. 

Celková zadluženost – neboli ukazatel věřitelského rizika je základní ukazatel 

v oblasti měření finanční stability. Ukazatel byl nejvyšší v roce 2007, kdy činil 75 %. Cizí 

zdroje tedy měly 75 % podíl na krytí CA. Naopak v roce 2006 byl ukazatel nejnižší a činil 

67 %. Celková zadluženost podniku je vysoká, což je zapříčiněno zejména větší půjčkou, 

splatnou v roce 2016. 

Zadluženost vlastního jmění – vyjadřuje, kolikrát je objem cizích prostředků větší 

oproti vlastnímu kapitálu. V roce 2006 byl ukazatel výrazně nejnižší ve srovnání 
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s ostatními roky, kdy činil 1,95. V tomto roce byly dl. závazky i VK nejvyšší. Dl. závazky 

činily 1 899 168 tis. Kč a VK 973 441 tis. Kč. Z toho vyplývá, že objem cizích prostředků 

je téměř 2x větší než VK. V roce 2007 byla zadluženost nejvyšší, kdy činila 2,83. Objem 

cizích prostředků byl tedy téměř 3x větší než VK, což souvisí se sloučením výše 

zmíněných společností a se změnou VK mezi lety 2006 a dalšími. 

Úrokové krytí – tento ukazatel byl nejvyšší v roce 2006, kdy činil 5,5. V tomto 

případě zisk převyšoval 5,5x placené úroky. V zahraničí jsou za doporučené hodnoty 

označovány hodnoty dosahující trojnásobku nebo i více, což podnik v daném roce splnil. 

V roce 2008 zisk převyšoval placené úroky pouze 2,2x. V tomto roce bylo třeba 

k zaplacení úroků velké části zisku a pro akcionáře nebyl z tohoto pohledu daný rok příliš 

přínosným. 

Koeficient samofinancování – udává, do jaké míry je podnik schopen pokrýt aktiva 

vlastními zdroji, tedy jak vysoká je jeho finanční samostatnost. Z pohledu podniku byl 

tento ukazatel nejnižší v roce 2007, kdy činil 23 %. V tomto roce tedy byla finanční 

samostatnost podniku nejnižší. Podnik byl v tomto roce silně závislý na cizích zdrojích a 

ztrácel schopnost samofinancování. Naopak v letech 2009 a 2010 byl ukazatel nejvyšší, 

tedy 26 % a podnik byl schopen největší měrou pokrýt aktiva vlastními zdroji. Koeficient 

samofinancování je doplňkovým ukazatelem k ukazateli celkové zadluženosti. Jejich 

součet by měl být přibližně 100 %, což podnik ve všech sledovaných letech splňuje, ovšem 

v roce 2008 se ukazatel svými 99 % nejvíce přiblížil k doporučované hodnotě. 

4.3.2 Ukazatele likvidity 

Tab. č. 4.8 – Výsledné hodnoty ukazatelů likvidity 

Ukazatelé likvidity 2006 2007 2008 2009 2010 

okamžitá likvidita 0,47 0,30 0,25 0,26 0,37 

pohotová likvidita 5,76 1,68 2,15 3,28 2,81 

běžná likvidita 6,19 1,92 2,62 3,74 3,21 

čistý pracovní kapitál 632 746,00 179 090,00 335 862,00 396 620,00 366 977,00 

Zdroj: vlastní zpracování dle výsledků finanční analýzy podniku 

Časový průběh ukazatelů likvidity v letech 2006 – 2010 se nachází v grafu č. 4.2. 
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Graf č. 4.2– Časový průběh ukazatelů likvidity v letech 2006 – 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle výsledků finanční analýzy podniku 

Komentář ke grafu č. 4.2 

Okamžitá likvidita, likvidita 1. stupně dosahovala nejvyšší hodnoty v roce 2006, 

kdy se pohybovala okolo 0,5. Doporučované hodnoty pro tento ukazatel jsou uváděny od 

0,9 do 1,1. Na nižší hodnotu tohoto ukazatele mohl mít vliv nárůst položky Peníze v kr. 

finančním majetku, ale zároveň nejnižší hodnota kr. závazků v tomto roce, zejména u 

položky Závazky z obchodních vztahů.  V letech 2007 – 2009 se hodnota toho ukazatele 

pohybovala okolo 0,3. V těchto letech se okamžitá likvidita nejvíce odchylovala od 

doporučovaných hodnot. 

Pohotová likvidita, likvidita 2. stupně dosahovala nejvyšší hodnoty taktéž v roce 

2006, kdy činila 5,8. Likvidita je zajištěna při hodnotě ukazatele 1 – 1,5. Překročení 

doporučované hodnoty mohlo být způsobeno vlivem kr. pohledávek, kdy došlo k nárůstu 

hodnoty u položky Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem. Také 

hodnota kr. závazků byla v tomto roce nejnižší. Nejnižší hodnota pohotové likvidity 

zaznamenána v roce 2007, kdy se pohybovala okolo 1,7. Tehdy se jen nepatrně odchýlila 

od doporučované hodnoty. To mohlo být způsobeno nejnižší hodnotou kr. pohledávek 

v tomto roce, konkrétně u položky Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným 

vlivem. 
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Běžná likvidita, likvidita 3. stupně dosahovala nejvyšší hodnoty v roce 2006, kdy 

se tento ukazatel pohyboval okolo 6. Doporučovaná hodnota tohoto ukazatele je dána 

hodnotou 2,5. Výrazné překročení této hodnoty mohlo být způsobeno vlivem nejvyšší 

hodnoty OA v tomto roce, zejména u položek Pohledávky za účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem u kr. pohledávek a Peníze v kr. finančním majetku, zároveň kr. 

závazky byly v tomto roce nejnižší a to u položky Závazky z obchodních vztahů. Naopak 

nejnižší hodnota běžné likvidity byla zaznamenána v roce 2007, kdy činila 1,9. V roce 

2008 se hodnota běžné likvidity nejvíce přiblížila doporučeným hodnotám. Hodnota OA 

byla v tomto roce nejnižší a to u položek Materiál a Výrobky u zásob, Pohledávky za 

účetními jednotkami pod podstatným vlivem a Dohadné účty aktivní u kr. pohledávek. 

