
   

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko–geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ 

SPOLEČNOSTI 

diplomová práce 

Autor: Bc. Filip Hoffmann 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

Ostrava 2012 



   

 



   

 



   

Prohlášení 

- Celou diplomovou práci, včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny použité podklady a literaturu. 

- Byl jsem seznámen 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 Creative Commons 

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 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 

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 30. 4. 2012 Bc. Filip Hoffmann  



   

Anotace 

V diplomové práci je vypracována finanční analýza společnosti Smurfit Kappa 

Morava Paper v období let 2007 – 2010. Cílem diplomové práce je pomocí poměrových 

ukazatelů, bonitních a bankrotních modelů zhodnotit finanční zdraví společnosti. V úvodu 

práce je zpracován profil analyzované společnosti. V teoretické části diplomové práce jsou 

uvedeny jednotlivé metody analýzy, jenž jsou následně aplikovány na vybranou 

společnost. V závěru práce jsou výsledky rozboru hospodaření společnosti zhodnoceny a 

uvedeny návrhy doporučení. 

Klíčová slova: Smurfit Kappa Morava Paper, finanční analýza, bonitní a bankrotní 

modely. 

Summary  

The thesis deals with financial analysis of the Smurfit Kappa Morava Paper 

Company between the years 2007 and 2010. The aim of the thesis is to evaluate financial 

health of this company by propriate indicators, solvency and bankruptcy models. In the 

introduction, there is elaborated the profile of the analyzed company. Theoretical part 

shows particular methods of the analysis that are later aplicated at chosen company. The 

conclusion of thesis includes evaluation of results of the managing analysis of the company 

and there are also mentioned suggestions. 

Key words: Smurfit Kappa Morava Paper, financial analysis, solvency and bankruptcy 

models. 
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Seznam zkratek 

% procento 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

B.V. Besloten Vennootschap = uzavřená hospodářská jednotka 

s omezeným počtem majitelů akcií
1
 

CAD 2D a 3D počítačové projektování - Computer Aided Design 

CEO ředitel obchodní společnosti - Chief Executive Officer 

CF cash flow 

č. číslo 

ČPK čistý pracovní kapitál 

ČR Česká republika 

ČSN česká technická norma 

DM dlouhodobý majetek 

EAT čistý zisk – Earnings after Taxes 

EBIT zisk před úroky a zdaněním (provozní výsledek hospodaření) – 

Earnings Before Interest and Taxes 

EBT zisk před zdaněním – Earnings Before Taxes 

EMS environmental management system 

EN evropská norma 

FA finanční analýza 

FSC značka zdravého lesního hospodářství - Forest Stewardship Council 

g gram 

GMP správná výrobní praxe - Good manufacturing practice 

ISO mezinárodní organizace pro normalizaci - International Organization 

for Standardization 

Kč česká koruna 

kWh kilo wat hodina 

m metr 

m
2 

čtvereční metr 

                                                 
1
 Pramen: Nizozemsko-český slovník. Státní pedagogické nakladelství, Praha, 1986, 1. vyd. 776. stran. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/2D
http://cs.wikipedia.org/wiki/3D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Computer_aided_design


   

mil. milión 

mm milimetr 

OA oběžná aktiva 

OHSAS bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Occupational Health & 

Safety Advisory Services 

PEFC certifikace lesů - Programme for the Endorsement of Forest 

Certification schemes 

ROA rentabilita aktiv 

ROCE rentabilita investovaného kapitálu 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

ROS rentabilita tržeb 

SAP informační systém společnosti SAP 

s.p. státní podnik 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

sb. sběrový 

SC polochemický - semi-chemical 

SK Smurfit Kappa 

SKG Smurfit Kappa Group 

SKMP Smurfit Kappa Morava Paper 

t tuna 

tis. Tisíc 

tj. to je 

TV televizor 

tzv. takzvaný 

VH výsledek hospodaření 

výr. výrobek
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1 Úvod, cíl práce 

Pro diplomovou práci jsem si vybral téma Finanční analýzy vybrané společnosti. 

Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finančního zdraví společnosti Smurfit Kappa 

Morava Paper, dále jen SKMP. Jedná se o papírenský závod, jenž spadá do mezinárodního 

koncernu Smurfit Kappa Group. 

Cílem diplomové práce je pomocí poměrových ukazatelů, bonitních a bankrotních 

modelů zhodnotit finanční situaci společnosti SKMP. Na základě provedené analýzy pak 

poukážu na případné nedostatky a navrhnu doporučení, jenž by měla stávající finanční 

situaci společnosti zlepšit. 

Finanční analýza (dále jen FA) je velmi důležitá pro hodnocení podniku, tedy jeho 

hospodaření. Zpracovávají se údaje z účetních výkazů, ze kterých se za použití vhodných 

metod provádí rozbor a hodnocení stávající situace podniku. Na základě zjištěných 

výsledků analýzy lze příjmout opatření, jenž do budoucnosti povedou ke zlepšení finanční 

situace. 

Diplomová práce je prakticky rozčleněna na popis společnosti, teoretickou a 

praktickou část. Po úvodu jsem se zaměřil na charakteristiku společnosti SKG. Je zde 

uvedena oblast zájmu nadnárodního koncernu Smurfit a jeho členění do čtyř základních 

divizí. K jednotlivým divizím je uveden stručný popis. Dále jsou zde vyjmenovány 

jednotlivé závody koncernu působící v ČR. Větší prostor je věnován analyzovanému 

papírenskému závodu SKMP. Dále zde uvádím historický vývoj společnosti až do 

současnosti a produkty, jenž jsou v naší zemi vyráběny. 

V teoretické části charakterizuji základní pojmy, které s analýzou finančního zdraví 

podniku souvisí, včetně základních metod a ukazatelů, které jsou následně v práci použity 

k dosažení výsledku analýzy. 

V následující části se již zabývám aplikací teoretických znalostí FA na společnosti 

SKMP. Pro lepší vypovídací hodnotu jsem použil data z rozmezí let 2007 – 2010. 

Na závěr hodnotím zjištěné výsledky provedené FA, uvádím návrhy a doporučení, 

jež by měly po svém uplatnění vést k optimalizaci finanční situace společnosti. 
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2 Charakteristika vybrané společnosti 

V následující kapitole je stručně charakterizován mezinárodní koncern Smurfit 

Kappa Group a jeho zastoupení v ČR. Jsou zde vyjmenovány jednotlivé závody působící 

na našem území a jejich produktové portfólium. Větší pozornost je posléze věnována 

výrobnímu závodu SKMP, u kterého bude v další části práce provedena analýza finančního 

zdraví. Na následujícím obrázku je uvedeno logo společnosti. 

Obrázek 1: Logo společnosti Smurfit Kappa Group 

 

Pramen: [8] 

2.1 Smurfit Kappa Group 

Společnost Smurfit Kapa patří mezi přední světové výrobce papírových obalů. 

S ročním obratem převyšujícím 6 miliard Euro, s více než 38 000 zaměstnanci působícími 

ve zhruba 400 výrobních závodech ve 30 zemích světa, operuje na evropském a 

latinskoamerickém kontinentu [8]. 

Hlavní sídlo koncernu se nachází v irském Dublinu. Společnost má pro své 

celosvětové zastoupení dvě regionální centra, a to pro evropský kontinent v Paříži a pro 

Latinskou Ameriku v Miami [8]. 

2.1.1 Členění Smurfit Kappa Group 

Smurfit Kappa Group se člení na čtyři divize: Evropa – papír, Evropa – obaly, 

Speciality a na divizi, do které patří země Latinské Ameriky. 

Divize Evropa – papír působí v jedenácti evropských zemích. Do jmenované divize 

patří veškeré papírny v organizaci SKG. Pro výrobu papíru využívá jak přírodních zdrojů, 

tak také sběrového papíru. S roční výrobou téměř 5 miliónů tun papíru je největším 

výrobcem v Evropě. 

Divize Evropa – obaly působí ve dvaceti zemích. Zabývá se výrobou veškerých 

lepenkových obalů. Pro velký počet operací v jednotlivých evropských zemích je divize 

dále členěna na národní či regionální organizace. V ČR představuje regionální organizaci 
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Smurfit Kappa Czech s.r.o., která je tvořena čtyřmi samostatnými závody působícími na 

našem území. 

Divize Speciality se zaměřuje na činnosti, které jsou nutné k výrobě specifických 

obalů. Jde například o výrobky z masivní lepenky, bag–in-box, či oblast grafiky a 

uplatnění na obalech. 

Země Latinské Ameriky – do této divize spadají veškeré závody působící v devíti 

zemích tohoto kontinentu. Jde o Mexiko, Kolumbii, Venezuelu, Argentinu, Chile, 

Dominikánskou republiku, Kostariku, Ekvádor a Puberto Rico. Regionální centrum této 

divize se nachází v Miami v USA. Divize zajišťuje potřeby místního trhu, zaměřuje se jak 

na lesní hospodářství, tak také na veškeré lepenky a výrobu obalů [9]. 

2.2 Smurfit Kappa v ČR 

Společnost SKG se člení na čtyři divize. Z důvodů velkého počtu operací 

v jednotlivých zemích jsou závody členěny do národních organizací. V ČR takováto 

národní organizace nese název Smurfit Kappa Czech s.r.o., do které patří tyto čtyři závody: 

SK Brno, SK Žebrák, SK Žimrovice (uvedené závody jsou začleněny do divize obaly 

SKG) a SK Morava Paper (závod spadá do divize výroba papíru SKG). V ČR dále sídlí 

výrobní závod SK Olomouc (spadá do divize obaly SKG), ale do národní skupiny SK 

Czech s.r.o. začleněn není. 

V ČR je v pěti výrobních závodech zaměstnáno více než 500 zaměstnanců, jež se 

podílejí na roční produkci více než 60 tisíc tun papíru a 250 miliónů m² výrobků z vlnité 

lepenky. 

2.2.1 Smurfit Kappa Brno 

SK Brno patří mezi výrobní závody se stoletou tradicí. Specializuje se na výrobu 

archů z vlnité lepenky. Závod vyrábí v souladu s požadavky normy ČSN ISO 9001:2008 

[10]. 

K výrobě archů se používjí následující materiály: papír na krycí vrstvu – kraftlinery a 

testlinery; papír na vlnu – recyklované a semichemické flutingy [10]. 
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2.2.2 Smurfit Kappa Žebrák 

SK Žebrák je moderní závod, který byl postaven v roce 1998. Díky tomu disponuje 

moderním vybavením. Závod vlastní certifikáty ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 [10].  

Zabývá se výrobou vlnité lepenky a kompletního sortimentu obalů z vlnité lepenky. 

Specializuje se na velkoobjemové obaly. Výrobky odebírají především zákazníci z oblasti 

elektrotechnického průmyslu, potravinářství a pivovarnictví, automobilového průmyslu či 

spotřebního zboží [10]. 

2.2.3 Smurfit Kappa Žimrovice 

SK Žimrovice je výrobní závod se stoletou tradicí a historií. První papírna byla 

postavená v roce 1981. Postupně se rozrůstala a dnes se zde vyrábí nejen papír, ale také 

kartonové obaly [10]. 

V Žimrovicích tedy sídlí dvě divize regionálního uskupení SK v ČR. SK Žimrovice 

je závod na výrobu obalů z vlnité lepenky s tiskem i bez potisku, lepené klopové krabice, 

tvarové výseky lepené i nelepené. Závod pracuje v souladu s požadavky normy ČSN ISO 

9001 a 14 001, OHSAS 18 001 [10].  

V současné době se závod specializuje na výrobu kartonů, jež jsou dodávány 

zákazníkům z oblasti potravinářství, elektrotechnického, chemického a strojního průmyslu 

[10]. 

2.2.4 Smurfit Kappa Olomouc 

SK Olomouc je nejnovější výrobní závod v ČR. Byl postaven v roce 2005 a splňuje 

nejpřísnější normy a standardy moderního závodu. Závod pracuje v souladu s požadavky 

norem ČSN ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. V současnosti se závod připravuje na 

certifikaci GMP [10]. 

Závod se zabývá výrobou třívrstvé kašírované lepenky, potištěné ofsetovou 

technologií (jde o vzhledově nejvyšší tiskovou kvalitu). Zákazníky jsou především firmy 

zabývající se potravinářským a pivovarnickým průmyslem. Dále se specializuje na výrobu 

vysokopevnostní třívrstvé lepenky, jež nahrazuje standardní pětivrstvé lepenky. Nespornou 

výhodou je především nižší cena. V tomto případě je zákazníkem především automobilový 

průmysl [10]. 
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2.2.5 Smurfit Kappa Morava Paper 

SKMP navazuje na staletou historii výroby papíru v Žimrovicích. V současné době 

zde sídlí dvě divize regionálního uskupení SK Czech s.r.o. Výroba obalů z vlnité lepenky 

spadá pod společnost SK Žimrovice. Závod SKMP slouží k výrobě a prodeji papíru na 

výrobu vlnitých lepenek, ze kterých jsou následně vyráběny lepenkové obaly.   

SKMP patří do divize Evropa-papír, jež zahrnuje papírny z jedenácti evropských 

zemí. V roce 2006 se SKMP stala součástí uskupení, jež tvoří papírny SK Roermond 

(Nizozemsko), SK Zulpich, SK Hoya, SK Viersen a SK Wrexen (vše Německo). 

SKMP disponuje jedním papírenským strojem PM2 o pracovní šíři 2 550 mm. Roční 

produkce činí více než 60 000 tun papíru. Hlavním výrobním sortimentem jsou papíry na 

krycí vrstvu, papíry na vlnu a šedáky.  

Závod SKMP pracuje, jako všechny závody SK v ČR, v souladu s normami ČSN EN 

ISO 9001:2008 (kvalita), ČSN EN ISO 14001:2004 (ochrana životního prostředí) a 

OHSAS 18001:2007 (systém bezpečné práce). 

V příloze č. 1 uvádím certifikát integrovaného systému řízení společnosti SK Czech 

s.r.o., závod Morava Paper. 

2.2.6 Historické mezníky 

Než se jednotlivé závody působíci v ČR staly součástí nadnárodního uskupení SKG, 

prošly značným historickým vývojem. Nejpodstatnější mezníky v tomto vývoji jsou 

uvedeny v následující části. 

1863 - založení továrny na výrobu kartonáže ve Šlapanicích u Brna 

1891 - K. Weisshuhn postavil papírnu v Žimrovicích 

1946 - papírny v Žimrovicích byly znárodněny a vznikl s.p. Slezské papírny, 

znárodnění šlapanické továrny a její začlenění do Moravských chemických závodů Ostrava 

1976 - zahájení výroby kartonáže z vlnité lepenky ve Šlapanicích u Brna 

1983 - začátek výroby vlnité lepenky ve Šlapanicích u Brna 

1996 - spojením závodů Žimrovice a Šlapanice a vstupem holandského investora 

vznikla společnost Karton Morava, s.r.o. 

