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Anotace 

Tato diplomová práce se zaměřuje na finanční analýzu hospodaření nadnárodní 

společnosti Veolia Transport Teplice s.r.o., která je součástí francouzské skupiny Veolia 

Environnment a v České republice působí v oblasti městské a příměstské osobní 

autobusové dopravy a zaujímá jedno z předních postavení na trhu. Hlavním cílem 

diplomové práce je analýza stavu jmenované společnosti pomocí poměrových ukazatelů, 

Du-Pontova pyramidálního rozkladu a pomocí bonitních a bankrotních modelů. 

Na závěr práce je provedeno zhodnocení, na jehož základě jsou uvedena určitá 

doporučení pro společnost, vhodná ke zlepšení hospodaření.  

Klíčová slova: poměrové ukazatele, Du-Pontův pyramidální rozklad, bonitní  

a bankrotní modely, finanční analýza. 

 

 

Summary 

This thesis focuses on the financial analysis of the management of multinational 

company Veolia Transport Ltd. Teplice, which is part of French group Veolia 

Environnment and in the Czech Republic operates in urban and suburban bus services and 

occupies a leading position in the market. The main aim of the thesis is an analysis of state 

appointed by the company using ratios indicators, Du Pont-pyramidal decomposition and 

using the credit quality and bankruptcy models.  

At the conclusion of the work is an assessment on the basis of certain 

recommendations are given for the company, suitable to improve the economy.  

 

Keywords: ratios indicators, Du Pont-pyramidal decomposition, credit quality and 

bankruptcy models, financial analysis 
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Seznam použitých zkratek: 

aj.  a jiné 

Apod.  a podobně 

a.s.  akciová společnost 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CA  Celková aktiva 

CGEA  Compagnie Générale d’Entreprise Automobiles 

ČR Česká republika 

ČSD Československé státní dráhy 

ČSH Čistá současná hodnota 

DP  Dopravní podnik 

DPH   daň z přidané hodnoty 

EAT  Čistý zisk (z anglického Earning after Taxes) 

EBIT  Zisk před zdaněním a úroky (z anglického Earning before Interest and 

Taxes) 

EU Evropská unie 

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci (z anglického International 

Organization for Standardization) 

Kč  korun českých 

MHD  městská hromadná doprava 

mil.  milion  

Model IN  Index důvěryhodnosti 

např.  například 

ROA  Rentabilita aktiv (z anglického return on assets) 

ROCE  Rentabilita investovaného kapitálu 

ROE  Rentabilita vlastního kapitálu (z anglického return on equity) 

ROS  Rentabilita tržeb (z anglického return on revenue) 

Sb.  Sbírka 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

tzv.  tak zvané 

VK  Vlastní kapitál 



 

 

VTČR  Veolia Transport Česká Republika a.s. 

VTM  Veolia Transport Morava s.r.o. 

VTP  Veolia Transport Praha a.s. 

VTVČ  Veolia Transport Východní Čechy s.r.o. 
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1 Úvod, cíl práce 

Pro diplomovou práci jsem si zvolil provedení finanční analýzy společnosti Veolia 

Transport Teplice s.r.o., kde jsem se zaměřil na zhodnocení finančního zdraví společnosti. 

Finanční analýza, zvláště její historie a fakta jsou velmi důležité, musí se však jednat  

o údaje a fakta, ze kterých jsme schopni získat souvislý obraz skutečnosti. Předpokladem 

finanční analýzy je, že veškerá fakta o společnosti známe dříve, než firma provede 

jakékoliv investiční nebo finanční rozhodnutí. Je třeba zajímat se o současný stav podniku, 

ale i o budoucnost a vývoj podniku, včetně jeho konkurence. 

Podnikatelské prostředí zaměřující se na hromadnou přepravu osob je v dnešní době 

středem zájmu menších firem, které se snaží prorazit v tomto odvětví. Je určitým cílem 

společnosti zabránit vstupu menších firem na trh s městskou dopravou a provozovat tak 

nejlukrativnější úseky dopravy za nižší ceny, čímž společnost přichází o nemalé zisky. 