Zároveň hodnota kr. závazků nevykazovala sice nejvyšší hodnotu, ale položka Jiné 

závazky byla v tomto roce nejvyšší. 

Čistý pracovní kapitál – vyjadřuje, zda nám ještě zbývají OA po zaplacení všech 

kr. závazků. Výsledné hodnoty ČPK ve všech sledovaných letech jsou kladné. Podniku 

stačí OA k uhrazení kr. závazků. 

4.3.3 Ukazatele rentability 

Tab. č. 4.9 – Výsledné hodnoty ukazatelů rentability 

Ukazatelé rentability 2006 2007 2008 2009 2010 

rentabilita vlastního jmění (ROE) 0,19 0,32 0,10 0,18 0,13 

rentabilita celkového kapitálu (ROA) 0,06 0,07 0,02 0,05 0,03 

rentabilita tržeb (ROS) 0,21 0,16 0,07 0,12 0,08 

rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE) 0,06 0,08 0,03 0,05 0,04 

Zdroj: vlastní zpracování dle výsledků finanční analýzy podniku 

Komentáře k jednotlivým ukazatelům rentability jsou uvedeny v procentním 

vyjádření výsledných hodnot v jednotlivých letech. 

Časový průběh ukazatelů rentability v letech 2006 – 2010 se nachází v grafu č. 4.3. 
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Graf č. 4.3– Časový průběh ukazatelů rentability v letech 2006 – 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle výsledků finanční analýzy podniku 

Komentář ke grafu č. 4.3 

Rentabilita vlastního kapitálu v roce 2006 činila 19 %. V roce 2007 došlo 

k nárůstu rentability na 32 %. V tomto roce vykazovala rentabilita vlastního kapitálu 

nejvyšší procentuální hodnotu, což bylo způsobeno tím, že VH za běžnou činnost byl 

v tomto roce nejvyšší a zároveň VK nejnižší. Vzhledem k tomu, že v průmyslu se 

optimální hodnota tohoto ukazatele pohybuje mezi 35 – 40 %, lze tedy konstatovat, že 

v roce 2007 byla výnosnost kapitálu vloženého do podniku nejvyšší. Důvodem nárůstu 

ukazatele v tomto roce byla nejvyšší hodnota zisku, ale také pokles úrokové míry cizího 

kapitálu a snížení podílu vlastního kapitálu na celkovém kapitálu,  což přispělo k celkové 

rentabilitě a tím ke zvýšení tržní hodnoty podniku. 

V roce 2008 došlo k výraznému poklesu o 22 %, kdy rentabilita v tomto roce činila 

pouhých 10 %. Rentabilita zde ze všech sledovaných let vykazovala nejnižší procentuální 

hodnotu. Tato situace nastala díky tomu, že hodnota VH za běžnou činnost byla v tomto 

roce nejnižší. Důvodem tak výrazného poklesu rentability v tomto roce bylo snížení tvorby 

zisku společnosti, ale také nejnižší hodnota úrokového krytí, kdy bylo v tomto roce třeba 

k zaplacení úroků velké části zisku, došlo ke zvýšení úrokového zatížení cizího kapitálu a 

tím ke zvýšení podílu vlastního kapitálu na celkovém kapitálu. V roce 2009 rentabilita 

činila 18 % a v roce 2010 došlo k mírnému poklesu o 5 %. 
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Rentabilita celkového kapitálu v roce 2006 činila 6 %. V roce 2007 došlo 

k mírnému nárůstu o 1 %. V roce 2007 byla tedy rentabilita celkového kapitálu nejvyšší a 

činila 7 %. Tato situace nastala vlivem VH za běžnou činnost, jehož hodnota byla v tomto 

roce nejvyšší a to 253 415 tis. Kč. Optimální hodnota pro tento ukazatel se pohybuje kolem 

10 %. Lze tedy konstatovat, že v tomto roce byla výnosnost celkového kapitálu nejvyšší. 

V roce 2008 došlo k poklesu o 5 %.  Procentuální hodnota tedy činila v tomto roce 2 % a 

vykazovala tedy nejnižší procentuální hodnotu ve sledovaném časovém horizontu. To bylo 

způsobeno tím, že VH za běžnou činnost byl v tomto roce výrazně nejnižší. Činil pouze 

66 931 tis. Kč. V roce 2009rentabilita celkového kapitálu vzrostla na 5 % a v roce 2010 

naopak mírně poklesla na 4 %. 

Rentabilita tržeb v roce 2006 činila 21 %. V tomto roce vykazovala nejvyšší 

procentuální hodnotu, což bylo způsobeno tím, že v tomto roce činil výsledek hospodaření 

před zdaněním 245 110 tis. Kč, také tržby z prodeje DM a materiálu byly v tomto roce 

výrazně nejvyšší, činily 114 017 tis. Kč. V roce 2007 nastal pokles o 5 %. V roce 2008 

byla rentabilita tržeb nejnižší a činila pouhých 5%. Důvodem byla nejnižší hodnota VH 

před zdaněním v tomto roce a to 88 731 tis. Kč. V roce 2009 došlo k nárůstu na 12 %. A 

v posledním sledovaném roce rentabilita poklesla o 4 %. 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu v roce 2006 činila 6 %. V roce 2007 došlo 

k nárůstu o 2 %. V tomto roce vykazovala rentabilita dlouhodobého kapitálu nejvyšší 

procentuální hodnotu. Lze tedy konstatovat, že v tomto roce bylo hospodaření společnosti 

nejvíce efektivní. V roce 2008 došlo k nejvýraznějšímu poklesu, a to o 5 %. To bylo 

způsobeno vlivem nejnižšího provozního VH v tomto roce, který činil 160 430 tis. Kč. V 

roce 2009 rentabilita vzrostla na 5 % a rok 2010 zaznamenal pokles o 1 %.  
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4.3.4 Ukazatele aktivity 