1998 - zahájen provoz v nově postaveném závodu v Žebráce 

1998 - šlapanický závod přemístěn do nové lokality Brno – Chrlice. Kapitálový vstup 

Kappa Packaging B.V., změna obchodního jména na Kappa Karton Morava, s.r.o. 
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2001 - skupina Kappa Packaging v ČR byla rozšířena po fúzi s AssiDoman (závod 

Žebrák, závod Olomouc) a vznik Kappa Packaging Czech s.r.o. 

2002 - přejmenování firmy na Kappa Packaging Czech se sídlem v Žimrovicích; 

v brněnském závodě ukončeno zpracování vlnité lepenky – Kappa Brno se stalo 

velkododavatelem tabulí z vlnité lepenky 

2004 - začátek výstavby nového závodu v Olomouci na kašírované obaly 

2005 - zahájení výroby v novém závodě v Olomouci 

2006 - fúze Kappa Packaging a irské společnosti Jefferson Smurfit, vznik Smurfit 

Kappa Group - jedné z nejsilnějších a největších papírenských  a obalových společností v 

Evropě a Latinské Americe [11]. 

2.3 Produkty Smurfit Kappa 

V pěti výrobních závodech působících v ČR se vyrábí kompletní sortiment výrobků 

Smurfit Kappa. Jednotlivé produkty lze rozdělit do následujícího členění: 

 Main Stream obaly, 

 kašírované obaly s ofsetovým tiskem, 

 velkoformátové obaly, 

 archy z vlnité lepenky, 

 papír na krycí a zvlněnou vrstvu vlnité lepenky, který je vyráběn ze 

sběrového papíru, 

 speciality SKG – jde o výrobky (kartony, obaly) dovážené ze sesterských 

závodů sídlících v zahraničí [12]. 

Jelikož se v této části pracuje s mnoha odbornými výrazy, je v příloze č. 12 uveden 

výčet nejstěženějších pojmů, které jsou následně vysvětleny. 
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2.3.1 Main Stream 

Uvedená kategorie představuje hlavní proud produktů SK, jenž slouží k balení 

výrobků a zboží dennodenní spotřeby. Obaly jsou vyráběny ve všech konstrukčních typech 

uvedených v katalogu FEFCO
2
. Do zmíněné kategorie můžeme zařadit například: 

 klopové krabice, 

 tvarové nelepené výseky,  

 tvarové výseky lepené formou1-6ti bodového lepení, 

 bez potisku nebo s možností potisku až 4 barvami, 

 za použití vlnitých lepenek vlny E, B, C, EB, BB, BC, EC. 

K výrobě uvedených produktů slouží papíry na krycí vrstvu (kraftlinery a 

testlinery v hnědé, bílé a mramorové barvě), papíry na zvlněnou vrstvu, předtištěné papíry 

(tzv. Pre-printy) [12]. 

Na obrázku č. 2 jsou vyobrazeny vybrané výrobky, patřící do výše uvedené 

kategorie. 

Obrázek 2: Main Stream 

 

Zdroj: [12] 

2.3.2 Kašírované obaly 

V kategorii kašírované obaly jsou užitné vlastnosti vlnité lepenky povýšeny o kvalitu 

ofsetového tisku. Při výrobě se vychází nejen z konstrukčních řešení uvedených v katalogu 

FEFCO. Do kategorie patří např. tyto výrobky:  

 tvarové výseky pro ruční skládání, 

                                                 
2
 European Federation of Corrugated Board Manufacturers – Mezinárodní asociace výrobců vlnitých 

lepenek. Katalog FEFCO, [cit. 2011-27-10]. Dostupné na WWW: 

<http://www.fefco.org/fileadmin/fefco_files/fefcocodes/FEFCO_ESBO_code_of_designs.pdf>. 

 

http://www.fefco.org/fileadmin/fefco_files/fefcocodes/FEFCO_ESBO_code_of_designs.pdf
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 tvarové výseky nelepené pro skládací automaty, 

 tvarové výseky lepené (až 6ti bodové lepení), 

 speciální vícedílné obaly, 

 velkoobjemové obaly lepené, 

 obaly z C vlny, 

 standardní obaly do formátu 1,6m x 1,1m, 

 obaly s trhací páskou, 

 obaly pro Bag-in-Boxy včetně možné dodávky kompletní technologie, 

 obaly s odnosným plastovým uchem. 

Při výrobě se používají materiály, které jsou v souladu s enviromentálními principy 

normy ISO 14001 [12]. 

Pro představu jsou na následujícím obrázku vyobrazeny některé produkty vyráběné 

společností SK. 

Obrázek 3: Kašírované obaly 

 

Zdroj: [12] 

2.3.3 Velkoformátové obaly 

Jde o obaly, které svou velikostí přesahují 3m
2
 vlnité lepenky nebo jejichž gramáž je 

vyšší než 1000g/m
2
. Jedná se tedy o obaly určené pro velké zatížení. Na obrázku č. 4 je 

uveden výběr velkoformátových obalů. 

Typy produktů mohou být následující: 

 velkorozměrové krabice (pro TV, pračky, ledničky, velké spotřebiče atd.), 

 paletové boxy, 

 oktavány, 

 zpevňovací, trhací a obálkové pásky, 
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 flexo tisk, Pre-print, ofsetový tisk, 

 sedmivrstvé lepenky a jejich kompozity (typy vln AC, AA, ACA, BCA), 

 kompletace vícedílných obalů včetně nepapírových dílů. 

Jelikož jde o velkorozměrové obaly, je třeba použít jinou surovinovou základnu, než 

je běžné v MainStreamu. K výrobě se používají vysokogramážní kraftlinery a testlinery, 

voděodolné papíry na krycí vrstvu, vysokogramážní flutingy, předtištěné papíry (tzv. Pre-

printy) [12]. 

Obrázek 4: Velkoformátové obaly 

 

Zdroj: [12] 

2.3.4 Archy 

V uvedené kategorii jsou zařazeny archy z vlnité lepenky. Při výrobě se využívá 

zvlňovacího stroje, který umožňuje výrobu několika druhů vln (vlny E, B, C, EB, BB, BC). 

Jak archy z vlnité lepenky vypadají, lze zjistit na obrázku č. 5. 

Při výrobě se používá papír na krycí vrstvu (kraftlinery, testlinery), papír na 

zvlněnou vrstvu (recyklované a semichemické flutingy) [12]. 

Obrázek 5: Archy 

 

Zdroj: [12] 

2.3.5 Papír 

SKG téměř 90 % papíru nutného k výrobě obalů a archů z vlnité lepenky získává 

z vlastních papíren. Maximální šíře role činí 2500 mm a pro představu jsou vyobrazeny na 
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následujícím obrázku. Vstupní surovinou je výhradně sběrový papír. Výstupem jsou 

následující produkty: 

 testliner 2 - gramážové portfolio 100-200 g/m
2
, 

 testliner 3 - gramážové portfolio 100-200 g/m
2
, 

 recyklovaný fluting 1 - gramážové portfolio 100-175 g/m
2
, 

 další produkty [12]. 

Obrázek 6: Role papíru 

 

Zdroj: [12] 

2.3.6 Speciality SKG 

Do této kategorie spadají produkty, jenž patří mezi speciality nadnárodní společnosti 

SKG. Pro představu jsou výrobky uvedeny na obrázku č. 7. Jde například o:  

 Bag-in-Box, 

 obaly ze skládačkových lepenek, 

 7-vrstvá vlnitá lepenka a obaly ze 7-vrstvé vlnité lepenky [12]. 

Obrázek 7: Speciality SKG 

 

Zdroj: [12] 
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3 Teoretické vymezení finanční analýzy 

Veškeré finanční kroky, které se podnik chystá udělat, musí být podloženy 

ekonomickým hodnocením podniku. Jednou z metod hodnocení je finanční analýza, dále 

jen FA. Od výsledků FA se odvíjí veškerá hospodářská činnost podniku, ať už jde o řízení 

zásob, majetkovou a finanční strukturu podniku apod. Jde o komplexní vyjádření 

finančního zdraví podniku [6]. 

Samotné zjištění aktuálního finančního zdraví je důležité nejen pro vnitropodnikové 

rozhodování, ale také pro obchodní partnery, banky či investory, jenž se rozhodují, zda 

budou s danou společností spolupracovat. V tomto duchu můžeme rozdělit uživatele 

finanční analýzy do dvou skupin: 

 Interní uživatelé 

Do zmíněné skupiny lze zařadit manažery či zaměstnance. Každodenní prací 

manažera je přijímat strategická rozhodnutí a výstupy z FA mu pomáhají přijímat správná 

rozhodnutí na základě zjištěných výsledků. Cílem zaměstnanců je především ekonomická 

stabilita podniku, z čehož pro ně vyplývá jistota zaměstnání či růst mzdy [3,5]. 

 Externí uživatelé 

V uvedené skupině najdeme například investory, banky a jiné věřitele, jejichž cílem 

je poskytnout svůj kapital do podniku s co nejnižší mírou rizika [3,5]. 

3.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

K provedení FA je nutné získat potřebné informace. Mezi základní zdroje informací 

patří účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty či výkaz cash flow. 

Rozvaha – jde o peněžní vyjádření veškerého majetku podniku v určitém čase 

(aktiva) a veškeré zdroje, jimiž byla aktiva podniku financována (pasiva). Přičemž platí, že 

aktiva a pasiva se musí vždy rovnat [1]. 

Výkaz zisku a ztráty – hlavním cílem tohoto účetního výkazu je zobrazit, jak 

podnik hospodařil během posledního účetního období. Jde tedy o výsledek hospodaření 

podniku, jenž nám říká, o jakou peněžní hodnotu převýšily výnosy celkové vynaložené 
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náklady za účetní období. V tomto případě hovoříme, že podnik dosáhl zisku. V opačném 

případě je podnik za dané účetní období ve ztrátě [1]. 

Cash flow – jedná se o výkaz peněžních toků v podniku, jenž nám zobrazuje 

skutečný tok peněz. Uvedený výkaz nám poskytuje skutečný obraz o finanční hotovosti, 

s níž podnik disponuje a dokáže včas hradit své závazky [1]. 

3.2 Základní metody finanční analýzy 

K provedení finanční analýzy se nejčastěji používají dvě základní rozborové 

techniky, a to tzv. procentní rozbor (horizontální a vertikální analýza) a poměrová analýza. 

Obě techniky vycházejí z absolutních ukazatelů (stavové, intervalové) [3,7]. 

Horizontální analýza – z údajů obsažených v základních účetních výkazech 

vypočítáváme změny absolutních hodnot v čase a jejich procentní změny. Z určitého 

časového vývoje máme možnost zjistit dlouhodobé trendy jednotlivých ukazatelů. 

Porovnávání absolutních ukazatelů provádíme po řádcích, proto je tato metoda nazývána 

horizontální analýzou absolutních ukazatelů [2,6]. 

Vertikální analýza - údaje vyjádřené v absolutních hodnotách se převedou na 

relativní procentní vyjádření, které dovoluje srovnání v časové řadě. Cílem vertikální 

analýzy je posouzení struktury aktiv a pasiv podniku, z čehož dokážeme vyčíst, jaké je 

složení hospodářských prostředků nutných pro výrobní a obchodní aktivity podniku a jaké 

zdroje byly použity k jeho pořízení. U rozvahy jsou jednotlivé položky porovnávány 

k součtu celkových aktiv, v případě výkazu zisku a ztráty se používá objem celkových 

výnosů nebo čistých tržeb. Protože pracujeme s daty umístěnými ve sloupích od shora 

dolů, hovoříme o vertikální analýze [2,6]. 

Poměrová analýza – vychází z poměrových ukazatelů vypočtených jako podíl 

 absolutních ukazatelů. Analýzu poměrových ukazatelů můžeme považovat za základ 

finanční analýzy [7]. 

3.3 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele pokrývají veškeré složky výkonnosti podniku. Počet a 

uspořádání ukazatelů se mění s ohledem na cíl analýzy a s tím spojený okruh uživatelů, jež 
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budou s výsledky analýzy dále pracovat. Poměrové ukazatele jsou díky nenáročnosti a 

rychlosti zpracování nejrozšířenější a nejoblíbenější metodou FA. Samotné číselné 

výsledky zjištěné touto metodou je ovšem potřeba dále rozvíjet, interpretovat a 

odůvodňovat [3,6]. 

 Základní poměrové ukazatele se obvykle člení do následujících bloků: 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele likvidity [3,6]. 

3.3.1 Ukazatele rentability 

Ukazatel rentability je často označován jako ukazatel výnosnosti či ziskovosti. 

Poměřuje zisk dosažený podnikáním k určité srovnávací základně, ať už na straně aktiv, či 

pasiv (náklady, výnosy, tržby, celkový kapitál atd.) [3,6]. 

Jelikož poměrových ukazatelů existuje značné množství, charakterizuji ty 

nejdůležitější: 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) – ukazatel měří, kolik provozního 

hospodářského výsledku před zdaněním dosáhl podnik z jedné koruny investované 

akcionáři. 

závazkydlouhodobérezervykapitálvlastní

EBIT
ROCE


  [3]. 

Rentabilita aktiv (ROA) – ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na to, ze  kterých finančních zdrojů byla 

financována (vlastní, cizí). Při výpočtu se lze setkat s několika konstrukcemi, ovšem 

nejkomplexnějším ukazatelem je následující tvar: 

aktiva

EBIT
ROA          [3]. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) – jedná se o míru ziskovosti z vlastního 

kapitálu, tedy kolik čistého zisku připadne na jednu korunu investovaného kapitálu 

akcionářem. Tento ukazatel je velmi důležitý pro akcionáře a investory, neboť jím zjišťují, 

zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos. 
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kapitálvlastní

EAT
ROE         [3,6]. 

Rentabilita tržeb a zisková marže (ROS) – ukazatel charakterizuje zisk vztažený 

k tržbám. Jde o velmi důležitý ukazatel. V praxi se ukazatel počítá buď s čistým ziskem, 

nebo s hodnotou EBIT. Tržby představují tržní ohodnocení výkonů firmy za určité časové 

období. Ukazatel nám říká, kolik korun čistého zisku připadá na 1 korunu tržeb. 

 
tržby

EBITzisk čistý
ROS        [3,6]. 

3.3.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity ukazují, jakým způsobem podnik hospodaří se svými aktivy, jak 

jednotlivé majetkové části využívá. Jestliže podnik disponuje větším množstvím aktiv, než 

je účelné, může dosahovat nižšího zisku. Naopak, pokud má podnik aktiv nedostatek, 

nemůže využít potenciální podnikatelské příležitosti a tím přichází o případné výnosy 

[3,6]. 