Současným úkolem společnosti Veolia Transport Teplice je průzkum podnikatelského 

prostředí, realizace městské a příměstské dopravy za optimální cenu tak, aby se společnosti 

zvyšovaly zisky, a zároveň byla konkurence schopná. Za tímto účelem podnikání je nutné 

provádět finanční analýzu společnosti a na základě výsledků uplatnit opatření, nutná  

ke zvyšování zisků a maximalizaci tržní hodnoty společnosti, vedoucí k udržení 

konkurenceschopnosti a rozvoji společnosti. 

Výsledky finanční analýzy společnosti společně s výroční zprávou garantuje  

ve většině případů finanční oddělení, potažmo ekonomický ředitel či náměstek, v závislosti 

na velikosti společnosti. Je mnoho společností, kde se finanční analýza neprovádí,  

jelikož zde panuje názor, že finanční analýza není zapotřebí. Ekonomika a veškerý rozvoj 

společností vychází z údajů získaných např. z rozvahy, výkazů zisků a ztráty, cash-flow 

apod. Údaje finančního oddělení poskytují vypovídací stav o hospodaření společnosti 

v minulosti až po současnost. Není ale pravdou, že tyto údaje stačí pro správné 

rozhodování o finančním stavu společnosti. Není zde ucelený přehled o silných a slabých 

stránkách společnosti, příležitostech a nebezpečích vznikajících společnosti např. v blízké 

budoucnosti. 

Cílem práce je zhodnotit finanční zdraví podniku Veolia Transport Teplice s.r.o. 

K vytyčenému cíli mi dopomůže mnou provedená finanční analýza. K tomu, aby se mi cíl 
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podařilo naplnit, jsem práci rozdělil do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Tyto 

části na sebe navazují a dohromady tvoří logický celek. 

První, teoretickou část diplomové práce jsem zaměřil na seznámení se společností 

Veolia Transport Teplice s.r.o., a dále na teoretické vymezení finanční analýzy, včetně  

popisu základních metod a ukazatelů potřebných k jejímu řádnému provedení. 

V praktické části diplomové práce se zaobírám samotným provedením finanční 

analýzy, za období 2006 – 2010, která vychází z konkrétních údajů, poskytnutých 

společností Veolia Transport Teplice s.r.o. z výročních zpráv za uvedené období. Praktická 

část práce je rozdělena do tří částí, a to na zhodnocení společnosti pomocí poměrových 

ukazatelů, pomoci bonitních a bankrotních modelů a pomoci Du-Pontova pyramidálního 

rozkladu. 

V závěru práce popisuji opatření, která by mohla sloužit společnosti k zamyšlení nad 

současným hospodařením a nad možným stavem, který by byl pro společnost v budoucím 

období žádoucí pro vyvážené finanční zdraví společnosti.       
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2 Charakteristika vybrané společnosti
1
 

Kapitola se zabývá charakteristikou společnosti Veolia Transport Teplice s.r.o.  

Je zde popsána historie společnosti, s detailnějším zaměřením na rozvoj společnosti 

v analyzovaných letech a popisem organizační struktury společnosti. 

Prvopočátky založení společnosti Veolia sahají do roku 1911 ve Francii, kde bratři 

Latilové zakládají společnost Compagnie Générale d’Entreprise Automobiles (CGEA)  

na výrobu nákladních automobilů, které začali používat pro přepravu nákladů i cestujících. 

Malá rodinná firma bratří Latilů se úspěšně rozvíjela a v roce 1980 byla převzata 

společností Générale des Eaux, největší francouzskou soukromou vodárenskou společností, 

která chtěla rozšířit sortiment poskytovaných služeb v komunální oblasti. Původní jméno 

společnosti CGEA zůstalo zachováno. V letech 1988 až 1991 zažila firma ve Francii 

nebývalý růst, obrat dopravní divize vzrostl z 50 na 500 milionů euro.  

V roce 1992 CGEA začala expandovat poprvé do zahraničí, své aktivity poprvé 

rozvinula do Portugalska. Zisk několika kontraktů na provozování železniční dopravy  

v roce 1996 znamenal vstup na dopravní trh ve Velké Británii. Rok 1997 přinesl CGEA 

nové akvizice v Německu a v následujícím roce 1998 následovala koupě společnosti 

Linjebuss group, která provozuje dopravu ve Finsku, Dánsku, Norsku, Švédsku, Belgii  

a Německu. Společnost dále také expandovala na dopravní trh v Austrálii a Polsku.  