Tab. č. 4.10 – Výsledné hodnoty ukazatelů aktivity 

Ukazatelé aktivity 2006 2007 2008 2009 2010 

doba obratu aktiv 959,42 813,39 769,41 715,27 648,63 

obrátka aktiv 0,38 0,45 0,47 0,51 0,56 

doba obratu stálých aktiv 726,85 699,10 617,08 566,64 513,25 

obrátka stálých aktiv 0,50 0,52 0,59 0,65 0,71 

doba obratu zásob 18,68 16,95 30,63 20,95 19,60 

obrátka zásob 22,50 25,58 13,37 20,24 21,59 

doba obratu závazků 24,26 30,31 38,19 32,59 34,90 

obrátka závazků 15,05 12,04 9,56 11,23 10,46 

průměrné inkasní období 46,31 49,55 48,89 45,47 46,06 

obrátka pohledávek 7,88 7,37 7,47 8,05 7,92 

Zdroj: vlastní zpracování dle výsledků finanční analýzy podniku 

Časový průběh ukazatelů aktivity v letech 2006 – 2010 se nachází v grafu č. 4.4. 

 

Graf č. 4.4 – Časový průběh ukazatelů aktivity v letech 2006 – 2010

 
Zdroj: vlastní zpracování dle výsledků finanční analýzy podniku 

Komentář ke grafu č. 4.4 

Doba obratu aktiv byla nejkratší v roce 2010 a naopak nejdelší v roce 2006, kdy 

v roce 2010 se obrat aktiv pohyboval okolo 0,6 obrátek/rok a v roce 2006 okolo 0,4 

obrátek/rok. Doba k uskutečnění jedné obrátky aktiv v roce 2010 tedy činila 649 dnů a 

v roce 2006 to bylo téměř 960 dnů. CA byla v roce 2006 nejvyšší, a to 3 129 045 tis. Kč a 

hodnota CT naopak nejnižší, kdy činila 1 190 408 tis. Kč. V roce 2010 byla situace opačná, 
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kdy CA byla nejnižší a činila 2 570 785 tis. Kč a hodnota CT nejvyšší, a to 1 446 636 tis. 

Kč. Z výsledků ukazatele obratu aktiv pro jednotlivé roky vyplývá, že ve všech 

sledovaných letech nestačil rok k uskutečnění jedné obrátky. 

Doba obratu stálých aktiv byla nejkratší v roce 2010, kdy činila doba obratu 513 

dnů a obrat stálých aktiv v tomto roce činil 0,71 obrátek/rok. Naopak obrátkovost stálých 

aktiv v roce 2006 činila 0,5 obrátek/rok, kdy byla doba obratu stálých aktiv nejdelší, a to 

727 dnů, což představuje dobu k uskutečnění 1 obrátky stálých aktiv. V roce 2010 byla 

hodnota fixních aktiv nejnižší a činila 2 034 196 tis. Kč. V roce 2006 byla fixní aktiva 

nejvyšší s hodnotou 2 370 557 tis. Kč. Z výsledků ukazatele obratu stálých aktiv pro 

jednotlivé roky tedy vyplývá stejně jako u obratu aktiv, že v těchto sledovaných letech 

nestačil rok k uskutečnění jedné obrátky. 

Doba obratu zásob, tedy obrátkovost byla nejlepší v roce 2008, kdy počet dnů 

potřebných k obrácení zásob činil téměř 14 dnů. Naopak tomu bylo v roce 2007, kdy bylo 

k obrácení zásob zapotřebí téměř 26 dnů. Z pohledu ukazatele obratu zásob vyplývá, že 

v roce 2008 se zásoby obrátily téměř31x a nejnižší hodnota obratu zásob byla v roce 2007, 

kdy se zásoby obrátily téměř 17x. 

Doba obratu závazků – ukazatel obratu kr. závazků dosahoval nejvyšší hodnoty 

v roce 2006, kdy došlo k 15 obrátkám/rok, tudíž v tomto roce bylo potřeba pouze okolo 25 

dnů k uskutečnění jedné obrátky kr. závazků. Naopak tomu bylo v roce 2008, kdy obrat kr. 

závazků činil téměř 10 obrátek/rok a doba k uskutečnění jedné obrátky byla tudíž nejdelší a 

trvala téměř 39 dní. 

Průměrné inkasní období, tedy doba obratu pohledávek – ukazatel průměrného 

inkasního období byl nejnižší v roce 2009, kdy činil téměř 46 dnů. Naopak v roce 2007 byl 

nejvyšší, a to téměř 50 dnů. Snahou podniku by mělo být, aby doba obratu pohledávek byla 

co nejkratší resp. kratší než doba obratu závazků, a to za předpokladu, že inkasuje či platí 

faktury v hotovosti. V případě, že jak pohledávky, tak závazky jsou na faktury, pak záleží 

na době splatnosti. 
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4.4 Du Pont pyramidální rozklad 

Tato kapitola se zabývá rozborem hospodaření podniku prostřednictvím Du Pont 

pyramidálního rozkladu za období 2009 a 2010. Nejprve bude proveden výpočet 

jednotlivých podílových ukazatelů a prostřednictvím výsledných hodnot bude následovat 

výpočet logaritmu a absolutní a relativní změny jednotlivých ukazatelů. Cílem je zjištění 

vlivu změny jednotlivých analytických ukazatelů na změnu celkového syntetického 

ukazatele, tj. výnosu na vlastní jmění. 

Tab. č. 4.11 – Výsledné hodnoty Du Pont pyramidálního rozkladu 

Rok 
2009 2010 ∆ = (1) - (0) (1)/(0) log (1)/(0) 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna [%] Položka 

Zisk 
0,1822 0,1287 -0,0535 0,7064 -0,1510 -0,0535 -29,3637 

Vlastní kapitál 

Zisk 
0,0478 0,0338 -0,0140 0,7074 -0,1504 -0,0533 -29,2448 

Aktiva celkem 

Aktiva celkem 
3,8130 3,8076 -0,0054 0,9986 -0,0006 -0,0002 -0,1189 

Vlastní kapitál 

Zisk 
0,0835 0,0522 -0,0313 0,6252 -0,2040 -0,0723 -39,6762 

Tržby 

Tržby 
0,5723 0,6476 0,0752 1,1314 0,0536 0,0190 10,4314 

Aktiva celkem 

Náklady 
0,9654 0,9375 -0,0280 0,9710 -0,0128 - - 

Tržby 

Aktiva celkem 
1,7472 1,5442 -0,2030 0,8838 -0,0536 - - 

Tržby 

 

Relativní změna vrcholového ukazatele (ROE) v roce 2010 činila -29,3637 %. 