Obrat aktiv – ukazatel vyjadřuje, kolikrát za rok se obrátí celková aktiva podniku. 

Obrat aktiv by měl být minimálně na úrovni hodnoty 1. 

celkemaktiva

tržby
aktivObrat        [3,6]. 

Obrat dlouhodobého majetku – tento ukazatel měří efektivnost využití 

dlouhodobého majetku (budov, strojů) a ukazuje, kolikrát za rok se dlouhodobý majetek 

obrátí v tržby. Je třeba ovšem vzít v úvahu způsob a míru odepisování aktiv. 

majetekdlouhodobý

tržby
majetkuhodlouhodobéObrat   [3]. 

Obrat zásob – někdy se používá ukazatel intenzity využití zásob. Říká nám, kolikrát 

je každá položka zásob podniku prodána a opět uskladněna v časovém období jednoho 

roku. Negativním aspektem zmíněného ukazatele je, že se porovnávají zásoby, jež jsou 

uváděny v pořizovacích cenách, kdežto tržby odrážejí tržní hodnotu. Z tohoto důvodu 

ukazatel velmi často nadhodnocuje skutečnou obrátku zásob. 

zásoby

tržby
zásobObrat         [3,6]. 
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Doba obratu zásob – ukazatel zobrazuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby 

v podniku vázány do okamžiku jejich spotřeby či prodeje. Pokud budeme hovořit o 

zásobách hotových výrobků a zboží, ukazatel nám udává počet dnů, za které se zásoby 

promění v hotovost nebo pohledávku (indikátor likvidity). V případě, že se obratovost 

zásob zvyšuje a doba obratu naopak klesá, pak lze považovat situaci v podniku za dobrou. 

Důležitým aspektem je v tomto případě optimalizace zásob. 

 tržby/360

zásoby
zásobobratuDoba        [3,6]. 

Doba splatnosti pohledávek – ukazatel nám udává počet dnů, během kterých je 

inkaso tržeb zadrženo v pohledávkách. Během této doby musí podnik čekat na inkaso 

plateb za své již provedené tržby. 

 tržby/360

pohledávkykrátkodobé
pohledáveksplatnostiDoba    [3,6]. 

Doba splatnosti krátkodobých závazků – ve zkratce lze říci, že ukazatel nám 

udává, jaká ja platební morálka podniku k dodavatelům. Udává dobu ve dnech, během 

kterých podniku zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny, čímž ve své podstatě využívá 

bezplatný úvěr. 

 360/tržby

závazkykrátkodobé
závazkůchkrátkodobýsplatnostiDoba   [3,6]. 

Doba splatnosti pohledávek musí být kratší, než-li doba splatnosti závazků. 

3.3.3 Ukazatele zadluženosti   

Zmíněný ukazatel nám udává obrázek, v jaké míře podnik využívá ke svému 

podnikání cizí zdroje, jež mají značný vliv na výnosnost kapitálu akcionářů, tak také na 

riziko podnikání. Zadluženost podniku je ve správné míře kladným stavem, neboť může 

přispět k celkové rentabilitě a tím k vyšší hodnotě podniku. Nelze ovšem opomenout, že 

tento stav zvyšuje riziko finanční nestability. V dnešní době je téměř nemyslitelné, aby 

byly velké podniky financovány pouze z vlastních zdrojů [3,6]. 

Ukazatel věřitelského rizika (celková zadluženost) – vyšší podíl vlastního kapitálu 

představuje nižší riziko proti ztrátám věřitelů v případě likvidace. Z tohoto důvodu věřitelé 
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dávají přednost nízkému ukazateli zadluženosti. Záměrem vlastníků je naopak získat větší 

finanční prostředky, ze kterých mohou znásobit své výnosy. 

aktivacelková

kapitálcizí
rizikahověřitelskéUkazatel        [3,6]. 

Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv – ukazatel znázorňuje, jaká část aktiv 

podniku je financována kapitálem akcionářů. Zadluženost se pohybuje v intervalu <0,1>, 

zadluženost roste lineárně a limituje na 100 %. 

aktiva

kapitálvlastní
aktivcelkovýchakapitáluvlastníhoPoměr     [3]. 

Ukazatel úrokového krytí – ukazatel znázorňuje, kolikrát zisk převyšuje placené 

úroky. Část zisku vyprodukovaná cizím kapitálem by měla pokrýt náklady spojené 

s vypůjčeným kapitálem. Za hranicí investice a spekulace se považuje hodnota ukazatele 3. 

Pokud je tedy hodnota ukazatele rovna 1, potom je k pokrytí úroků potřeba celého zisku a 

na akcionáře nezbude nic. 

úroknákladovýcelkový

EBIT
krytíÚrokové        [3,6]. 

Maximální úroková míra - ukazatel slouží pro lepší posouzení možnosti dalšího 

zadlužení podniku. 

 obligaceúvěrybankovníkapitálvlastní

EBIT
míraúrokováMaximální


  [5]. 

3.3.4 Ukazatele likvidity      

Likvidita je pro existenci podniku velmi důležitá, neboť je potřeba, aby dokázal 

uhradit své potřeby, tedy dostát svým závazkům. Ukazatele likvidity poměřují, čím je 

možno platit s tím, co je potřeba zaplatit [3,6]. 

Běžná likvidita – zobrazuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. 

To znamená, kolikrát podnik dokáže uspokojit věřitele, kdyby přeměnil všechna oběžná 

aktiva v daném čase na hotovost. Tento ukazatel je značně citlivý na na strukturu a způsob 

oceňování zásob a pohledávek. 

závazkykrátkodobé

aktivaoběžná
likviditaBěžná         [3,6]. 
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Pohotová likvidita – v tomto případě jde o odstranění nejméně likvidních částí 

oběžných aktiv, tedy zásob (materiál, suroviny apod.) z ukazatele běžné likvidity. V čitateli 

se tedy ponechají peněžní prostředky, krátkodobé pohledávky a krátkodobé cenné papíry. 

Posléze je velmi vhodné porovnat rozdíly mezi běžnou a pohotovou likviditou. Nižší 

hodnota pohotové likvidity prozrazuje nadměrnou váhu zásob v rozvaze podniku. 

závazkykrátkodobé

zásobyaktivaoběžná
likviditaPohotová


      [3,6]. 

Okamžitá likvidita – ukazatelem se rozumí schopnost podniku hradit právě splatné 

dluhy. Platebními prostředky jsou kromě peněz na běžném či jiném účtu také volně 

obchodovatelné cenné papíry, šeky apod. Doporučená hodnota okamžité likvidity činí 0,2. 

závazkykrátkodobé

prostředkypeněžní
likviditaOkamžitá       [3,6]. 

Čistý pracovní kapitál - jde o část oběžných aktiv krátkodobého majetku, jenž je 

financován dlouhodobými finančními zdroji a společnost s ním může disponovat při 

realizaci svých záměrů. 

zdrojecizíkrátkodobéaktivaoběžnákapitálpracovníČistý    [5]. 

Obrat pracovního kapitálu – ukazatel je odvozen z čistého pracovního kapitálu. 

Vyjadřuje schopnost podniku vytvořit z vlastní hospodářské činnosti přebytky 

k financování svých potřeb. Do ukazatele se promítá délka pracovního cyklu, jenž 

ovlivňuje, jak velká část oběžných aktiv má podobu čistého pracovního kapitálu a po jakou 

dobu je vázána. 

kapitálpracovníčistýprůměrný

tržbyroční
kapitálupracovníhočistéhoObrat   [6]. 

3.4 Bonitní a bankrotní modely 

Finanční zdraví podniku lze analyzovat značným množstvím rozdílových a 

poměrových ukazatelů, které ovšem mají omezenou vypovídací schopnost, neboť 

charakterizují jen určitý úsek podniku. Z tohoto důvodu se vytvářejí soustavy ukazatelů, 

které dokáží posoudit celkově a detailněji finanční situaci podniku. Při tvorbě ukazatelů se 

rozlišují: 
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 soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů – slouží k identifikaci 

logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli (pyramidové soustavy), 

 účelové výběry ukazatelů – sestavuje se výběr ukazatelů k diagnostice 

finanční situace podniku. Sestavují se pomocí komparativně-analytických či 

matematicko-statistických metod a člení se na bonitní a bankrotní modely [6]. 

3.4.1 Bonitní (diagnostické) modely 

Za použití souboru ukazatelů, které jsou vyjádřeny jedním syntetickým koeficientem, 

se hodnotí finanční situace podniku [6]. 

Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy představuje soustavu ukazatelů 

vytvořených v podmínkách České republiky, tudíž lze říci, že bude poskytovat spolehlivé 

výsledky, nezkreslené jiným ekonomickým prostředím. Bilanční analýza je rozpracována 

ve třech úrovních. V našem případě použijeme pro analýzu SKMP druhou úroveň [5]. 

Bilanční analýza II. – jde o soustavu 17 ukazatelů, čtyř dílčích a jednoho ukazatele 

celkového. V každém okruhu je použito 3 – 5 ukazatelů, které jsou konstruovány takovým 

způsobem, že zvyšující se hodnota znamená zlepšující se stav podniku [5]. 

Ukazatele stability 

aktivastálá

kapitálvlastní
=S1    22 

aktivastálá

kapitálvlastní
S  

zdrojecizí

kapitálvlastní
=S3  

5
4




dluhykrátkodobé

aktivacelková
S   

15
5




zásoby

aktivacelková
S   

 
7

22 54321 SSSSS
S


    [5]. 

Ukazatele likvidity 

dluhykrátkodobé

majetekfinanční
L




2
1   

17,2

dluhykrátkodobé

pohledávky+majetekfinanční

=L2  
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cov
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kapitálnípra
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Ukazatele aktivity 
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      [5]. 

Finanční zdraví podniku se posléze posoudí z jediné hodnoty, kterou získáme 

výpočtem celkového ukazatele: 

 
12

5142 RALS
Cukazatelcelkový


    [5]. 

Pokud výpočtem celkového ukazatele dostaneme hodnotu nad 1, jedná se o finančně 

zdravou firmu (proto bonitní), hodnoty celkového ukazatele mezi 0,5 až 1 představují 

výsledky v tzv. šedé zóně, u kterých je velmi těžké určit vývoj podniku z hlediska financí, 

a výsledky pod 0,5 nám signalizují problémy v hospodaření podniku [5]. 

Index IN01 – spojuje bonitní model IN99 a bankrotní model IN95. Vychází z 

konstrukce diskriminační analýzy, jejíž data vycházela z dat 1915 podniků, které byly 

rozděleny do tří skupin: 583 tvořily podniky vytvářející hodnotu, 503 podniků bylo těsně 

před bankrotem nebo v bankrotu a dále byly použity data dalších 829 podniků [4]. 

EDCBAIN  09,021,092,304,013,001  

kapitálcizí

aktiva
=A   

úrokynákladové

EBIT
=B   

aktivacelková

EBIT
=C  
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aktivacelková

tržby
=D  

závazkykrátkodobé

aktivaoběžná
=E   [4]. 

Pokud podnik dosáhne hodnoty IN01 > 1,77, je bonitní. Je-li hodnota indexu IN01 < 

0,75 znamená to, že podnik spěje k bankrotu, a pokud je podnik v šedé zóně, pak hodnota 

indexu se nachází v intervalu 0,75 – 1,77 [4]. 

3.4.2 Bankrotní (predikční) modely 

Jde o jakýsi systém předčasného varování. Podle změn použitých ukazatelů pak 

modely zobrazují možné ohrožení finančního zdraví podniku [6]. 

Altmanova formule bankrotu (Z-skóre) – vychází z diskriminační analýzy 

provedené u několika zbankrotovaných a nezbankrotovaných podniků. Pro podniky, které 

veřejně neobchodují s akciemi, se využívá následující tvar rovnice [6]. 

EDCBAZ i 998,0420,0107,3847,0717,0    [6]. 

Kde    

aktivacelková

ČPK
=A   

aktivacelková

ziskýnerozdělen
=B   

aktivacelková

EBIT
=C  

zdrojecizí

kapitálvlastní
=D   

aktivacelková

tržby
=E   [6]. 

Hranice pro předvídání finanční situace jsou uvedeny v následující tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1: Hranice pro předvídání finanční situace Altmanova modelu bankrotu 

Z faktor > 2,9 Můžeme předvídat zdravou finanční situaci podniku 

1,2 < Z faktor ≤ 2,9 Dílčí finanční problémy podniku 

Z faktor ≤ 1,2 Podnik je ohrožen vážnými finančními problémy 

Zdroj: [6] 

V Tafflerově bankrotním modelu jsou požívány následující 4 poměrové ukazatele: 

závazkykrátkodobé

zdaněnímpředzisk
=R1 kapitálcizí

aktivaoběžná
=R 2 aktivacelková

závazkykrátkodobé
=R 3  

aktivacelková

celkemtržby
R 4        [6]. 
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Následně se pomocí Tafflerovy diskriminační rovnice vypočte hodnota T. Pokud T 

vyjde > 0,3, jedná se o podnik s nízkou pravděpodobností bankrotu. Pokud hodota T 

dosáhne nižší hodnoty jak 0,2, je vyšší pravděpodobnost bankrotu podniku [6].  

 .616,018,013,053,0 4321 RRRRT   
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4 Aplikace finanční analýzy ve vybrané společnosti 

V následující kapitole se budu zaobírat praktickou aplikací metod finanční analýzy, 

jenž byly popsány výše na papírenském zádodu Smurfit Kappa Morava Paper. Analyzovat 

budu data v období let 2007-2010. Vstupní údaje, tedy rozvaha a výkaz zisku a ztráty, jsou 

uvedeny v příloze č. 2, respektive v příloze č. 3. 

4.1 Vertikální analýza rozvahy 

V této části je provedena vertikální analýza rozvahy, kdy při jejím sestavování je 

jako základ brána hodnota celkových aktiv, či pasiv. Cílem vertikální analýzy je poukázat 

na strukturu jednotlivých položek rozvahy ve sledovaném období. 

4.1.1 Vertikální analýza aktiv 

V tabulce č. 2 je zobrazena vertikální analýza aktiv základních účetních položek, 

v příloze č. 4 je uveden úplný rozbor majetkové části podniku. 