Dalším milníkem na dlouhé dráze rozvoje společnosti byl rok 1998, kdy mezinárodní 

korporace Générale des Eaux iniciovala vznik nového uskupení, nazvaného Vivendi, které 

se v roce 2001 rozdělilo do dvou skupin Vivendi Environnement (VE) a Vivendi Universal 

(VU). Obě skupiny vstoupily se svými akciemi na evropské i americké burzy.  

V roce 2002 skupina Vivendi Universal odprodala svůj podíl ve skupině Vivendi 

Environnement, ta se v roce 2003 pro zdůraznění svého úplného osamostatnění od Vivendi 

Universal přejmenovala na Veolia Environnement. Veolia Environnement je oborově 

rozdělena do čtyř skupin 1. Vodárenství - Veolia Water, 2. energetika – Dalkia, 

3. odpadové hospodářství - Onyx, 4. Doprava - Connex. 

Květen 1999 je datem vzniku společnosti CGEA Transport AG, založené za účelem 

řízení a dalšího rozvíjení dopravních systémů ve skandinávských zemích, v zemích 

                                                 
1
 Veolia Transport Teplice s.r.o.: Provoz společnosti od minulosti po současnost [online]. [cit. 2011-11-10]. 

Dostupné na WWW: < http://teplice.veolia-transport.cz > 

http://teplice.veolia-transport.cz/
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Beneluxu a v zemích střední a východní Evropy. Do společnosti byly začleněny provozy  

v Holandsku a Polsku i začínající aktivity v České republice. Významným krokem bylo 

převzetí provozování metra ve švédské metropoli Stockholmu. S rozvíjejícím se počtem 

aktivit v různých zemích přejímá společnosti CGEA Transport AG na jaře roku 2000 

obchodní název Connex, pod kterým již předtím provozovala dopravu ve Velké Británii  

a ve Švédsku. Společnost s novým názvem Connex Transport AB v roce 2000 přebírá 

firmu Via VTI Group, jež poskytuje dopravní služby ve Francii, Německu a Španělsku. 

Rok 2001 přináší další rozvoj v Dánsku, Norsku, Polsku a České republice, do skupiny  

se zapojují i společnosti v Estonsku a Holandsku. V roce 2002 se na seznamu zemí,  

kde působí Connex Transport AB, objevuje Slovinsko. Největší rozvoj zaznamenávají 

provozy v České republice a Finsku. V roce 2003 Connex rozšiřuje své působení na 

německém trhu a získává provozování vlaků na dálkové železniční trati z Gothenburgu  

a Stockholmu ve Švédsku do norského Narviku na samém severu země. Významná 

rozšíření svých aktivit zaznamenává v Norsku, Německu, Polsku, Holandsku  

a v neposlední řadě i v České republice. V červnu roku 2004 vyjíždí s logem Connexu 

nové tramvaje v irském Dublinu. Období let 1998 – 2004 přineslo zvýšení obratu skupiny 

Connex z 270 na 1550 milionů euro. Tento rozvoj si vyžádal k 1. 7. 2005 rozdělení 

skupiny Connex Transport AB na dvě samostatné skupiny (Connex Central Europe  

se sídlem v Berlíně, Connex Northern Europe se sídlem ve Stockholmu).  

Zrození společnosti Veolia Transport se datuje k roku 2005, kdy se mateřská skupina 

Veolia Environnement rozhoduje sjednotit své společnosti pod společným obchodním 

jménem Veolia. Vznikají tak 4 divize:  

 Veolia Water,  

 Veolia Energy (Dalkia),  

 Veolia Enviroenmental Services (Onyx)  

 Veolia Transport (Connex).  

Connex Northern Europe se přejmenovala k 17. 2. 2006 na Veolia Transport Northern 

Europe a Connex Central Europe ji následovala o tři měsíce později a k 17. 5. 2006 

změnila své obchodní jméno na Veolia Transport Central Europe.  