V tomto roce došlo k poklesu tohoto ukazatele o -0,0535. O této změně můžeme říci, že 

byla negativní, neboť došlo k menšímu zhodnocení vlastního kapitálu vloženého do 

podniku, než v roce předchozím (2009). Tato změna byla zapříčiněna konkrétně tím, že 

došlo k meziročnímu poklesu vlastního kapitálu a zároveň došlo k poklesu zisku o 38 780 

tis. Kč. Vrcholový ukazatel můžeme také získat součinem výnosů aktiv a multiplikátoru 

jmění a součtem jejich relativních změn dostaneme opět hodnotu relativní změny 

vrcholového ukazatele. Relativní změna výnosu aktiv činí -29,2448 a relativní změna 

multiplikátoru jmění činí -0,1189, z čehož lze odvodit, že se na relativní změně 

Zdroj: vlastní zpracování 
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vrcholového ukazatele negativně podílela převážně výnosnost aktiv (ROA) se změnou 

99,6 % a zbylými 0,4 % změna multiplikátoru vlastního jmění.  

Relativní změna ukazatele rentability aktiv (ROA) činí -29,2448 %. Tato změna je 

negativní, jelikož podnik snížil v roce 2010 oproti roku 2009 schopnost vytváření většího 

zisku v závislosti na efektivním využívání majetku podniku. Ukazatel rentability aktiv je 

tvořen součinem ukazatelů zisk/tržby,neboli rentabilitou tržeb a tržby/aktiva, neboli 

obratem aktiv, přičemž součet hodnot relativní změny těchto ukazatelů musí dávat opět 

hodnotu této relativní změny výnosu aktiv. Relativní změna ziskové marže činí -39,6762 % 

a relativní změna ukazatele obratu aktiv činí 10,4317 %, z čehož vyplývá, že se na relativní 

změně ukazatele výnosu aktiv negativně podílela relativní změna ziskové 

marže135,6692 % a relativní změna ukazatele obratu aktiv se pozitivně podílela na 

relativní změně ukazatele výnosu aktiv změnou -35,6692 %. Tato změna měla pozitivní 

vliv, neboť aktiva není třeba obnovovat z tržeb. 
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5 Návrhy a opatření 

Finanční analýza byla provedena na základě účetních výkazů společnosti Vápenka 

Čertovy schody, a. s. za období let 2006 – 2010. Tato analýza byla provedena 

prostřednictvím horizontální a vertikální analýzy aktiv a pasiv Rozvahy a VZZ, analýzy 

vybraných finančních poměrových ukazatelů a rozborem hospodaření podniku pomocí Du 

Pont pyramidálního rozkladu. V této kapitole bude následovat interpretace výsledků a 

v případě výskytu negativně působících vlivů na hospodaření podniku bude navrženo 

optimalizační opatření do budoucna. 

Z horizontální a vertikální analýzy účetních výkazů je patrný kolísavý vývoj 

hospodářského výsledku. Oběžná aktiva dosahovala nejvyšší hodnoty v roce 2006 vlivem 

nárůstu krátkodobých pohledávek a od roku 2008 se udržují na přibližně stejné hladině – 

klesající tendence je minimální. Na celkové hodně aktiv se největší měrou podílela stálá 

aktiva, která byla tvořena převážně dlouhodobým hmotným majetkem. Cizí zdroje mají 

klesající tendenci, stejně tak dlouhodobé závazky. Vlivem fúze Lhoist, s. r. o. a VČS, a. s. 

roku 2006 došlo k poklesu základního kapitálu podniku v následujících letech. Veškeré 

tržby podniku plynou z prodeje vlastních výrobků a služeb. 

Finanční stabilita měří, do jaké míry podnik využívá k financování aktiv ve své 

činnosti cizí zdroje, tedy dluhy. V roce 2007 podnik nejvíce využil cizího kapitálu ve svůj 

prospěch a v roce 2006 naopak nejméně. Celková zadluženost podniku byla v roce 2007 

vysoká (75 %), což bylo zapříčiněno vysokou půjčkou splatnou v roce 2016. Objem cizích 

prostředků byl v tomto roce tedy téměř 3x větší než VK, což souvisí se sloučením výše 

zmíněných společností a se změnou VK mezi lety 2006 a dalšími. V roce 2008 zisk 

převyšoval placené úroky pouze 2,2x, přičemž doporučované hodnoty by měly dosahovat 

trojnásobku i více. V tomto roce bylo třeba k zaplacení úroků velké části zisku, z tohoto 

pohledu tedy nebyl daný rok příliš přínosným. Koeficient samofinancování je doplňkovým 

ukazatelem k ukazateli celkové zadluženosti. Jejich součet by měl být přibližně 100 %, což 

podnik ve všech sledovaných letech splňuje. Z hlediska financování chodu podniku a jeho 

rozvoje jsou využívány převážně vlastní zdroje, jelikož půjčka v rámci cizích zdrojů není 

k těmto účelům využívána. Podnik by tedy měl udržovat klesající tendenci cizích zdrojů a 

dál podnik nezadlužovat minimálně do doby splacení dluhu ve formě půjčky roku 2016. 

Větší podíl cizího kapitálu, sice přispívá podniku k tvorbě zisku a v  případě, že těchto 
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zdrojů využívá ve správnou chvíli, míře a na správném místě, může celkové náklady na 

určitou investici efektivním způsobem snížit. Ovšem vysoká zadluženost podniku by 

nemusela působit důvěryhodně pro banky a podnik by mohl mít problém při získávání 

cizího kapitálu.  