Tabulka č. 2: Vertikální analýza aktiv 

  

  

struktura [%] 

2007 2008 2009 2010 

AKTIVA CELKEM 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pohledávky za upsané vlastní jmění 0,0 0,0 0,0 0,0 

Stálá aktiva 46,3 43,4 43,4 39,0 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,1 0,1 0,4 0,4 

Dlouhodobý hmotný majetek 36,8 34,6 32,1 27,1 

Dlouhodobý finanční majetek 9,4 8,8 10,9 11,4 

Oběžná aktiva 53,6 56,5 56,5 61,0 

Zásoby 1,4 1,5 1,5 2,4 

Dlouhodobé pohledávky 44,3 49,1 49,1 52,2 

Krátkodobé pohledávky 6,0 3,4 3,6 4,4 

Finanční majetek 1,8 2,5 2,2 1,9 

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 0,1 0,1 0,1 0,0 

Časové rozlišení 0,1 0,1 0,1 0,0 

Dohadné účty aktivní 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 2 je vidět, že nejpočetnější položkou jsou oběžná aktiva. Ve sledovaném 

období oběžná aktiva vztažená k celkovým aktivům postupně rostla. V roce 2007 tvořila 
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53,6 % k celkovým aktivům, v roce 2010 to bylo 61 %. V grafu č. 1 je zřetelně vidět 

struktura aktiv. Za sledované období činila hodnota aktiv v průměru 1 136, 390 mil. Kč. 

Graf č. 1: Struktura aktiv SKMP v letech 2007 – 2010 

46,3 43,4 43,4 39,0

53,6 56,5 56,5 61,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010Období [rok]

S
tr

u
k

tu
ra

 [
%

] 
  

Stálá aktiva Oběžná aktiva

 
Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Nejvýraznější položkou oběžných aktiv jsou dlouhodobé pohledávky, které v roce 

2007 tvořily 44,3 % k celkovým aktivům, v roce 2010 to bylo 52,2 %. Pod touto položkou 

se skrývá zaúčtování bankovního účtu skupiny Smurfit, jenž funguje na bázi in-house 

banking. V rámci tohoto účtu probíhájí jednotlivé platby a příjem peněžních prostředků na 

centrální úrovni. In-house banking představuje schopnost organizace finančního řízení 

dceřiných společností. Tento způsob finančního řízení přináší jisté výhody, mezi které patří 

lepší úrokové a měnové řízení rizik, snížení transakčních nákladů a vyšší výnosnost u 

likvidních prostředků. V tomto směru lze říci, že v rámci skupiny Smurfit je viditelná 

značná provázanost mezi jednotlivými závody.  Pro závod SKMP tímto vzniká pohledávka 

za mateřskou společnost. 

Pokud se při rozboru oběžných aktiv podíváme na krátkodobé pohledávky 

společnosti, zjistíme, že ve sledovaném období neustále kolísají. V roce 2007 tvořily 6 % 

k celkovým aktivům a přes pokles v roce následujícím nastává opět pozvolný růst na 

hodnotu 4,4 % v roce 2010. Z výše uvedeného lze říci, že v roce 2008 odběratelé spláceli 

své závazky rychleji, než v ostatních analyzovaných letech. Tento stav představuje pro 

podnik pozitivum s ohledem na včasnost získání peněžních prostředků z obchodního styku 

a jejich využití ke krytí závazků.  
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Co se týče finančního majetku, ten tvořil v roce 2007 1,8 % k celkovým aktivům, 

v roce 2008 2,5 %, v následujících letech nastává mírný pokles. Pokud se zaměříme na 

zásoby podniku, ty tvořily v roce 2007 1,4 % k celkovým aktivům, v roce 2010 to bylo 

2,4 %. 

Obecně lze říci, že je pro výrobní firmu výnosnější investovat své prostředky do 

dlouhodobých aktiv. Ovšem je důležité, aby podnik zajistil svou likviditu. Struktura 

oběžných aktiv v jednotlivých letech je velmi dobře patrná v grafu č. 2. 

Graf č. 2: Struktura oběžných aktiv SKMP v letech 2007 – 2010 
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Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Co se týče stálých aktiv, ty v roce 2007 tvořily 46,3 % k celkovým aktivům, v roce 

2010 to bylo 39 %. Při podrobnějším rozboru stálých aktiv lze vidět mimo rok 2008 

výrazný pokles u hmotného majetku. V roce 2007 činil 399,485 mil Kč, v roce 2010 to 

bylo 316,582 mil. Kč. V roce 2007 tvořil hmotný majetek 36,8 % k celkovým aktivům, 

v roce 2010 to již bylo pouze 27,1 %. Velmi zajímavá je položka nedokončené hmotné 

investice. V roce 2007 tvořila 2 % k celkovým aktivům, v roce 2008 to bylo 5 %, od roku 

2009 již nastává pokles. Lze tedy říci, že v roce 2008 byly započaty investice v hodnotě 

více než 57 mil. Kč, což se projevilo následující rok v navýšení samostatných movitých 

věcí a souboru movitých věcí. V roce 2010 je položka nedokončené hmotné investice 

nulová. Pokud bych měl být konkrétní, tak v roce 2008 byly započaty investice do reaktoru 

na čištění odpadních vod a výrobu bioplynu v hodnotě téměř 30 mil. Kč a započala 

rekonstrukce síťové partie papírenského stroje v hodnotě téměř 20 mil. Kč. Posléze v roce 

2009 začala rekonstrukce lisové části papírenského stroje v hodnotě pře 12 mil. Kč. 
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Pokud se podrobněji podíváme na položku dlouhodobý finanční majetek, lze vyčíst, 

že ve sledovaném období tvoří k celkovým aktivům v roce 2007 9,4 %, v roce 2010 již 

11,4 %. Zmíněný stav je způsoben tím, že papírenský závod volné peněžní prostředky 

poskytl jako půjčku v rámci skupiny SK. 

4.1.2 Vertikální analýza pasiv 

V tabulce č. 3 je zobrazena vertikální analýza pasiv, v příloze č. 5 je uvedena 

v podrobnější podobě. Jednotlivé položky byly vztaženy k celkovým pasivům společnosti.  

Tabulka č. 3: Vertikální analýza pasiv 

Položka 
struktura [%] 

2007 2008 2009 2010 

PASIVA CELKEM 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vlastní jmění 94,7 93,0 93,6 91,7 

Základní jmění 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kapitálové fondy 24,0 22,3 22,9 22,3 

Fondy ze zisku 2,1 2,0 2,0 2,0 

Výsledek hospodaření minulých let 53,1 64,1 70,4 66,7 

Výsledek hospodaření běžného účetního období  15,6 4,6 -1,7 0,7 

Cizí zdroje 4,2 5,9 5,6 7,6 

Rezervy 0,1 0,0 0,0 0,1 

Dlouhodobé závazky 0,0 0,0 0,0 0,0 

Krátkodobé závazky 4,1 5,9 5,6 7,5 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ostatní pasiva - přechodné účty pasivní 1,1 1,1 0,8 0,7 

Časové rozlišení 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dohadné účty pasivní 1,1 1,1 0,8 0,7 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

Vertikální analýza strany pasiv nám jednoznačně říká, že papírenský závod ve 

sledovaném období převážně využívá vlastní zdroje financování, což lze jednoznačně 

vypozorovat z grafu č. 3, kde je vyobrazena struktura pasiv. V roce 2007 tvořily vlastní 

zdroje 94,7 % k celkovým pasivům, v roce 2010 to bylo 91,7 %. Při podrobnějším pohledu 

na vlastní zdroje lze říci, že jejich nárůst byl způsoben nárůstem výsledku hospodaření 

minulých let. V roce 2007 tvořil 53,1 % k celkovým pasivům, v roce 2009 již 70,4 %. 

Zmíněný stav je způsoben postupným kumulováním výsledku hospodaření 

z předcházejících let. V roce 2010 dochází k poklesu výsledku hospodaření minulých let, 

jenž byl zapříčiněn záporným výsledkem hospodaření v roce 2009, jenž byl způsoben 

poklesem prodejní ceny za vyrobený papír. 
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Graf č. 3: Struktura pasiv SKMP v letech 2007 – 2010 
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Zdroj: [Vlastní zpracování] 

V případě cizích zdrojů lze vysledovat ve sledovaném období postupný růst až na 

hodnotu 7,6 % v roce 2010. Zmíněný růst způsouje navyšování závazků z obchodního 

styku. Obecně můžeme říci, že nevyvážená kapitálová struktura podniku může znamenat 

možné problémy, co se týče rentability. Vlastní kapitál je považován za dražší formu 

financování než cizí zdroje, ovšem je třeba zjistit, zda značné využívání vlastního jmění 

nevychází z nedostatku jiných možností financování [5]. 

4.2 Horizontální analýza rozvahy 

V kapitole je provedena horizontální analýza rozvahy, tedy porovnání meziročních 

pohybů účetních položek.  

4.2.1 Horizontální analýza aktiv 

V tabulce č. 4 je zobrazeno tempo růstu základních položek aktiv. Pro lepší 

přehlednost je v příloze č. 6 uvedena horizontální analýza aktiv v úplné podobě.  
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Tabulka č. 4: Horizontální analýza aktiv 

Položka 
Tempo růstu [%] 

2008 - 2007 2009 - 2008 2010 - 2009 

AKTIVA CELKEM 7,2 -2,5 2,9 

Pohledávky za upsané vlastní jmění 0,0 0,0 0,0 

Stálá aktiva 0,5 -2,6 -7,6 

Dlouhodobý nehmotný majetek -21,6 528,5 -11,9 

Dlouhodobý hmotný majetek 0,7 -9,5 -13,0 

Dlouhodobý finanční majetek 0,0 21,0 8,4 

Oběžná aktiva 13,0 -2,4 11,1 

Zásoby 8,9 1,8 65,0 

Dlouhodobé pohledávky 18,8 -2,4 9,5 

Krátkodobé pohledávky -39,2 3,5 23,5 

Finanční majetek 47,8 -14,3 -10,1 

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv -9,4 -18,3 -30,5 

Časové rozlišení -37,2 -18,3 -31,6 

Dohadné účty aktivní -100,0 0,0 0,0 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 4 je zřejmé, že v roce 2008 vzrostla hodnota aktiv o 7,2 %, následující 

rok došlo k poklesu o 2,5 % a v roce 2010 opět vzrostly, tentokrát o 2,9 %. Z grafu č. 4 

jsou patrné postupné změny stálých a oběžných aktiv sledovaného období. 

Graf č. 4: Meziroční pohyb základních položek aktiv SKMP 
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Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Pokud se podíváme podrobněji na stálá aktiva, tak ta nejdříve v roce 2008 jen 

nepatrně vzrostla, poté nastává v roce 2009 pokles o 2,6 %, v roce následujícím růst o 

2,9 %. Na meziročních změnách stálých aktiv se nejvýrazněji podílí hmotný majetek 

společnosti. Pokud se podíváme na budovy a stavby, jejich hodnota ve sledovaném období 
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postupně klesala. Pokles lze vysvětlit odepisováním budov, přičemž nedošlo k výrazným 

investicím do jejich obnovy.  

U položky samostatné movité věci a soubory movitých věcí došlo v roce 2008 

k poklesu o 14,2 %, v roce 2009 nastal růst o 6 %, rok následující ovšem došlo opět 

k poklesu, tentokrát o 12,2 %. Uvedený pohyb je závislý na investicích do obnovy 

majetku. Jelikož v roce 2008 nedokončené hmotné investice vzrostly o 160,9 %, je tento 

růst zřetelný také na růstu u samostatných movitých věcí o zmíněných 6 %. V roce 2009 

investice klesly o 77 %, rok následující byly nulové. Lze tedy říci, že obnova a 

modernizace majetku papírenského závodu v posledních dvou letech sledovaného období 

neprobíhala v takové míře, aby nedocházelo k poklesu hmotného majetku.  

Na meziročních změnách celkových aktiv se dále podílel dlouhodobý finanční 

majetek. V roce 2009 vzrostl o 21 %, v roce 2010 o 8,4 %. Jelikož podnik disponoval 

volnými peněžními prostředky, poskytl je jako půjčku v rámci skupiny SK.  

Co se týká nehmotného majetku, tak zde stojí za zmínku výrazný růst o 528,5 % 

v roce 2009. Uvedený stav je způsoben zavedením nového účetního softwaru. 

Ostatní aktiva ve sledovaném období neustále klesají, což je způsobeno zejména 

snižováním finančních leasingů na automobily. 

Při rozboru meziročních změn oběžného majetku lze říci, že v roce 2008 vzrostl o 

13 %, v roce 2009 nepatrně klesl o 2,4 %, v roce následujícím opět vzrostl, tentokrát o 

11,1 %.  

Nejvýrazněji ovlivňuje pohyb oběžného majetku položka dlouhodobé pohledávky. 

V roce 2008 vzrostla o 18,8 %, v roce následujícím nastává pokles o 2,4 %, v roce 2010 

vzrostla o 9,5 %. Změnu položky určuje pohledávka za mateřskou společnost, která je dána 

vedením bankovního účtu na bázi in-house banking v rámci skupiny SK. Jelikož rok 2007 

představoval velmi úspěšný rok co do hospodaření pro celou skupinu Smurfit, vzrostla i 

peněžní částka uložená na tomto účtu. Rok 2009 naopak představoval horší výsledek 

hospodaření, a proto nastal pokles položky o 2,4 %. 

Pokud se podíváme na finanční majetek, ten v roce 2008 vzrostl o 47,8 %, v letech 

následujících nastává pokles. 

U dalších položek oběžných aktiv došlo ve sledovaném období k růstu. V případě 

zásob to bylo v roce 2008 o 8,9 %, v roce 2010 dokonce o 65 %. V tomto případě lze 
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zmíněný růst vysvětlit rostoucí cenou za sběrový papír. Co se týká krátkodobých 

pohledávek, tak ty přes pokles v roce 2008 v dalších letech opět narůstají, v roce 2009 o 

3,5 %, v roce následujícím o 23,5 %. Pokles pohledávek v roce 2008 o 39,2 % si lze 

vysvětlit zlepšením platební morálky odběratelů, která se v letech následujících opět 

zhoršila. Při uvedených konstatováních vycházím z předpokladu, že produkce papíru byla 

ve sledovaném období konstantní, což si lze ověřit z následující tabulky č. 5. 

Tabulka č. 5: Produkce papíru v tunách v letech 2007 - 2010 

  2007 2008 2009 2010 

Produkce papíru [t] 56 621 56 610 54 049 56 120 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

4.2.2 Horizontální analýza pasiv 

V tabulce č. 6 jsou zobrazeny meziroční změny jednotlivých položek pasiv 

v procentuálním vyjádření. V příloze č. 7 je uvedena horizontální analýza kapitálové části 

podniku v podrobnější podobě. 