Veolia Transport Teplice s.r.o. je regionální společností gigantické společnosti Veolia 

Transport Česká republika a.s. Na území Teplic provozuje městskou hromadnou dopravu  

a příměstskou dopravu do okolních měst a obcí (Bořislav, Bystřany, Bžany, Dubí, 



Bc. Jan Bereznanin: Finanční analýza vybrané společnosti 

5 

2012 

Duchcov, Háj u Duchcova, Hrob, Chlumec, Jeníkov, Kladruby, Kostomlaty  

pod Milešovkou, Košťany, Krupka, Lahošť, Mikulov, Modlany, Moldava, Novosedlice, 

Osek, Proboštov, Přestanov, Rtyně nad Bílinou, Srbice, Újezdeček, Zabrušany, Žalany  

a Žim) a linku do Ústí nad Labem. MHD je zajišťována trolejbusovými a autobusovými 

linkami.  

Kromě městské hromadné dopravy, jako hlavního předmětu činnosti, dále nabízí 

reklamní služby v prostředcích MHD, výuku řidičů ve vlastní autoškole, mycí linku 

pro všechny typy vozidel, měření emisí pro nákladní automobily a autobusy, prodej nafty 

smluvním partnerům a další služby. Pro zájemce o městskou dopravu jsou připraveny 

nostalgické jízdy historickým trolejbusem nebo autobusem.  

Veolia Transport Teplice s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001:2009 pro silniční 

motorovou dopravu osobní, provozování trolejbusové dopravy a autoškolu. Dne  

12. 4. 2007 se stává vlastníkem 100% obchodního podílu ve společnosti Veolia Transport 

Teplice s.r.o. společnost Veolia Transport Česká republika a.s., a to zápisem  

do Obchodního rejstříku. 

2.1 Historie společnosti Veolia Transport Teplice s.r.o. 

Historie městské hromadné dopravy na Teplicku se začala psát v roce 1895, kdy byl 

zahájen provoz první tramvajové linky. Tato historie je zároveň i historií firmy, která  

po celou dobu až do dnešních dnů městskou dopravu ve zmíněném regionu provozuje. 

Původní název firmy - Teplitzer Elektrizitäts und Kleinbahn Gesellschaft, AG - se 

postupně měnil přes Teplickou elektrárenskou a malodrážní společnost, a.s. (po roce 1945 

pod národní správou) k Dopravnímu komunálnímu podniku Teplice, Dopravnímu podniku 

města Teplic (počátkem 90. let s přídomkem státní podnik), Dopravnímu podniku 

Frydrych Teplice, s.r.o., DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s.r.o. až k současnému Veolia 

Transport Teplice s.r.o. Hlavní poslání firmy však zůstává stejné - provozování městské 

dopravy. A stejně neměnné zůstává i sídlo firmy a provozní prostory. 

V průběhu více než stoleté existence se na teplické městské dopravě podílely nejdříve 

tramvaje, v roce 1925 k nim přibyly autobusy a v roce 1952 trolejbusy. Tramvaje však v 

roce 1959 teplické ulice opustily. Trochu na okraji zůstává výstavba sedačkové lanové 

dráhy Bohosudov - Kněžiště, která byla dokončena v roce 1952 a po roce provozu předána 

tehdejším ČSD.  



Bc. Jan Bereznanin: Finanční analýza vybrané společnosti 

6 

2012 

 

 

Obrázek č. 1: Historický trolejbus        Pramen [3] 

 

 

 

2.2 Vývoj společnosti v analyzovaných letech 2006 - 2010.  

Dnešní společnost Veolia Transport Teplice byla založena 22. listopadu 1993, kdy  

se u Krajského soudu v Ústí nad Labem zaregistrovala do obchodního rejstříku společnost 

pod obchodním jménem Dopravní podnik Frydrych Teplice, s.r.o., jejímiž vlastníky byli 

Petr Frydrych, Petr Havlík, Andrej Hroza, Miloš Gaisler a Jan Gaisler. Dne 7. března 1995 

byli vlastníky již jen Petr Havlík, Miloš Gaisler a Jan Gaisler a společnost  

se přejmenovala na Dopravní podnik Teplice, s. r. o. Dne 24. ledna 1996 došlo k navýšení 

základního jmění vlastníků společnosti z 380 000,- Kč na 4 500 000,- Kč. Dne 20. února 

2003 byla do obchodního rejstříku zapsána společnost CONTEP, s. r. o. Jednu třetinu této 

společnosti vlastnil DP Teplice s. r. o. Dvě třetiny společnosti vlastnila původně švédská 

společnost Connex Transport AB, od 11. října 2005 Connex Czech Holding a. s.  