Doporučované hodnoty okamžité likvidity by se měly pohybovat od 0,9 do 1,1. Ve 

všech sledovaných letech byly hodnoty podstatně nižší.  Pohotová likvidita zahrnuje 

pohledávky, jejichž likvidnost je nižší než u krátkodobého finančního majetku. Likvidita je 

zajištěna při hodnotě ukazatele 1 – 1,5. Ve všech sledovaných letech hodnoty převyšovaly 

tuto mez. Vysoké překročení likvidity v roce 2006 bylo způsobeno vlivem vysoké hodnoty 

pohledávek – konkrétně u položky pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným 

vlivem. Rok 2007 se hodnotou 1,7 nejvíce přiblížil doporučovaným hodnotám. Běžná 

likvidita je zajištěna při hodnotě 2,5. Ve všech sledovaných letech se hodnoty odchylovaly 

od hodnoty 2,5 a v roce 2006 dokonce výrazně. V roce 2008 byla likvidita nejblíže 

doporučené hodnotě. Výsledné hodnoty ČPK ve všech sledovaných letech jsou kladné. 

Podniku stačí OA k uhrazení kr. závazků. Ne příliš příznivé výsledky likvidity podniku opět 

souvisí s fúzí společnosti v roce 2006. V případě realokace položky kr. pohledávek – 

konkrétně pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem do krátkodobého 

finančního majetku, by úroveň likvidity byla přínosnější. 

Rentabilita poměřuje zisk k určitému základu. Ukazatele rentability by měly mít 

rostoucí tendenci. Výsledné hodnoty rentability mají spíše kolísavý charakter. Rentabilita 

byla nejpřínosnější v roce 2007, naopak v roce 2008 došlo k výraznému poklesu. 

Rentabilita tržeb je nepřínosnější v roce 2006. Důvodem ne příliš příznivých výsledků 

rentability souvisí s kolísavým charakterem hospodářského výsledku, daňovým zatížením, 

vysokou mírou zadlužení v důsledku vysoké půjčky a určitý podíl na tomto vývoji má také 

hospodářská krize. Hlavní příčinou poklesů výnosnosti vlastního kapitálu je fúze v roce 

2006. Podnik by měl věnovat větší pozornost nákladům a hospodárnosti při vynakládání 

prostředků, které se projeví zvýšením rentability tržeb a zvyšovat rychlost obratu aktiv 

skrze efektivnější využívání kapitálu. 
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Ukazatel doby obratu aktiv byl nejpříznivější v roce 2010, kdy byla výsledná doba 

nejkratší. V ostatních letech doba obratu aktiv převyšuje 700 dní. Oběžná aktiva mají 

klesající tendenci. Vývoj zásob se příliš nemění, až na rok 2008, kdy došlo k jejich 

zvýšení. Přesto se pohybují v přijatelných hodnotách, což je pro podnik pozitivní, neboť 

nedochází ke zbytečnému vázání kapitálu ve formě těchto zásob. Doba obratu závazků 

nepřesahuje 40 dní. V roce 2006 byl tento ukazatel nejnižší, kdy se pohyboval okolo 25 

dní. Průměrné inkasní období nepřesahuje 50 dní.  V případě, že jak pohledávky, tak 

závazky jsou na faktury, pak záleží na době splatnosti. Řešením pro snížení doby obratu 

pohledávek by mohla být kratší doba pro splatnost těchto pohledávek. 

Z výsledků Du Pontova pyramidálního rozkladu je patrné, že rentabilita vlastního 

kapitálu (ROE) vykazovala mezi sledovanými roky 2009 a 2010 zápornou hodnotu, což 

bylo zapříčiněno zejména negativním vlivem změny výnosnosti aktiv (ROA) a menší 

měrou také negativní změnou multiplikátoru vlastního jmění. V roce 2010 tedy došlo 

k menšímu zhodnocení vlastního kapitálu vloženého do podniku, než v roce 2009, vlivem 

meziročního poklesu vlastního kapitálu a poklesem zisku. Relativní změna výnosnosti 

aktiv taktéž dosahovala záporné hodnoty. Na relativní změnu tohoto ukazatele negativně 

působila relativní změna ziskové marže a naopak pozitivně relativní změna obratu aktiv. 

Z pozitivního výsledku ukazatele obratu aktiv vyplývá, že aktiva podnik nemusí obnovovat 

z tržeb. Podniku bych doporučila zvýšit hodnotu ziskové marže a zaměřit se na náklady, 

jelikož jimi je hodnota ziskové marže ovlivňována. 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo vyhodnotit ukazatele finanční analýzy a na základě zjištěných 

výsledků hospodaření podniku navrhnout optimalizační opatření do budoucna. Hodnocení 

vývoje finanční situace bylo provedeno prostřednictvím finanční analýzy podniku Vápenka 

Čertovy schody, a. s. na základě účetních výkazů za období let 2006 – 2010. 

Důležitým faktorem, ze kterého bylo třeba při interpretaci výsledků finanční 

analýzy vycházet, byla fúze společnosti Lhoist, s. r. o. a VČS, a. s. uskutečněná v roce 

2006. Společnost Lhoist, s. r. o. přijala půjčku za účelem odkupu společnosti VČS, a. s., 

čímž došlo k navýšení cizích zdrojů. 

V průběhu sledovaných let podnik postupně snižoval podíl cizích zdrojů krytí 

majetku, ale nadále převyšoval vlivem přijetí půjčky podíl vlastních zdrojů krytí. 

Firma tvoří zisk, ve kterém je velká hodnota nepeněžních položek, avšak nižších, 

než investiční činnost podniku a vzhledem k úrovni pracovního kapitálu, jehož vývoj je 

stabilní, je tudíž zřejmé, že firma generuje dostatečné finanční prostředky k financování 

chodu podniku z vlastních zdrojů. 

V souvislosti s fúzí obou společností v roce 2006, došlo k poklesu vlastního 

kapitálu v následujících letech. V důsledku těchto událostí nejsou výpočty některých 

ukazatelů příliš uspokojivé, stejně tak jako vysoká zadluženost podniku. Tato situace by se 

ovšem měla obrátit k lepšímu v roce 2016 splacením půjčky. 

Závěrem lze říci, že společnost si vede dobře a ubírá se správným směrem. 