Tabulka č. 6: Horizontální analýza pasiv 

Položka 
Tempo růstu [%] 

2008 - 2007 2009 - 2008 2010 - 2009 

PASIVA CELKEM 7,2 -2,5 3,0 

Vlastní jmění 5,2 -1,8 0,9 

Základní jmění 0,0 0,0 0,0 

Kapitálové fondy 0,0 0,0 0,0 

Fondy ze zisku 0,0 0,0 0,0 

Výsledek hospodaření minulých let 29,4 7,2 -2,5 

Výsledek hospodaření běžného účetního období -68,3 -137,0 143,4 

Cizí zdroje 52,9 -8,3 40,6 

Rezervy -17,5 -115,5 1 988,8 

Dlouhodobé závazky 0,0 0,0 0,0 

Krátkodobé závazky 53,9 -7,5 38,0 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,0 0,0 0,0 

Ostatní pasiva - přechodné účty pasivní 3,9 -28,3 -9,8 

Časové rozlišení 0,0 0,0 0,0 

Dohadné účty pasivní 3,9 -28,3 -9,8 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 6 je zřejmé, že kapitálová struktura podniku ve sledovaném odobí rostla, 

jen v roce 2009 nepatrně klesla. Nejvýrazěji vzrostla v roce 2008, o 7,2 %. V grafu č. 5 je 

zobrazen meziroční pohyb základních položek pasiv. 
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Graf č. 5: Meziroční pohyb základních položek pasiv SKMP 
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Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Vlastní zdroje v roce 2008 vzrostly o 5,2 %, v roce 2009 klesly o 1,8 % a v roce 

následujícím vzrostly o necelé procento. 

K výrazným změnám dochází v oblasti výsledku hospodaření běžného účetního 

období. V roce 2008 výsledek hospodaření klesl o 68,3 %, v roce 2009 o 137 %  a v roce 

následujícím vzrostl o 143,4 %. Uvedený pokles je pro společnost značně negativní, v roce 

2009 byl výsledek hospodaření v absolutním vyjádření dokonce záporný. Jelikož byla 

produkce papíru ve sledovaném období konstatní, lze si uvedené pohyby vysvětlit 

snížením prodejních cen za vyrobený papír. Pokud jde o výsledek hospodaření minulých 

let, tak zde dochází k postupnému kumulování nerozděleného zisku minulých let. V roce 

2010 nastává pokles o 2,5 % z důvodu již zmíněného špatného výsledku hospodaření 

v roce 2009. 

Co se týče cizích zdrojů, ty kromě roku 2009 neustále rostou. Při podrobnějším 

pohledu lze vidět, že krátkodobé závazky v roce 2008 vzrostly o necelých 54 %, v roce 

2009 klesly o 7,5 %, a v roce 2010 vzrostly o 38 %. Na uvedené pohyby  mají vliv zejména 

závazky z obchodního styku. 

Zajímavá je položka bankovní úvěry a výpomoci. Ta je ve sledovaném období 

nulová. Z pohledu možných věřitelů je tento stav pozitivní, jelikož podnik dokáže splácet 

rychle dlouhodobé závazky i bez využití bankovních úvěrů. Ovšem je otázka, proč podnik 
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nevyužívá krátkodobé úvěry, jenž jsou méně rizikové a levnější, než využití vlastních 

zdrojů [5]. 

4.3 Vertikální a horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V případě výkazu zisku a ztráty se při rozboru vertikální analýzy považuje za základ 

hodnota celkových výnosů společnosti. V příloze č. 8 je uvedena vertikální analýza 

výsledovky, v příloze č. 9 horizontální analýza výkazu zisku a ztráty. 

4.3.1 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Z přílohy č. 8 lze vyčíst, že na celkových výnosech se výkony podílí hodnotou přes 

90 %. Jednotlivé rozdíly ve sledovaném období jsou dány změnou prodejní ceny za 

vyrobený papír. V případě výkonové spotřeby lze vysledovat zvyšování jejího podílu na 

celkových výnosech z 57,2 % v roce 2007 až na hodnotu téměř 80 % v roce 2010. 

Důležitou položkou je přidaná hodnota, která porovnává výkony a výkonovou spotřebu. 

Z výkazu zisku a ztráty je patrný negativní trend, kdy v roce 2007 činila hodnota přidané 

hodnoty 36,6 % na celkových výnosech a v roce 2009 to již bylo jen 15,3 %. 

V následujícím roce začíná opětovný pozvolný růst.  

Rok 2007 byl celkově pro společnost velmi pozitivní, což lze vysledovat i 

z provozního VH, jenž tvořil 23,8 % z celkových výnosů. V roce následujícím tato položka 

tvořila 7,7 % z celkových výnosů, v roce 2009 již činila zápornou hodnotu. Zmíněný stav 

v roce 2009 byl způsoben hospodářskou krizí, kdy prodejní cena papíru činila 6 335 Kč za 

tunu, ale v roce 2007 to byla částka 10 813 Kč/t (tj. pokles o 4 478 Kč, tj. -58,59 %). 

V tabulce č. 7 je uvedena produkce papíru a jeho prodejní cena ve sledovaném období.  

Tabulka č. 7: Produkce papíru a jeho prodejní cena 

  2007 2008 2009 2010 

Produkce papíru [t] 56 621 56 610 54 049 56 120 

Tržby z prodeje  [tis. Kč] 612 232,2 493 512,9 342 383,2 506 235,2 

Cena papíru [Kč/t] 10 813 8 718 6 335 9 021 

Přírůstek ceny papíru [%]  -19,4 -27,3 42,4 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

Pohyb prodejní ceny papíru je ovlivněn hospodářským cyklem, tedy nabídkou a 

poptávkou. Dalším činitelem ovlivňujícím konečnou cenu papíru je cena za sběrový papír, 

jenž je součástí výroby. V tomto směru určuje poptávku Čína, jež z důvodu malého 
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zalesnění území skupuje sběrový papír v Evropě, což vede k navýšení jeho ceny. Vyrobený 

papír následně Čína využívá pro svůj trh, ale také k vývozu do jiných zemí, čímž Evropě 

ubírá možnost vývozu do jiných zemí. 

Další položky v absolutním vyjádření mírně kolísají, ale vzhledem k rozdílům ve 

výnosech společnosti v jednotlivých letech kolísají také tyto pložky vzhledem k celkovým 

výnosům. 

4.3.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

U horizontální analýzy je důležité zaměřit se na všechny kategorie výsledku 

hospodaření. Z grafu č. 6 je patrný v prvních třech letech pokles ve všech kategorií VH, 

kromě VH z finančních operací. Ten ve sledovaném období nepatrně kolísá. Jelikož je 

v kladných hodnotách, lze říci, že podnik disponuje dostatečným množstvím finančních 

prostředků, které může vhodně investovat. 

Co se týče provozního VH, ten v roce 2008 klesl o 73,4 %, v roce 2009 o 157,4 %  a 

v roce následujícím vzrostl o 127,4 %. Uvedený pokles byl způsoben snížením prodejní 

ceny za papír a zvýšením nákladů. 

Graf č. 6: Meziroční pohyb jednotlivých položek výsledku hospodaření SKMP v 

letech 2007 - 2010 
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Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Pokud se podíváme na meziroční změny jednotlivých položek výsledovky, uvedené 

v příloze č. 9, lze u položky výkony vidět pokles v roce 2008 o téměř 19 %, v roce 

následujícím o 30,8 %. Změny jsou ovlivněny poklesem prodejní ceny papíru za tunu, viz 
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tabulka č. 7. Pokles prodejní ceny papíru byl způsoben celkovým poklesem poptávky po 

konečných výrobcích, které se musí následně zabalit do obalového materiálu. V roce 2010 

prodejní cena papíru vzrostla, což mělo pozitivní důsledek ve výši tržeb. Růst prodejní 

ceny papíru byl ovlivněn zvýšením poptávky po výrobcích a také zvýšením ceny za 

sběrový papír. Vliv na růst ceny sběrového papíru mělo vybudování nových výrobních 

kapacit v Evropě s produkcí kolem 1,5 mil. tun papíru za rok, čímž se skokově zvýšila 

poptávka po sběrovém papíru. 

V roce 2009 klesla výkonová spotřeba téměř o 23 %, následující rok vzrostla o 

44,7 %. Uvedené pohyby jsou ovlivněny především kolísáním cen za materiál a energie. 

V tabulce č. 8 je vidět, že spotřeba plynu byla mimo rok 2009 konstatní, ale měnily se ceny 

plynu. V roce 2008 cena za plyn vzrostla o 38,7 %, v dalších letech nastává pokles. V roce 

2010 byl růst nákladů za plyn způsoben také vyšší spotřebou o 12,3 % než 

v předcházejícím roce. 

Tabulka č. 8: Spotřeba plynu a pohyb cen 

  
2007 2008 2009 2010 

přírůstek [%] 

2008 2009 2010 

Spotřeba plynu [mil. m
3
] 9,2 9 8,2 9,2 -1,9 -8,7 12,3 

Průměrná cena za [Kč/ m
3
] 6,2 8,6 7,6 7,4 38,7 -11,6 -2,2 

Náklady celkem [mil.Kč] 57 77,6 62,7 68,8 36,1 -19,3 9,8 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

Pokud jde o spotřebu elektrické energie, lze z tabulky č. 9 vysledovat postupný 

pokles, v roce 2010 nastává opětovný růst o 10,5 %. Pokud jde o cenu za 1 kWh elektrické 

energie, ta ve sledovaném období neustále stoupala. Tento růst se projevil na celkových 

nákladech za elektřinu, jež kromě roku 2009 postupně rostly. 

Tabulka č. 9: Spotřeba elektrické energie a pohyb cen 

  
2007 2008 2009 2010 

přírůstek [%] 

2008 2009 2010 

Spotřeba elektřiny [mil. kWh] 23,3 21,6 19,2 21,2 -7,3 -11,1 10,5 

Průměrná cena za [Kč/ kWh] 1,8 2,1 2,3 2,4 15,7 12,4 5,1 

Náklady celkem [mil. Kč] 41,4 44,4 44,4 51,6 7,3 -0,1 16,2 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 10 lze do roku 2008 vidět konstantní spotřebu sběrového papíru. V roce 

2009 nastává pokles o 4,6 %, v roce následujícím spotřeba vzroste. Co se týče ceny za tunu 

sběrového papíru, ta v roce 2008 z důvodu snížení poptávky klesla o 20,3 % a pokles 

pokračuje i v roce 2009. V roce 2010 opět cena za sběrový papír vzroste a to téměř o 



Bc. Filip Hoffmann: Finanční analýza vybrané společnosti 

2012  - 34 -  

146 %. Zmíněný skokový nárůst je způsoben zvýšením poptávky po obalovém materiálu a 

zejména vlivem vybudování nových výrobních kapacit v Evropě s roční produkcí 1,5 mil. 

tun papíru. 

Tabulka č. 10: Pohyb spotřebovaného množství a ceny za sběrový papír 

 2007 2008 2009 2010 
přírůstek [%] 

2008 2009 2010 

Spotřeba sb. papíru [v tis. t] 61,1 61 58,2 63,5 -0,1 -4,6 9,1 

Průměrná cena za tunu [Kč] 2 474 1 971 1 110 2 728 -20,3 -43,7 145,8 

Náklady celkem [v mil. Kč] 151,1 120,3 64,6 173,3 -20,4 -46,3 168,2 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 

Z výkazu zisku a ztráty je také zajímavé provést porovnání tržeb za prodej vlastních 

výrobků, služeb a výkonové spotřeby, viz. graf č. 7 a tabulka č. 11. 

Graf č. 7: Porovnání tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb a výkonové spotřeby 
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Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Tabulka č. 11: Porovnání tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb a výkonové 

spotřeby 

  

  

[v mil. Kč] Tempo růstu [%] 

2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
613,21 499,37 348,17 511,51 -18,6 -30,3 46,9 

Výkonová spotřeba 375,97 376,70 290,47 420,32 0,2 -22,9 44,7 

Zdroj: [Interní informace + vlastní zpracování] 
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U tržeb se obecně požaduje jejich postupný nárůst nebo alespoň setrvalý stav a u 

nákladů jejich postupný pokles, tedy snižování výkonové spotřeby. Z grafu č. 7 a tabulky 

č. 11 je patrné, že v roce 2008 nastává pokles tržeb téměř o 19 %, přičemž výkonová 

spotřeba je konstatní. To představuje pro podnik výrazné negativum, neboť jednu korunu 

tržeb vyprodukoval s výrazně vyššími náklady. Zmíněný nepříznivý stav probíhal i v roce 

2009, kdy klesly obě položky, ovšem tržby poklesly o více než 7 % než výkonová 

spotřeba. V roce 2010 nastává obrat a rostou obě položky, přičemž tržby rostly vyšším 

tempem. 

Osobní náklady v roce 2009 klesly o 9,9 %, v roce následujícím o 3,4 %. Pokles 

osobních nákladů je způsoben snižováním stavu zaměstnanců. V roce 2007 jich bylo 

zaměstnáno 56, v roce 2010 bylo v SKMP zaměstnáno 48 osob. Snížení stavu zaměstnanců 

byl způsoben zavedením nového informačního systému SAP v roce 2009. Dále byly 

některé práce a služby přesunuty v rámci SK Czech s.r.o. do sesterského závodu Žebrák. 

4.4 Analýza poměrových ukazatelů 

V této části práce bude provedena analýza jednotlivých poměrových ukazatelů, jež 

byly popsány v teoretické části práce. Pro lepší přehlednost jsou v příloze č. 10 uvedeny 

vstupní údaje pro jednotlivé skupiny poměrových ukazatelů. 

4.4.1 Ukazatele rentability 

Obecně se rentabilita vyjadřuje poměrem zisku k určité základně. Pro účely finanční 

analýzy se využívá několik forem zisku. V následující tabulce č. 12 jsou za sledované 

období uvedeny základní druhy zisku papírenského závodu. 

Tabulka č. 12: Základní druhy zisku SKMP v letech 2007 - 2010 

  2007 [Kč] 2008 [Kč] 2009 [Kč] 2010 [Kč] 

Provozní VH (EBIT) 156 705 129,7 41 625 580,8 -23 879 813,0 6 544 542,0 

VH z finančních operací 12 502 296,7 16 558 614,0 7 450 113,0 4 550 427,0 

VH za běžnou činnost 169 207 426,4 53 541 739,8 -19 824 452,0 8 599 155,0 

Mimořádný VH -150 839,0 -2 114,8 0,0 0,0 

VH za účetní období (EAT) 169 056 587,4 53 539 625,0 -19 824 452,0 8 599 155,0 

VH před zdaněním (EBT) 169 056 587,4 58 182 080,0 -16 429 700,0 11 094 969,0 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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V našem případě jsme prováděli rozbor čtyř základních ukazatelů rentability, jejichž 

průběh ve sledovaném období je znázorněn v tabulce č. 13. 