a od 12. června 2006 Veolia Transport Česká republika a. s. Dne 12. dubna 2007 je dle 

obchodního rejstříku stoprocentním vlastníkem společnosti DP Teplice, s. r. o. holding 
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Veolia Transport Česká republika a. s. Ke dni 26. 2. 2008 byl někdejší společný podnik 

CONTEP, s. r. o. zrušen s likvidací a od 1. července 2008 byla společnost  

DP Teplice, s. r. o. přejmenována na Veolia Transport Teplice s. r. o. V letech 2004  

až 2005, dle vedení společnosti, existovaly tendence zrušit trolejbusový provoz a nahradit 

jej autobusy, tento plán však nebyl realizován. Na některé trolejbusové linky jsou 

vypravovány v případě nutnosti posílení i klasické autobusy.  

V roce 2006 Ústecký kraj vypověděl smlouvu na provozování dopravy Dopravnímu 

podniku Ústeckého kraje. Následně, na základě výběrového řízení, vypsaného Ústeckým 

krajem pak Veolia Transport Teplice s.r.o. získala licenci na provoz MHD v dalších 

oblastech. Smlouva je na 8 let od roku 2007 do konce roku 2014.  

V roce 2007 tedy společnost expanduje a rozšiřuje sítě MHD regionální dopravy  

do dalších bližších či vzdálenějších míst. V současné době zasahuje i do měst Dubí, 

Duchcov, Hrob, Košťany, Krupka, Osek a do obcí Bořislav, Bystřany, Bžany, Háj  

u Duchcova, Jeníkov, Kladruby, Kostomlaty pod Milešovkou, Lahošť, Mikulov, Modlany, 

Moldava,  Novosedlice, Proboštov, Rtyně nad Bílinou, Srbice, Zábrušany, Žalany, Žim 

v okrese Teplice a obcí Chlumec a Přestanov v okrese Ústí nad Labem. Zároveň  

se rozšiřuje i do samotného krajského města Ústí nad Labem. Na základě smlouvy 

s Ústeckým krajem, která stanovuje podmínku maximálního stáří každého autobusu  

na 8 let, dochází k průběžné obnově vozového parku.  

Co se týká techniky, v roce 2006 byly zakoupeny dva nízkopodlažní patnáctimetrové 

autobusy Solaris Urbino. V říjnu a prosinci 2007 byly dodány dva vozy stejného typu 

splňující emisní normu EURO IV. Na jaře roku 2007, na základě získání licence  

na provozování příměstské dopravy na Teplicku, bylo zakoupeno a pronajato  

10 autobusů SOR C 12 a 6 autobusů Irisbus Crossway. Na podzim roku 2007 bylo 

Dopravnímu podniku zapůjčeno 16 „low entry“ autobusů Scania OmniLink ze švédského 

Stockholmu, které nahradily staré TAMy a Karosy řady 700. 

Od roku 2006 bylo do Teplic dodáno 7 kusů trolejbusů Škoda 24 Tr Irisbus a dva kusy 

Škoda 25 Tr Irisbus. Stav ke konci roku 2011 je šest vozů Škoda  

26 Tr Solaris a šest patnáctimetrových vozů Škoda 28 Tr Solaris. V současnosti společnost 

provozuje nejvíce autobusů SOR a u velkokapacitních vozů mají největší zastoupení 

autobusy Solaris. Financování obměny probíhá hlavně formou operativního leasingu nebo 

nájmu. Co se týče trolejbusů, ty jsou všechny ve vlastnictví města Teplice a Veolia 
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Transport Teplice s.r.o. je má v nájmu. Obměnu provádí samo město Teplice dle svých 

finančních možností, přičemž každoročně vymění v průměru 4 trolejbusy dle jejich 

aktuálního stavu.  Všechny nové trolejbusy jsou již nízkopodlažní. [3] 

2.3 Organizační struktura společnosti v současnosti 

Veolia Transport je největší soukromá dopravní společnost v Evropě. Původně 

francouzská soukromá firma se od svého založení v roce 1876 rozšířila do 28 zemí  

v Evropě, Severní a Jižní Americe, Asii a Oceánii. Jejích 77,6 tisíc zaměstnanců dnes 

provozuje na 40 tisíc dopravních prostředků a přepraví ročně 2,5 miliardy cestujících. 