Z celkového pohledu společnost generuje zisk a výše čistého pracovního kapitálu je 

přínosná. Vzhledem k celkové modernizaci Vápenky, která se dotkla všech provozů, 

rozsáhlým inovacím výrobků špičkové jakosti a pružnou logistikou, jsou vyhlídky do 

budoucna uspokojivé. 

Finanční analýza by měla být součástí finančního plánování každého podniku. 

Sledování finančních ukazatelů může být pro podnik užitečné při zajišťování lepší úrovně 

hospodaření a jeho finančního zdraví a působí jako zpětná vazba, která odráží celkovou 

činnost podniku. 
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Příloha č. 1 – Zkrácená Rozvaha v tis. Kč (2006 - 2010) 

Ozn. Text Účetní období (Netto) 

2006 2007 2008 2009 2010 

 
AKTIVA CELKEM 3 129 045 2 676 068 2 768 993 2 629 184 2 570 785 

A Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 

B Dlouhodobý majetek 2 370 557 2 300 062 2 220 807 2 082 850 2 034 196 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 2 568 9 350 7 957 6 491 5 702 

B.I 1 Zřizovací výdaje 
    

 

B.I 2 Nehmotné výsledky výzkumné činnosti 
    

 

B.I 3 Software 2 568 3 644 2 853 1 982 1 207 

B.I 4 Ocenitelná práva 0 5 699 2 104 4 509 4 495 

B.I 5 Goodwill 0 0 0 0 0 

B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 7 0 0 0 

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 2 271 607 2 193 072 2 115 560 1 979 419 1 931 904 

B.II 1 Pozemky 8 251 8 251 8 251 8 863 22 244 

B.II 2 Stavby 252 705 260 416 287 082 279 682 270 471 

B.II 3 
Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 737186 724 762 716 726 680 296 620 078 

B.II 4 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 3 431 3 338 3 338 3 338 3 338 

B.II 5 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 28 790 48 027 41 240 37 367 133 316 

B.II 6 Poskytnuté zálohy na DHM 5 096 2 079 894 12 766 

B.II 7 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 1 236 148 1 146 199 1 058 029 969 861 881 691 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 96 382 97 640 97 290 96 940 96 590 

B.III 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 7 885 7 885 7 885 7 885 7 885 

B.III 2 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 86 047 87 655 87 655 87 655 87 655 

B.III 3 Jiný dlouhodobý finanční majetek 2 450 2 100 1 750 1 400 1 050 

C Oběžná aktiva 754 598 372 864 543 209 541 320 532 706 

C.I Zásoby 52 900 46 940 98 225 66 455 66 999 

C.I 1 Materiál 32 558 31 151 57 888 41 854 38 759 

C.I 2 Výrobky 20 342 15 789 26 402 24 601 282 540 

C.I 3 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 13935 0 0 

C.II Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

C.III Krátkodobé pohledávky 644 500 267 829 392 189 437 244 403 872 

C.III 1 Pohledávky z obchodních vztahů 151 043 163 034 175 931 167 128 182 570 

C.III 2 
Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem 482 677 78 958 170 354 223 915 180 930 

C.III 3 Stát – daňové pohledávky 2 771 17 279 30 178 3 358 8 394 

C.III 4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 095 3 576 5 734 4 697 6 025 

C.III 5 Dohadné účty aktivní 3 581 585 6 275 9 710 10 702 

C.III 6 Jiné pohledávky 3 333 4 397 3 717 28 436 15 251 

C.IV Krátkodobý finanční majetek 57 198 58 095 52 795 37 621 61 835 

C.IV 1 Peníze 289 142 74 257 151 

C.IV 2 Účty v bankách 56 909 57 953 52 721 37 364 61 684 

D.I Časové rozlišení 3 890 3 142 4 977 5 014 3 883 

D.I 1 Náklady příštích období 3 890 3 142 4 977 5 014 3 812 

D.I 2 Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

D.I 3 Příjmy příštích období 0 0 0 0 71 



 

 

 
PASIVA CELKEM 3 129 045 2 676 068 2 768 993 2 629 184 2 570 785 

A Vlastní kapitál 973 441 618 498 682 814 689 534 675 168 

A.I Základní kapitál 782 132 230 000 230 000 230 000 230 000 

A.I 1 Základní kapitál 782 132 230 000 230 000 230 000 230 000 

A.II Kapitálové fondy 8 175 8 173 8 173 8 173 8 173 

A.II 1 Emisní ážio 0 0 0 0 0 

A.II 2 Ostatní kapitálové fondy 8 175 8 173 8 173 8 173 8 173 

A.III 
Rezervní fondy, nedělitelný fond 
 a ostatní fondy ze zisku 2 000 11 100 23 000 46 000 46 000 

A.III 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 2 000 11 100 23 000 46 000 46 000 

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 188 172 036 354 710 279 726 304 100 

A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 0 172 036 354 710 279 726 304 100 

A.IV 2 Neuhrazená ztráta minulých let 188 0 0 0 0 

A.V 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-) 181 322 197 189 66 931 125 635 86 895 

B Cizí zdroje 2 105 942 2 010 218 2 036 578 1 890 686 1 848 408 

B.I Rezervy 84 922 63 243 82 229 46 553 85 155 

B.I 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 84 922 63 243 70 968 24 030 51 266 

B.I 2 Ostatní rezervy 0 0 11 261 22 523 33 889 

B.II Dlouhodobé závazky 1 899 168 1 753 201 1 747 002 1 699 433 1 597 524 

B.II 1 Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

B.II 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 1 472 362 1 425 505 1 442 106 1 417 205 1 341 967 

B.II 3 Odložený daňový závazek 426 806 327 696 304 896 282 228 255 557 

B.III Krátkodobé závazky 121 852 193 774 207 347 144 700 165 729 

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 79 119 99 723 137 436 119 812 138 313 

B.III 2 Závazky k zaměstnancům 3 428 4 600 5 469 5 369 5 514 

B.III 3 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 2 242 3 192 2 831 2 658 2 857 