Tabulka č. 13: Ukazatele rentability 

  2007 2008 2009 2010 

ROA 0,1445 0,0358 -0,0210 0,0056 

ROE 0,1646 0,0495 -0,0186 0,0080 

ROS 0,2754 0,1071 -0,0558 0,0168 

ROCE 0,1525 0,0385 -0,0224 0,0061 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 13 je patrné, že ukazatele rentability v roce 2008 klesly, v roce 2009 

byly záporné a v roce následujícím opět vzrostly. Obecně lze říci, že kromě roku 2007, 

byla rentabilita podniku nízká. V grafu č. 8 lze pokles ukazatelů rentability vidět 

v přehledné podobě. 

Rentabilita aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy, přičemž se nerozlišuje zdroj 

financování. Při porovnání s oborovými hodnotami, jež jsou uvedeny v tabulce č. 14, lze 

říci, že v roce 2007 byla rentabilita aktiv vyšší, ovšem od následujícího roku je tomu 

naopak. Zmíněný pokles je v roce 2008 způsoben navýšením aktiv, přesněji řečeno 

zvýšením dlouhodobých pohledávek. Současně došlo ke snížení provozního výsledku 

hospodaření. V následujících letech sledovaného období celková aktiva podniku nepatrně 

kolísají, ovšem výsledek hospodaření se vlivem nižší prodejní ceny za papír snižuje. Při 

srovnání s oborovými hodnotami ovšem můžeme říci, že i když od roku 2008 podnik 

vykazuje horší výsledky, zaznamenaly pokles i oborové hodnoty. 

Tabulka č. 14: Oborové hodnoty ukazatelů rentability 

 2007 2008 2009 2010 

ROA 0,1138 0,1136 0,0659 0,0967 

ROE 0,1330 0,1374 0,0723 0,1266 

Zdroj: [13] 

Rentabilita vlastního kapitálu hodnotí celkovou výdělečnou schopnost podniku. I 

v tomto případě došlo k poklesu uvedeného ukazatele. V roce 2008 došlo k růstu vlastního 

jmění a snížení výsledku hospodaření, což mělo vliv také na pokles tohoto ukazatele. 

V roce 2009 byl výsledek hospodaření záporný, z čehož vyplynula negativní hodnota         

-1,86 % rentability vlastního kapitálu. Při srovnání s oborovými hodnotami můžeme opět 

říci, že mimo rok 2007 jsou hodnoty rentability vlastního kapitálu papírenského závodu 

nižší. 
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Rentabilita tržeb v roce 2007 byla s hodnotou 0,2754 nejvyšším ukazatelem 

z celkové skupiny ukazatelů rentability. V následujících letech, vlivem snížení prodejní 

ceny za papír, došlo k poklesu. 

Graf č. 8: Vývoj jednotlivých položek rentability SKMP v letech 2007 – 2010 
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Zdroj: [Vlastní zpracování] 

4.4.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří efektivnost podnikatelské činnosti v závislosti na obratu 

vybraných položek aktiv. Zjišťují, jaké má hospodaření s aktivy vliv na výnosnost a 

likviditu podniku [5]. 

Celkové tržby SKMP byly stanoveny součtem tržeb za prodej vlastních výrobků a 

služeb a tržeb z prodeje investičního majetku a materiálu (viz tabulka č. 15). 

Tabulka č. 15: Tržby SKMP v letech 2007 - 2010 

  2007 2008 2009 2010 

Tržby SKMP [Kč] 613 941 556,5 500 118 637,1 355 088 478,0 512 930 073,0 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 V tabulce č. 16 jsou uvedeny hodnoty jednotlivých ukazatelů aktivity ve sledovaném 

období. V grafu č. 9 je zobrazena doba obratu zásob, pohledávek a závazků SKMP ve 

sledovaném období. 
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Tabulka č. 16: Ukazatele aktivity 

 2007 2008 2009 2010 

Obrat aktiv 0,566 0,430 0,313 0,440 

Obrat DM 1,223 0,991 0,722 1,129 

Obrat zásob 39,444 29,511 20,578 18,018 

Doba obratu zásob [dny] 9,127 12,199 17,494 19,980 

Doba splatnosti pohledávek [dny] 38,411 28,655 41,777 35,724 

Doba splatnosti krátkodobých závazků [dny] 26,030 49,163 64,049 61,199 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Obrat aktiv nám říká, kolikrát za rok se obrátí celková aktiva podniku. Z tabulky 

č. 16 je zřejmé, že hodnota ukazatele je ve sledovaném období hluboko pod hranicí 1. 

Zmíněný výsledek lze jednoznačně přisoudit položce dlouhodobé pohledávky, která 

výrazně navyšuje hodnotu celkových aktiv.  

Obrat dlouhodobého majetku nám udává, kolikrát za rok se dlouhodobý majetek 

obrátí v tržby. V roce 2007 byla hodnota ukazatele 1,223, v následujících letech nastává 

vlivem snížení tržeb k poklesu obratu DM. V roce 2010 tržby opět vzrostly, čímž vzrostla 

také hodnota ukazatele. 

Obrat zásob nám poměřuje tržby podniku k celkovým zásobám. Z tabulky č. 16 je 

zřejmé, že obrat zásob byl nejvyšší v roce 2007, kdy hodnota činila 39,44 obrátek za rok. 

Vše bylo ovlivněno zejména vysokými tržbami a nižším držením zásob. V následujících 

letech nastává pokles ukazatele až na hodnotu 18,02 v roce 2010. Na uvedeném poklesu se 

podílí zejména snižování tržeb, kdy v roce 2007 tvořily tržby téměř 614 mil. Kč a v roce 

2009 jen zhruba 355 mil. Kč. V roce 2010 sice tržby opět vzrostly, ovšem došlo také 

k růstu zásob, zejména vlivem zvýšení cen za sběrový papír. 

Doba obratu zásob udává počet dnů, po které jsou zásoby vázány do okamžiku 

jejich spotřeby. V roce 2007 byla hodnota ukazatele 9,13, v následujících letech 

sledovaného období dochází k postupnému růstu až na hodnotu 19,98 v roce 2010. 

Zmíněný růst byl v roce 2010 způsoben navýšením cen za materiál, zejména zvýšením 

nákupní ceny za sběrový papír o 145,8 %. Růstem ceny sběrového papíru také vzrostla 

prodejní cena papíru, což mělo vliv na navýšení položek nedokončená výroba a výrobky. 

Lze tedy říci, že ve sledovaném období došlo ke zhoršení tohoto ukazatele, neboť nižší 

hodnota je pro podnik efektivnější. Ovšem nutno dodat, že i hodnota 19,98 v roce 2010 

představuje pro podnik dobrý výsledek. Co se týče zásobování, SKMP využívá 
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konsignační sklad, což znamená, že co v daném měsíci ze skladu závod odebere, to také 

uhradí. 

Graf č. 9: Doba obratu zásob, pohledávek a závazků SKMP v letech 2007 – 2010 
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Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Doba splatnosti pohledávek vyjadřuje, za jakou dobu jsou pohledávky podniku 

splaceny. V roce 2008 byla doba splatnosti pohledávek s hodnotou 28,66 nejnižší. V roce 

2009 byl ukazatel s hodnout 41,78 nejvyšší. Je zřejmé, že v roce 2008 byla platební 

morálka odběratelů velmi dobrá. Ovšem i hodnotu 41,78 lze považovat za dobrý výsledek. 

Doba splatnosti krátkodobých závazků vyjadřuje, jak rychle podnik dokáže 

uhradit své závazky. Hodnota doby splatnosti krátkodobých závazků by měla být vyšší, 

než doba obratu pohledávek. Ovšem je také důležité neopomenout, že tento ukazatel může 

sloužit potencionálním věřitelům, kteří si z něj mohou udělat obrázek, jak firma dokáže 

dodržovat obchodně úvěrovou politiku. Z tabulky č. 16 je zřejmé, že v roce 2007 byla 

hodnota doby splatnosti krátkodobých závazků nižší než hodnota krátkodobých 

pohledávek. V následujících letech již ovšem došlo k pozitivnímu obratu a hodnoty doby 

splatnosti závazků jsou vyšší než ukazatel doby splatnosti pohledávek. Navýšení ukazatele 

je způsobeno snížením tržeb, v roce 2010 tržby opět vzrostly, ale zvýšila se také hodnota 

krátkodobých závazků. V grafu č. 10 je patrné tempo růstu doby splatnosti pohledávek a 

závazků. 
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Graf č. 10: Doba splatnosti pohledávek a závazků 
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Zdroj: [Vlastní zpracování] 

4.4.3 Ukazatele zadluženosti 

Pomocí ukazatelů zadluženosti zjistíme, jak podnik ke své podnikatelské činnosti 

využívá cizí zdroje. V tabulce č. 17 jsou zobrazeny jednotlivé ukazatele zadluženosti 

sledovaného období. 

Tabulka č. 17: Ukazatele zadluženosti 

  2007 2008 2009 2010 

Ukazatel věřitelského rizika 0,042 0,059 0,056 0,076 

Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv 0,947 0,930 0,936 0,917 

Úrokové krytí 1 569,314 40,758 -22,277 324,904 

Maximální úroková míra 0,153 0,039 -0,023 0,006 
Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 17 a z grafu č.11 lze jednoznačně vysledovat, že se kapitálová struktura 

podniku ve sledovaném období téměř neměnila.  
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Graf č. 11: Vyhodnocení kapitálové struktury SKMP v letech 2007 - 2010 
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Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Papírenský závod ve sledovaném období využíval k financování převážně vlastní 

zdroje. V roce 2007 představovaly vlastní zdroje financování 94,7 % na celkové struktuře, 

v roce 2010 91,7 %. Zmíněný stav způsobu financování je způsoben kumulováním 

nerozděleného výsledku hospodaření na straně pasiv, v aktivech je tento stav patrný v 

dlouhodobých pohledávkách, které postupně narůstají. V oborové struktuře hodnota 

financování cizími zdroji činila za sledované období v průměru 58,1 %.
3
 Cizí zdroje jsou 

ve správné míře pro podnik důležité, neboť mají velký vliv na výnosnost kapitálu. Ovšem 

pro věřitele představují zjištěné výsledky velmi nízké riziko ztráty. 

Ukazatel úrokového krytí nám říká, jak část zisku pokrývá platby úroků. Z tabulky 

č. 17 je zřejmé, že mimo rok 2009, kdy podnik vlivem hospodářské krize dosáhl záporné 

hodnoty VH, jsou nákladové úroky pokryty. Záporný VH byl způsoben snížením poptávky 

a nadbytkem zásob vyrobeného papíru v Evropě, což vedlo ke snížení prodejní ceny 

papíru. Je tedy zřejmé, že podnik téměř nevyužívá cizí zdroje financování. 

Pokud porovnáme maximální úrokovou míru s rentabilitou aktiv, získáme 

ukazatel podmínek zadlužení. Platí, že pokud je rentabilita aktiv vyšší než maximální 

úroková míra, je zde možnost dalšího zadlužování podniku. Z grafu č. 12 a z tabulky č. 18 

je patrné, že maximální úroková míra dosahuje vyšších hodnot než rentabilita celkového 

                                                 
3
 Zdroj: [13] 
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vloženého kapitálu. Z výše uvedeného lze říci, že pro podnik není další prostor pro využití 

cizích zdrojů financování, protože z dosaženého zisku by nebyly dostatečně kryty úroky. 

Ovšem výsledky jsou v tomto případě zkresleny pohledávkami za mateřskou společnost. 

To vede ke konečné nízké hodnotě ROA. Pokud se podíváme jen na úrokovou míru, ta je 

mimo rok 2007 na nízké úrovni, z čehož lze říci, že zde existuje prostor pro další možnost 

využití dlohodobého financování cizími zdroji. [5]. 

Graf č. 12: Porovnání maximální úrokové míry s ROA 
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Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Tabulka č. 18: Porovnání maximální úrokové míry s ROA 

  2007 2008 2009 2010 

Maximální úroková míra [%] 15,26 3,85 -2,25 0,61 

ROA [%] 14,45 3,58 -2,11 0,56 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

4.4.4 Ukazatele likvidity 

Tato skupina ukazatelů nám říká, jak podnik dokáže splácet své závazky, což je 

jedna ze základních podmínek úspěchu. V tabulce č. 19 jsou zobrazeny hodnoty 

jednotlivých ukazatelů za sledované období.  

Tabulka č. 19: Ukazatele likvidity 

  2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita 13,088 9,609 10,135 8,158 

Pohotová likvidita 12,737 9,361 9,862 7,832 

Okamžitá likvidita 0,448 0,430 0,398 0,260 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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V grafu č. 13 jsou zobrazeny meziroční pohyby jednotlivých ukazatelů likvidity. Pro 

lepší vypovídaci schopnost jsou v tabulce č. 20 uvedeny hodnoty jednotlivých ukazatelů 

v oborové struktuře. 

Tabulka č. 20: Hodnoty ukazatelů likvidity v oborové struktuře Výroba papíru a 

výrobků z papíru 

  2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita 1,820 2,340 1,550 1,570 

Pohotová likvidita 1,270 1,410 1,140 1,220 

Okamžitá likvidita 0,240 0,250 0,190 0,150 

Zdroj: [13] 

Běžná likvidita nám udává, kolikrát jsou oběžná aktiva schopna pokrýt krátkodobé 

závazky podniku. Jako doporoučená hodnota se udává rozmezí 1,5 – 2,5 [5]. 

Z tabulky č. 19 a grafu č. 13 je patrné, že ve sledovaném období byla běžná likvidita 

SKMP výrazně nad horní hranicí doporučené hodnoty. Zmíněný stav je jednoznačně 

způsoben položkou pohledávky za mateřskou společnost, viz předcházející část práce. V 

roce 2007 činila běžná likvidita 13,088, v roce 2010 to bylo 8,158. Zmíněný pokles byl 

způsoben zvýšením krátkodobých závazků o 38 % v roce 2010. Z tabulky č. 20 lze vyčíst, 

jakým způsobem se pohybovala běžná likvidita v oborové struktuře. 

Pohotová likvidita poměřuje oběžná aktiva snížená o zásoby s krátkodobými 

závazky. Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 1 – 1,5, přičemž vyšší hodnota než 1 

je příznivější pro věřitele [5]. 

V roce 2007 dosahuje ukazatel u papírenského podniku hodnotu 12,737, což je opět 

výrazně nad doporučenou hodnotou. Pro věřitele je tento stav příznivý, ovšem pro vedení 

podniku je tomu naopak. V dalších letech nastává pokles pohotové likvidity až na hodnotu 

7,832 v roce 2010. V tomto roce vyšším tempem vzrostly pohledávky společnosti a vlivem 

vyšších cen take zásoby, ovšem vzrostly take krátkodobé závazky. Obecně můžeme říci, že 

v podniku byl držen značný objem pohotových prostředků, které vedly k nižší výnosnosti 

vložených prostředků. Pokud se podíváme na výsledky pohotové likvidity v oboru, ta ve 

sledovaném období dosahovala doporučených hodnot. 