B.III 4 Stát – daňové závazky a dotace 25 139 1 301 1 027 8 923 2 864 

B.III 5 Krátkodobé  přijaté zálohy 872 90 90 0 65 

B.III 6 Dohadné účty pasivní 10 851 7 228 10 050 7 779 15 959 

B.III 7 Jiné závazky 201 77 640 50 444 159 157 

C.I Časové rozlišení 49 662 47 352 49 601 48 964 47 209 

C.I 1 Výdaje příštích období 49 662 47 352 49 601 48 964 47 209 

 
 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 – Zkrácený Výkaz zisku a ztrát v tis. Kč (2006 – 2010) 

Ozn. Text Účetní období  

2006 2007 2008 2009 2010 

I Tržby za prodej zboží 11 115 11 316 27 039 17 845 25 910 

A Náklady vynaložené na prodej zboží 7 558 7 761 19 476 12 687 17 916 

+ Obchodní marže 3 557 3 555 7 563 5 158 7 994 

II Výkony 1 177 424 1 184 993 1 297 175 1 325 696 1 424 365 

II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 179 293 1 189 545 1 286 549 1 327 497 1 420 726 

II. 2 Změna stavu vnitropod. zásob vlastní výroby 1 869 4 552 10 626 1 801 3 639 

II. 3 Aktivace 0 0 0 0 0 

B Výkonová spotřeba 710 748 695 107 804 881 802 579 858 179 

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 422 108 399 233 476 046 423 455 502 574 

B. 2 Služby 288 640 295 874 328 835 379 124 355 605 

+ Přidaná hodnota 470 233 493 441 499 857 528 275 574 180 

C Osobní náklady 121 259 123 883 133 376 131 065 133 540 

C. 1 Mzdové náklady 86 515 87 675 96 733 96 693 97 157 

C. 2 
Náklady na sociální zabezpečení  
a zdravotní pojištění 33 131 34 209 34 364 32 186 34 157 

C. 3 Sociální náklady 1 613 1 999 2 279 2 186 2 226 

D Daně a poplatky 1 582 1 969 3 121 3 495 4 813 

E Odpisy investičního majetku 191 259 174 962 176 378 180 137 180 849 

III 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  
a materiálu 114 017 36 992 7 830 21 431 16 304 

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 111 880 30 723 3 106 17 148 11 400 

III. 2 Tržby z prodeje materiálu 2 137 6 269 4 724 4 283 4 904 

F 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 2 162 10 256 7 019 3 637 4 823 

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 316 4 2741 8 27 

F. 2 Prodaný materiál 1 846 10 252 4 278 3 629 4 796 

G Změna stavu rezerv a opravných položek 14 564 24 304 23 477 37 046 43 048 

IV. Ostatní provozní výnosy 416 552 15 170 220 339 100 849 117 719 

H Ostatní provozní náklady 425 845 17 333 224 225 120 042 144 025 

* Provozní výsledek hospodaření 244 131 241 504 160 430 249 225 197 105 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 215 195 179 0 0 

VII. 1 Výnosy z CP a vkladů ve skupině 215 195 179 0 0 

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 0 26 259 77 073 0 

L. Náklady z přecenění CP a derivátů 0 0 0 0 12 418 

X. Výnosové úroky 25 684 14 957 4 492 2 526 1 408 

N. Nákladové úroky 54 063 84 890 76 975 79 663 77 337 

XI. Ostatní finanční výnosy 70 026 83 438 17 652 36 428 79 004 

O Ostatní finanční náklady 40 883 58 374 43 306 126 141 74 853 

* Finanční výsledek hospodaření 979 44 674 71 699 89 777 84 196 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 63 788 56 585 21 800 33 813 26 054 

Q1. splatná 76 952 42 525 44 600 56 481 52 724 

Q2. odložená 13 164 99 110 22 800 22 668 26 670 

** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 181 322 253 415 66 931 125 635 86 855 

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 0 56 226 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 56 226 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 181 322 197 189 66 931 125 635 86 855 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 245 110 140 604 88 731 159 448 112 909 



 

 

Příloha č. 3 – Průměrné hodnoty Rozvahových položek v tis. Kč 

Ozn. Text 

Účetní období (Netto) k 31.12. Průměrné hodnoty 

2006 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

  AKTIVA CELKEM 3 129 045 2 676 068 2 768 993 2 629 184 2 570 785 2 902 557 2 722 531 2 699 089 2 599 985 
A Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B Dlouhodobý majetek 2 370 557 2 300 062 2 220 807 2 082 850 2 034 196 2 335 310 2 260 435 2 151 829 2 058 523 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 2 568 9 350 7 957 6 491 5 702 5 959 8 654 7 224 6 097 
B.I 1 Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B.I 2 Nehmotné výsledky výzkumné činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B.I 3 Software 2 568 3 644 2 853 1 982 1 207 3 106 3 249 2 418 1 595 
B.I 4 Ocenitelná práva 0 5 699 2 104 4 509 4 495 2 850 3 902 3 307 4 502 
B.I 5 Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 7 0 0 0 4 4 0 0 
B.II Dlouhodobý hmotný majetek 2 271 607 2 193 072 2 115 560 1 979 419 1 931 904 2 232 340 2 154 316 2 047 490 1 955 662 

B.II 1 Pozemky 8 251 8 251 8 251 8 863 22 244 8 251 8 251 8 557 15 554 
B.II 2 Stavby 252 705 260 416 287 082 279 682 270 471 256 561 273 749 283 382 275 077 

B.II 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 737 186 724 762 716 726 680 296 620 078 730 974 720 744 698 511 650 187 
B.II 4 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 3 431 3 338 3 338 3 338 3 338 3 385 3 338 3 338 3 338 

B.II 5 Nedokončený dlouhodobý hmotný maj. 28 790 48 027 41 240 37 367 133 316 38 409 44 634 39 304 85 342 
B.II 6 Poskytnuté zálohy na DHM 5 096 2 079 894 12 766 3 588 1 487 453 389 

B.II 7 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 1 236 148 1 146 199 1 058 029 969 861 881 691 1 191 174 1 102 114 1 013 945 925 776 
B.III Dlouhodobý finanční majetek 96 382 97 640 97 290 96 940 96 590 97 011 97 465 97 115 96 765 

B.III 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 7 885 7 885 7 885 7 885 7 885 7 885 7 885 7 885 7 885 
B.III 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 86 047 87 655 87 655 87 655 87 655 86 851 87 655 87 655 87 655 

B.III 3 Jiný dlouhodobý finanční majetek 2 450 2 100 1 750 1 400 1 050 2 275 1 925 1 575 1 225 
C Oběžná aktiva 754 598 372 864 543 209 541 320 532 706 563 731 458 037 542 265 537 013 
C.I Zásoby 52 900 46 940 98 225 66 455 66 999 49 920 72 583 82 340 66 727 
C.I 1 Materiál 32 558 31 151 57 888 41 854 38 759 31 855 44 520 49 871 40 307 
C.I 2 Výrobky 20 342 15 789 26 402 24 601 282 540 18 066 21 096 25 502 153 571 

C.I 3 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 13 935 0 0 0 6 968 6 968 0 
C.II Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C.III Krátkodobé pohledávky 644 500 267 829 392 189 437 244 403 872 456 165 330 009 414 717 420 558 
C.III 1 Pohledávky z obchodních vztahů 151 043 163 034 175 931 167 128 182 570 157 039 169 483 171 530 174 849 

C.III 2 Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 482 677 78 958 170 354 223 915 180 930 280 818 124 656 197 135 202 423 
C.III 3 Stát – daňové pohledávky 2 771 17 279 30 178 3 358 8 394 10 025 23 729 16 768 5 876 

C.III 4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 095 3 576 5 734 4 697 6 025 2 336 4 655 5 216 5 361 
C.III 5 Dohadné účty aktivní 3 581 585 6 275 9 710 10 702 2 083 3 430 7 993 10 206 

C.III 6 Jiné pohledávky 3 333 4 397 3 717 28 436 15 251 3 865 4 057 16 077 21 844 
C.IV Krátkodobý finanční majetek 57 198 58 095 52 795 37 621 61 835 57 647 55 445 45 208 49 728 

C.IV 1 Peníze 289 142 74 257 151 216 108 166 204 
C.IV 2 Účty v bankách 56 909 57 953 52 721 37 364 61 684 57 431 55 337 45 043 49 524 
D.I Časové rozlišení 3 890 3 142 4 977 5 014 3 883 3 516 4 060 4 996 4 449 
D.I 1 Náklady příštích období 3 890 3 142 4 977 5 014 3 812 3 516 4 060 4 996 4 413 
D.I 2 Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D.I 3 Příjmy příštích období 0 0 0 0 71 0 0 0 36 



 

 

                      
  PASIVA CELKEM 3 129 045 2 676 068 2 768 993 2 629 184 2 570 785 2 902 557 2 722 531 2 699 089 2 599 985 

A Vlastní kapitál 973 441 618 498 682 814 689 534 675 168 795 970 650 656 686 174 682 351 
A.I Základní kapitál 782 132 230 000 230 000 230 000 230 000 506 066 230 000 230 000 230 000 

A.I 1 Základní kapitál 782 132 230 000 230 000 230 000 230 000 506 066 230 000 230 000 230 000 
A.II Kapitálové fondy 8 175 8 173 8 173 8 173 8 173 8 174 8 173 8 173 8 173 

A.II 1 Emisní ážio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A.II 2 Ostatní kapitálové fondy 8 175 8 173 8 173 8 173 8 173 8 174 8 173 8 173 8 173 

A.III Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 2 000 11 100 23 000 46 000 46 000 6 550 17 050 34 500 46 000 
A.III 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 2 000 11 100 23 000 46 000 46 000 6 550 17 050 34 500 46 000 

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let -188 172 036 354 710 279 726 304 100 85 924 263 373 317 218 291 913 
A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 0 172 036 354 710 279 726 304 100 86 018 263 373 317 218 291 913 

A.IV 2 Neuhrazená ztráta minulých let -188 0 0 0 0 -94 0 0 0 
A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 181 322 197 189 66 931 125 635 86 895 189 256 132 060 96 283 106 265 

B Cizí zdroje 2 105 942 2 010 218 2 036 578 1 890 686 1 848 408 2 058 080 2 023 398 1 963 632 1 869 547 
B.I Rezervy 84 922 63  243 82 229 46 553 85 155 84 922 82 229 64 391 65 854 

B.I 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 84 922 63 243 70 968 24 030 51 266 74 083 67 106 47 499 37 648 
B.I 2 Ostatní rezervy 0 0 11  261 22 523 33 889 0 0 22 523 28 206 

B.II Dlouhodobé závazky 1 899 168 1 753 201 1 747 002 1 699 433 1 597 524 1 826 185 1 750 102 1 723 218 1 648 479 
B.II 1 Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B.II 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 1 472 362 1 425 505 1 442 106 1 417 205 1 341 967 1 448 934 1 433 806 1 429 656 1 379 586 

B.II 3 Odložený daňový závazek 426 806 327  696 304 896 282 228 255 557 426 806 304 896 293 562 268 893 
B.III Krátkodobé závazky 121 852 193 774 207 347 144 700 165 729 157 813 200 561 176 024 155 215 

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 79 119 99 723 137 436 119 812 138 313 89 421 118 580 128 624 129 063 
B.III 2 Závazky k zaměstnancům 3 428 4 600 5 469 5 369 5 514 4 014 5 035 5 419 5 442 

B.III 3 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 2 242 3 192 2 831 2 658 2 857 2 717 3 012 2 745 2 758 

B.III 4 Stát – daňové závazky a dotace 25 139 1 301 1 027 8 923 2 864 13 220 1 164 4 975 5 894 
B.III 5 Krátkodobé  přijaté zálohy 872 90 90 0 65 481 90 45 33 
B.III 6 Dohadné účty pasivní 10 851 7 228 10 050 7 779 15 959 9 040 8 639 8 915 11 869 

B.III 7 Jiné závazky 201 77 640 50 444 159 157 38 921 64 042 25 302 158 
C.I Časové rozlišení 49 662 47 352 49 601 48 964 47 209 48 507 48 477 49 283 48 087 
C.I 1 Výdaje příštích období 49 662 47 352 49 601 48 964 47 209 48 507 48 477 49 283 48 087 

 



 

 

Příloha č. 4 – Du Pont pyramidální rozklad 
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