Okamžitá likvidita poměřuje peněžní prostředky s krátkodobými závazky. Jde o 

schopnost podniku uhradit splatné dluhy, přičemž doporučené rozmezí se nachází 

v intervalu 0,2 - 0,6. [5]. 
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Z tabulky č. 19 a z grafu č. 13 je patrný pokles hodnoty okamžité likvidity SKMP za 

sledované období, ovšem ve všech letech se nachází v doporučeném rozmezí. V roce 2007 

činí hodnota ukazatele 0,448, což je způsobeno nižšími krátkodobými závazky. V dalším 

roce vzrostl finanční majetek o 47,8 %, zároveň vzrostly krátkodobé závazky o 53,9 %, z 

čehož vyplynula téměř konstatní hodnota okamžité likvidity v roce 2008. V následujících 

dvou letech klesla hodnota finančího majetku. Krátkodobé závazky v roce 2009 mírně 

klesly, v následujícím roce stouply o více než 40 %. Zmíněné změny měly vliv na snížení 

hodnoty okamžité likvidity v letech 2009 a 2010. 

Pokud se podíváme na oborové hodnoty okamžité likvidity uvedené v tabulce č. 20, 

lze vysledovat klesající tendenci, stejně jako u papírenského závodu. Hodnoty okamžité 

likvidity SKMP jsou za sledované období sice vyšší, ale nacházejí se v doporučeném 

intervalu.  

Graf č. 13: Vývoj ukazatelů likvidity SKMP v letech 2007 – 2010 
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Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Čistý pracovní kapitál představuje část oběžných aktiv krátkodobého majetku, 

který je financován dlouhodobými zdroji a podnik s ním může realizovat své záměry. 

V tabulce č. 21 a v grafu č. 14 lze vidět meziroční změny čistého pracovního kapitálu 

SKMP. 

Tabulka č. 21: Čistý pracovní kapitál SKMP v letech 2007 - 2010 

  2007 2008 2009 2010 
Tempo růstu [%] 

2008 2009 2010 

ČPK [v mil. Kč] 536,60 587,96 577,08 624,17 9,57 -1,85 8,16 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Graf č. 14: Čistý pracovní kapitál SKMP v letech 2007 – 2010 
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Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Z grafu č. 14 je patrný růst ČPK o více než 9 % v roce 2008. V roce následujícím 

nastává mírný pokles, v roce 2010 opět ČPK vzrostl. V absolutních číslech pracovní 

kapitál SKMP činil v roce 2010 více než 624 mil. Kč. Tato částka představuje pro 

papírenský závod jakýsi bezpečnostní polštář, jenž by posloužil podniku v pokračování ve 

své činnosti, pokud by byl nucen uhradit veškeré své krátkodobé závazky. Hodnotu a 

meziroční změny ČPK ovlivňuje zejména položka dlouhodobé pohledávky, přesněji řečeno 

pohledávky za mateřskou společnost. Z pohledu vlastníka ovšem vysoká hodnota ČPK 

znamená, že část provozu je financována z vlastních zdrojů, které jsou nejdražším zdrojem 

financování. 

Obrat pracovního kapitálu nám říká, jak podnik dokáže z vlastní hospodářské 

činnosti vytvořit prostředky k financování svých potřeb [5].  

Tabulka č. 22: Obrat čistého pracovního kapitálu SKMP v letech 2007 - 2010 

  2007 2008 2009 2010 

Obrat čistého pracovního kapitálu [dny] 1,14 0,85 0,62 0,82 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Z tabulky č. 22 je vidět, že v roce 2007 byl obrat ČPK 1,14 dnů, v roce 2008 vlivem 

zvýšení ČPK činila hodnota ukazatele 0,85 dnů. V roce 2009 poklesly vlivem snížení 

prodejní ceny papíru tržby, což mělo vliv na snížení doby obratu ČPK. V roce 2010 

hodnota tržeb vzrostla a současně vzrostl ČPK, z čehož vyplynula hodnota 0,82 dnů. 
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4.5 Bonitní model 

Pomocí bodového hodnocení se stanovuje bonita podniku, tedy zda je podnik 

finančně zdravý či nikoliv [5]. 

4.5.1 Douchova analýza II. 

V následující tabulce č. 23 je zobrazen meziroční vývoj čtyř dílčích ukazatelů spolu 

s celkovým ukazatelem Douchovy analýzy II. Výsledky soustavy ukazatelů, tvořící dílčí 

ukazatele, spolu s jejich grafickým vývojem jsou uvedeny v příloze č. 11. V grafu č. 15 je 

uveden meziroční vývoj celkového ukazatele Douchovy analýzy. 

Tabulka č. 23: Ukazatele Douchovy analýzy SKMP v letech 2007 – 2010 

  2007 2008 2009 2010 

Stabilita 6,418 5,426 5,510 4,238 

Likvidita 1,377 0,983 0,998 0,764 

Aktivita 0,667 0,441 0,290 0,370 

Rentabilita 3,235 1,449 -0,789 0,300 

Celkový ukazatel 2,932 1,872 0,947 1,117 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Pokud ukazatele v čase klesají, situace se v podniku zhoršuje a naopak. Z tabulky 

č. 23 je zřejmé, že u většiny dílčích ukazatelů nastává po roce 2007 pokles, což vedlo 

k poklesu celkového ukazatele, viz. graf č. 15. Nejvyšší váha je při výpočtu přikládána 

rentabilitě podniku. Z výsledků je zřejmé, že ukazatel rentability velmi výrazně klesl 

z hodnoty 3,235 v roce 2007 až na hodnotu -0,789 v roce 2009. Během sledovaného 

období nastává v podniku SKMP pokles výsledku hospodaření, jenž byl ovlivněn snížením 

prodejní ceny za papír. V roce 2009, během hospodářské krize, sice došlo ke snížení 

výkonové spotřeby o 22,9 % oproti roku 2008, ovšem pokles prodejní ceny za papír byl 

strmější, což vedlo ke snížení tržeb za prodej vlastních výrobků o 30,3 %. Z toho důvodu 

dosáhl papírenský závod záporného výsledku hospodaření, jenž se projevil na velmi 

negativní rentabilitě. V následujícím roce nastal obrat a tempo růstu tržeb za vlastní 

výrobky byl vyšší než výkonová spotřeba, což vedlo ke zvýšení rentability podniku v roce 

2010. 

Z výsledku Douchovy analýzy je zřejmé, že se papírenský závod pohybuje v letech 

2007 a 2008 nad hodnotou 1, z čehož můžeme jednoznačně říci, že podnik dosahoval 
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velmi dobrého finančního zdraví. V roce 2009 již hodnota činila pouze 0,947, což lze 

jednoznačně přičíst špatným výsledkům v oblasti rentability podniku. I když se podnik 

nachází v šedé zóně, kdy není možné jednoznačně předpovědět další vývoj podniku 

z hlediska financí, je hodnota v tomto roce jen nepatrně pod hodnotou 1, což lze vzhledem 

k hospodářské krizi a zhoršení hospodaření společnosti považovat za uspokojující stav. 

V roce 2010 se hodnota celkového ukazatele Douchovy analýzy již nachází opět nad 

úrovní 1, přesněji dosáhl hodnoty 1,117. 

Graf č. 15: Celkový ukazatel Douchovy analýzy SKMP v letech 2007 – 2010 
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Zdroj: [Vlastní zpracování] 

4.5.2 Index IN01 

V následující tabulce č. 24 je zobrazen vývoj Indexu IN01 v letech 2007 – 2010 ve 

společnosti SKMP. Z výsledků je zřejmé, že se podnik ve sledovaném období nachází nad 

hodnotou 1,77, což znamená, že je bonitní. V roce 2007 je hodnota indexu vysoká z 

důvodů nízkého nákladového úroku a vysokého provozního výsledku hospodaření. V 

následujících letech došlo k poklesu, ale v roce 2010 již hodnota indexu činila 15,55. Z 

námi zjištěných skutečností můžeme jednoznačně říci, že finanční kondice papírenského 

závodu je dobrá. 
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Tabulka č. 24: Index IN01 SKMP v letech 2007 - 2010 

 2007 2008 2009 2010 

A = aktiva / cizí kapitál 24,09 16,89 17,96 13,15 

B = EBIT / nákladové úroky 1 569,31 40,76 -22,28 324,90 

C = EBIT / celková aktiva 0,14 0,04 -0,02 0,01 

D = tržby / celková aktiva 0,57 0,43 0,31 0,44 

E = OA / krátkodobé závazky 13,09 9,61 10,13 8,16 

IN01 67,77 4,92 2,34 15,55 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

4.6 Bankrotní model 

Bankrotní modely informují uživatele, zda podniku nehrozí v blízké budoucnosti 

bankrot. Vychází se z předpokladu, že podnik ohrožený bankrotem, vykazuje před totuto 

událostí problémy v oblasti likvidity, ČPK či ROA [5]. 

4.6.1 Altmanův model 

Při výpočtu Altmanova modelu se používá propočtu pěti základních poměrových 

ukazatelů, kterým je přiřazena různá váha. V našem případě použijeme propočet 

Altmanova modelu pro podniky, které nejsou věřejně obchodovatelné. V následující 

tabulce č. 25 jsou zobrazeny výsledky Altmanova Z - skóre SKMP ve sledovaném období. 

V grafu č. 16 je zobrazen meziroční pohyb Altmanova Z - skóre v přehlednější podobě. 

Tabulka č. 25: Altmanovo Z – skóre 

  
Váha 

ukazatele 2007 2008 2009 2010 

A = čistý pracovní kapitál / celková aktiva 0,72 0,49 0,51 0,51 0,54 

B = nerozdělený zisk / celková aktiva 0,85 0,53 0,64 0,70 0,68 

C = EBIT / celková aktiva 3,11 0,14 0,04 -0,02 0,01 

D = vlastní kapitál / cizí zdroje 0,42 22,81 15,70 16,81 12,05 

E = tržby / celková aktiva 1,00 0,57 0,43 0,31 0,44 

Z - skóre   11,40 8,04 8,27 6,48 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Při pohledu na tabulku je vidět, že v roce 2007 bylo Z - skóre s hodnotou 11,40 

nejvyšší. V dalších letech nastává pokles až na hodnotu 6,48 v roce 2010. Pokud se Z -

skóre nachází nad hodnotou 2,9, můžeme o společnosti říci, že je ve zdravé finanční 

situaci. Z námi zjištěných výsledků vyplynulo, že zmíněná hranice byla v analyzovaných 

letech výrazně překročena. I když došlo v čase k postupnému poklesu Altmanova modelu, 
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můžeme jednoznačně říci, že papírenskému závodu v blízké budoucnosti nehrozí riziko 

bankrotu.  

Graf č. 16: Altmanův model SKMP v letech 2007 – 2010 
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Zdroj: [Vlastní zpracování] 

4.6.2 Taflerův bankrotní model  

V našem případě byl použit Tafflerův model v modifikované verzi. Jelikož model 

vznikl v jiných ekonomických podmínkách, je potřeba k tomuto faktu přihlížet. 

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé hodnoty Tafflerova modelu sledovaného 

období. 

Tabulka č. 26: Tafflerův bankrotní model aplikovaný na papírenském závodu SKMP 

v letech 2007 - 2010 

  2007 2008 2009 2010 

R1 = EBT / krátkodobé závazky 3,81 0,85 -0,26 0,13 

R2 = oběžná aktiva / cizí kapitál 12,91 9,54 10,15 8,02 

R3 = krátkodobé závazky / celková aktiva 0,04 0,06 0,06 0,07 

R4 = tržby celkem / celková aktiva 0,57 0,43 0,31 0,44 

T 3,79 1,77 1,24 1,19 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Z dosažených výsledků je zřejmé, že v roce 2007 byla hodnota Tafflerova modelu 

vlivem úspěšného hospodaření SKMP značně vysoká. V dalších letech nastává ovšem 

pokles. Pokud je hodnota Taflerovy diskriminační rovnice větší než 0,3, podniku nehrozí 

bankrot, pokud je hodnota nižší než 0,2, je pravděpodobnost bankrotu vyšší. Ve 
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sledovaném období tedy byla hodnota ukazatele nad úrovní 0,3, z čehož můžeme 

jednoznačně říci, že podnik nebyl bankrotem ohrožen. Pokles v letech 2008 a 2009 byl 

způsoben snížením tržeb a růstem cizího kapitálu. V roce 2010 tržby podniku opět 

vzrostly, ovšem pokračoval růst cizího kapitálu, což vedlo k nejnižší hodnotě Tafflerova 

modelu za sledované období (1,19). 
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5 Zhodnocení výsledku analýzy a případné návrhy 

opatření 

V následující kapitole je provedeno zhodnocení finanční analýzy papírenského 

závodu SKMP, provedené za období 2007 – 2010. Účetní výkazy podniku byly podrobeny 

rozboru za použití vertikální a horizontální analýzy, základních poměrových ukazatelů a 

bonitních a bankrotních modelů. 

Z rozboru majetkové části podniku bylo zjištěno, že papírenský závod je za 

sledované období v průměru tvořen ze 43 % stálými aktivy. Pro výrobní podniky bývá 

obvyklé, že hodnota stálých aktiv je vzhledem k jejich činnosti vyšší než aktiva oběžná, 

v našem případě je tento poměr opačný. Při podrobnějším pohledu bylo zjištěno, že 

zmíněný poměr mezi stálými a oběžnými aktivy je způsoben zejména dlouhodobými 

pohledávkami. Ty v roce 2007 tvořily 44,3 % k celkovým aktivům, v roce 2010 to již bylo 

52,2 %. V rámci Skupiny Smurfit byl zřízen bankovní účet, kde probíhají centrálně platby 

a příjmy peněžních prostředků na bázi In-house banking. Jde tedy o schopnost organizace 

řídit a poskytovat finanční prostředky dceřiným společnostem. Tento způsob přináší 

organizaci Smurfit snížení bankovních poplatků, lepší úrokové a měnové řízení a také 

vyšší výnos u likvidních prostředků. Skupina SK je v tomto směru značně propojená. Co se 

týče hmotného majetku, ten za sledované období klesl. V podniku byly v roce 2008 a 2009 

započaty investice do modernizace papírenského stroje, stavby reaktoru na čištění 

odpadních vod a výrobu bioplynu, ovšem z významných investic to bylo všechno. V roce 

2008 klesly samostatné movité věci o 14,2 %, v roce následujícím vlivem započatých 

investic vzrostly o 6 %, v roce následujícím nastává vlivem vyššího odepisování další 

pokles. V tomto ohledu by bylo vhodné použít volné peněžní prostředky do 

významnějších investic, do modernizace hmotného majetku, což by zabránilo stárnutí 

tohoto majetku. 

Z vertikální analýzy vyplynulo, že oběžný majetek tvořil 53,6 % k celkovým 

aktivům v roce 2007, v roce 2010 to bylo 61 %. Co se týče meziročních pohybů, tak 

oběžný majetek v roce 2008 vzrostl o 13 % a to zejména vlivem zvýšení dlouhodobých 

pohledávek. Co se týče zásob podniku, ty za sledované období tvořily zhruba 1,5 % 

k celkovým aktivům, v roce 2010 zaznamenaly růst o 65 % oproti roku předešlému. Tento 
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stav lze přičíst zvýšení cen za materiál, především nárůstem ceny za sběrový papír, což 

mělo také vliv na zvýšení prodejní ceny papíru. Z dalšího rozboru je patrné, že doba obratu 

zásob se za sledované období zpomalila z necelých 10 dnů na 20 dnů, což lze přičíst 

zvýšení nákupní ceny sběrového papíru o téměř 146 %. Papírenský závod využívá 

ke svému zásobení konsignační sklad, z čehož vyplývá, že za daný měsíc uhradí, co ze 

skladu odebral. Ovšem nadále lze považovat řízení zásob podniku SKMP za velmi dobré. 

Z vertikální analýzy kapitálové struktury podniku bylo zjištěno, že papírenský závod 

využívá k financování své činnosti z více než 90 % vlastní zdroje. Tento stav byl způsoben 

zejména kumulováním nerozděleného zisku minulých let. Co se týče cizích zdrojů, ty 

v roce 2007 tvořily 4,2 % k celkovým pasivům, v roce 2010 to již bylo 7,6 %. Tento růst 

lze hodnotit pozitivně, neboť financování cizími zdroji je obecně levnější než využití 

vlastního jmění. 

Z výkazu zisku a ztráty bylo zjištěno, že postupně klesal provozní výsledek 

hospodaření SKMP. V roce 2008 o více než 73 %, v roce následujícím o téměř 160 %, a 

tak papírenský závod dosáhl záporné hodnoty výsledku hospodaření. Z rozboru je zřejmé, 

že rok 2007 byl pro podnik úspěšný. Ovšem rok 2009, vlivem velmi výrazného poklesu 

prodejní ceny za vyrobený papír a s tím související snížení tržeb, dopadl velmi negativně. 

Jelikož vyrobený papír slouží k výrobě obalových materiálů, je cena ovlivněna konečnými 

spotřebiteli, ty pro papírenský závod představují kartonážky. V tomto roce byla poptávka 

po této komoditě nízká, z čehož vyplynula nízká prodejní cena papíru. Z rozboru 

vyplynulo, že výkonová spotřeba klesla v roce 2009 o téměř 23 %, což lze všeobecně 

přičíst velmi napjaté situaci na trzích, kdy propad cen nastal v mnoha odvětvích. Zmíněný 

pokles ovšem nebyl tak strmý, jako pokles prodejních cen. 

Rentabilita společnosti za sledované období postupně klesala, v roce 2009 byla 

vlivem záporného VH také v záporných hodnotách. Od roku 2010 nastává pozvolný růst. 

Zmíněný pokles lze hodnotit jednoznačně jako negativní vývoj, jenž byl zapříčiněn 

zejména snižováním výsledku hospodaření. Z rozboru je jasně zřejmé, že náklady 

společnosti byly v letech 2007 a 2008 konstatní, v roce 2009 došlo dokonce k jejich 

poklesu. V tomto ohledu byl pokles rentability způsoben zejména nižšími tržbami, jenž 

byly ovlivněny nižšími prodejními cenami za vyrobený papír. V roce 2010 vzrostly tržby 

za prodej papíru o 46,9 % a výkonová spotřeba o 44,7 %, což vedlo ke zvýšení ukazatelů 

rentability, neboť tempo růstu nákladů bylo pomalejší než tempo růstu tržeb. 
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Z výše uvedeného lze říci, že zvýšit tržby, navýšením cen za prodej papíru, by 

nebylo vzhledem ke konkurenci a hlavně z důvodu tlaku odběratelů příliš možné. SKMP 

dodává vyrobený papír ze 70 % do podniků v rámci skupiny SKG, 20 % putuje do podniku 

Model Opava a.s. V tomto ohledu se Smurfit snaží určovat a držet si své ceny, aby byla 

zajištěna ziskovost. Jednou z možností, jak docílit zvýšení ziskovosti, je nyvýšit tržby 

růstem objemu produkce papíru. Jak z rozboru vyplynulo, SKMP produkuje papír v téměř 

neměnné výši. Při vhodných investicích do papírenského stroje by mohlo dojít k navýšení 

produkce papíru. Ovšem je otázka, zda by po vyrobeném papíru existovala poptávka. 

V tomto směru není tato cesta příliš schůdná, neboť v roce 2010 došlo v Evropě 

k vytvoření nových výrobních kapacit o celkové produkci kolem 1,5 mil. tun papíru za rok. 

Z výše uvedeného lze říci, že trh je v tomto směru nasycen.  

Závod SKMP se tedy musí pokusit o zvýšení efektivity výroby, tedy o snížení 

přetrhů ve stroji a dalších prostojů. Další důležitou cestou je snižování fixních 

nákladů. V roce 2009 zavedl závod SKMP informační systém SAP, který slouží 

k optimalizaci interních procesů a zefektivnění práce. Projektové řízení umožní podniku 

sledovat zakázku od jejího potvrzení až po odevzdání zákazníkovi, čímž poskytuje přehled 

o všech zdrojích. To vede ke snížení nákladů v oblasti celého produkčního procesu. 

Navrhoval bych výpočet celkové efektivity zařízení, kde se kombinují informace o 

dostupnosti a výkonnosti zařízení a dosahované kvalitě výroby. Na základě zjištěných 

výsledků by se mohly provést detailnější rozbory problémových oblastí. Bylo by možné 

navrhnout opatření k jejich zlepšení. 

Obrat aktiv a DM během sledovaného období klesal. V roce 2010 opět vzrostl. Co se 

týče absolutního vyjádření, dosáhly tyto ukazatele nízkých hodnot. Tento stav je způsoben 

u obratu aktiv zejména položkou dlouhodobé pohledávky, která ve sledovaném období 

roste. Co se týče obratu zásob, ta byla i přes zhoršující se výsledky během sledovaného 

období velmi dobrá. Podnik nedržel zbytečně peněžní prostředky v zásobách, což je jev 

pozitivní. Doba obratu pohledávek je mimo rok 2007 nižší, než doba obratu krátkodobých 

závazků, což lze hodnotit kladně. 

Z rozboru ukazatelů zadluženosti jednoznačně vyplynulo, že papírenský závod 

využíval k financování převážně vlastní zdroje. Cizí zdroje jsou ve správné míře pro 

podnik důležité, neboť mají velký vliv na výnosnost kapitálu. Jelikož úroková míra byla 
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mimo rok 2007 na velmi nízké hodnotě, existuje zde možnost využít cizí zdroje 

financování. 

Co se týče běžné a pohotové likvidity podniku, ta byla během sledovaného období 

vlivem dlouhodobých pohledávek velmi vysoká, ale vlivem zvýšení krátkodobých závazků 

postupně klesla. Okamžitá likvidita byla během sledovaného období v doporučeném 

rozmezí, což lze hodnotit kladně. Čistý pracovní kapitál během sledovaného období, i přes 

mírný pokles v roce 2009, postupně rostl. Z tohoto pohledu celková likvidnost podniku 

byla zajištěna.  

Z výsledků Douchovy analýzy II. vyplynulo, že papírenský závod byl v letech 2007 a 

2008, co se týče finančního zdraví, ve velmi dobré kondici. Ovšem byl patrný pokles 

dílčích ukazatelů, což se projevilo v roce 2009, kdy vlivem všeobecně horších výsledků 

hospodaření, jenž byly popsány výše, se podnik ocitl v tzv. šedé zóně. V roce 2010 již 

nastal obrat a hodnota celkového ukazatele vzrostla. Zmíněný průběh lze vysledovat také 

z provedené analýzy pomocí indexu IN01, ovšem zde z provedených výpočtů byla hodnota 

ukazatele v roce 2009 nad doporučenou hranicí. 

Z pohledu rizika bankrotu byla na tom společnost dobře. Za použití Altmanova a 

Tafflerova modelu bylo zjištěno, že přes pokles ukazatele v čase, nehrozí v blízké 

budoucnosti papírenskému závodu bankrot. 

Jak už jsem zmínil výše, k udržení ziskovosti při nepříznivých prodejních 

cenách za papír je snižování fixních nákladů, zejména pak nákladů na energie. SKMP 

započala v roce 2008 investici v hodnotě téměř 30 mil. Kč do reaktoru na čištění 

odpadních vod, které současně slouží k výrobě bioplynu. Zařízení se momentálně podílí na 

roční spotřebě plynu 10 %, čímž dochází ke snížení nákladů za plyn. Jelikož papírenský 

stroj využívá při výrobě papíru horké páry, která slouží k vytápění sušících válců, je 

spotřeba plynu značná. Proto vybudování kogenerační jednotky, jenž vyrábí zároveň 

tepelnou a elektrickou energii, představuje i přes vstupní investici jednu z cest snižování 

fixních nákladů. 
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6 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval finanční analýzou papírenského závodu 

SKMP v letech 2007 – 2010. Pro podnik představuje finanční analýza jeden z hlavních 

způsobů, jak získat informace pro další důležitá rozhodnutí, jež povedou k optimální cestě 

podniku v oblasti hospodářského růstu.  

Papírenský závod SKMP je členem nadnárodního uskupení SKG, jež patří mezi 

světovou špičku v tomto odvětví. Na českém trhu patří SKMP ke stabilní společnosti 

s dlouhou historickou tradicí a stálým portfóliem zákazníků. 

V první části práce jsem provedl základní charakteristiku nadnárodního uskupení 

SKG a posléze jsem se orientoval na závody ležící na našem území a produkty u nás 

vyráběné. V teoretické částí jsem uvedel základní metody finanční analýzy, jež jsem 

následně použil v praktické části práce. V té jsem nejdříve provedl vertikální a horizontální 

rozbor rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Následně jsme aplikoval čtyři skupiny základních 

poměrových ukazatelů na poskytnuté výkazy a zjistil bonitu podniku a jeho riziko 

bankrotu. Nakonec jsem provedl celkové zhodnocení analýzy. 

Z analýzy vyplynulo, že majetek papírenského závodu je tvořen v průměru z 57 % 

oběžnými aktivy. Tento stav je způsoben pohledávkami za mateřskou společnost, které za 

sledované období tvoří v průměru téměř 49 % na celkových aktivech a v čase rostou. Tento 

stav se ovšem negativně projevil na  obratu aktiv, jenž je za sledované období pod 

doporučenou hodnotou. Mezi pozitiva určitě lze zařadit dobu obratu zásob, která sice za 

sledované období zvýšila dvojnásobně svou hodnotu, ovšem výsledek 20 dnů je velmi 

pozitivní. V tomto směru lze říci, že v podniku velmi úspěšně pracují v oblasti řízení zásob 

a nedochází k zbytečnému vázání peněžních prostředků v této položce. K zásobení využívá 

SKMP konsignačních skladů. 

Z analýzy dále vyplynulo, že kapitálová struktura podniku je tvořena převážně 

vlastním kapitálem, což je ovlivněno zejména kumulováním nerozděleného zisku. 

Zmíněný stav se projevil také u ukazatele zadluženosti. Cizí zdroje během sledovaného 

období nepatrně narůstají, ovšem je otázkou, zda by nebylo vhodné využít další cizí zdroje 

v podobě bankovních úvěrů, což by vedlo ke zvýšení výnosnosti. Jelikož úroková míra 

byla mimo rok 2007 velmi nízká, lze řící, že zde existuje prostor pro další zadlužování. 

Velmi pozitivně lze hodnotit poměr mezi dobou splatnosti pohledávek a závazků. V roce 
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2007 ještě podnik splácel své dluhy rychleji než jeho odběratelé, ovšem od roku 2008 

nastal pozitivní obrat a doba splácení pohledávek je nižší  než doba splácení závazků. 

Při rozboru společnosti se projevil velmi výrazný dopad hospodářské krize na 

papírenský závod. Počátek lze datovat již od roku 2008, kdy vlivem nižších tržeb došlo ke 

snížení výsledku hospodaření. Během sledovaného období vyráběl papírenský závod 

konstantní objem papíru. Pokles tržeb pokračoval i v roce následujícím, což vedlo 

k zápornému výsledku hospodaření v roce 2009. Jelikož náklady podniku byly konstantní, 

a v roce 2009 dokonce klesly spolu s tržbami, je tento negativní vývoj způsoben snížením 

prodejních cen za papír. Jelikož došlo ke snížení poptávky po obalovém materiálu a 

v evropských skladech bylo drženo značné množství vyrobeného papíru, došlo 

k výraznému poklesu jeho cen. 

Zmíněný pokles tržeb je patrný na rentabilitě podniku, která během sledovaného 

období klesala. V roce 2010 již došlo k částečnému vzpamatování trhu a prodejní cena 

papíru vzrostla, což vedlo také k růstu rentability podniku. 

Okamžitá likvidita podniku byla ve sledovaném období v doporučeném rozmezí, 

běžná a pohotová likvidita byla i přes pokles během sledovaného období vlivem 

pohledávek za mateřskou společnost značně nad doporučenou hranicí. 

Z pohledu bankrotu lze říci, že jím podnik ohrožen není. Z hlediska bonitního 

modelu se ve sledovaném období projevil negativní vývoj hospodaření v roce 2009, kdy 

hodnota klesla do tzv. šedé zóny. Ovšem v následujícím roce lze vysledovat zlepšení. 

Z provedené finanční analýzy papírenského závodu SKMP můžeme říci, že jeho 

vývoj byl velmi výrazně ovlivněn hospodářským úpadkem v roce 2008, zejména v roce 

2009. Rok 2007 byl pro podnik, co do výsledku hospodaření, tak s ohledem na další 

hodnoty ukazatelů zjištěnými analýzou, velmi úspěšný. Následující dva roky představovaly 

pro podnik zatěžkávací  zkoušku,  jak si dokáže poradit s nepříznivým vývojem na 

světových trzích. I přes tento negativní vývoj si podnik v mnoha oblastech držel pozitivní 

výsledky. Roku 2010 již nastal obrat k lepšímu a podnik ve všech zkoumaných oblastech 

vykázal pozvolný růst, který lze předpokládat i v roce následujícím.  
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