Veolia Transport přispívá k řešení nedostatku městského prostoru a k zabránění produkce 

4,1 milionů tun skleníkových plynů (ekvivalent CO2) ročně.   

Veolia Transport Česká republika a.s. sdružuje v České republice 5 společností  

a 2 společnosti na Slovensku. Celkový obrat za obě země převyšuje 3,3 miliardy Kč. 

Hlavní činností skupiny je linková autobusová doprava – skupina Veolia Transport 

provozuje v České a Slovenské republice přes 800 pravidelných příměstských a městských 

linek. Její vozový park čítá více než 1800 autobusů a 46 trolejbusů a ve svých 

společnostech zaměstnává více než 3 tisíce zaměstnanců. Na trhu pravidelné osobní 

autobusové dopravy v České republice zaujímá Veolia Transport s více než 20% podílem 

jedno z čelních postavení. Ročně přepraví přes 100 miliónů cestujících. Veolia Transport je 

také provozovatelem osobní železniční dopravy [3]. 

Mezi vedoucí pracovníky společnosti patří generální ředitel společnosti, odborní 

ředitelé úseku, vedoucí hospodářských středisek a vedoucí útvaru. Společnost je členěna  

na dvě dopravní divize – městská hromadná doprava, linková a zájezdová doprava a dále 

na dva režijní úseky – úsek generálního ředitele a úsek technického ředitele [3]. 

Diplomová práce se zaměřuje hlavně na společnost Veolia Transport  

Teplice s.r.o., která se k 31. 10. 2011 skládá celkem z 262 zaměstnanců. Organizační 

struktura podniku je uvedena na obrázku č. 2. Největší podíl na zaměstnanosti  

ve společnosti mají řidiči MHD, kterých je zde zaměstnáno 170. Jedná se o řidiče a řidičky 

linkových autobusů a trolejbusů, kteří mají dělené směny na ranní a odpolední, případně 

mají celodenní směny. Další největší zastoupení ve společnosti mají zaměstnanci dílny 

(autobusová, trolejbusová, trakční vedení, správa budov), kterých je ve společnosti 

zaměstnáno 43. Tito pracovníci vykonávají ve společnosti údržbářské práce. Patří sem 
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velké množství automechaniků, kteří se podílí na opravách techniky, ale jsou zde 

zaměstnáni i pracovníci profesí zámečník, elektrikář, zedník apod., jejichž činnost je 

zaměřena na běžné opravy budov, trakčního vedení, zastávek MHD apod. Další nemalé 

zastoupení pracovníků ve společnosti je u myčky vozů a pro úklid budov, kde působí  

25 zaměstnanců. Pak už následují zaměstnanci THP, kterých je celkem 24. Jako první 

uvádím vedení společnosti, kde je ekonomický ředitel zároveň jednatelem společnosti a 

jsou mu nápomocni technický ředitel a dopravní ředitel. Dále jsou 3 lidé zaměstnáni na 

finančním úseku, po 1 zaměstnanci na personálním a mzdovém úseku,  

1 právník, 1 zaměstnanec autoškoly, 1 zaměstnanec BOZP, 2 zaměstnanci informační 

techniky, 6 dispečerů, a 5 zaměstnanců dopravního úseku. 

  

Obrázek č. 2: Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zdroj: [výroční zpráva roku 2010 + vlastní zpracování]
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3 Teoretické vymezení finanční analýzy
2
 

Kapitola zobrazuje pohled na problematiku finanční analýzy. V oblasti teorie i praxe 

existuje velké množství definic finanční analýzy. Lze ji však chápat jako soubor činností, 

jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku.  

Finanční analýza záleží na velikosti firmy a její struktuře. Zpracovává  

ji ekonomický úsek podniku a patří k základním dovednostem každého finančního 

manažera, jelikož by měla tvořit každodenní součást jeho práce. Jakékoliv poznatky  

a závěry finanční analýzy slouží jak pro strategické a taktické rozhodování o investicích  

a financování, ale i pro reporting vlastníkům, věřitelům a dalším zájemcům. 

Dříve než jsou přijímána jakákoliv investiční a finanční rozhodnutí v podniku, musí 

být známo finanční zdraví firmy. Většinou se nejedná o momentální stav, ale hlavně  

o základní vývojové tendence v čase, stabilitu, porovnání se standardními hodnotami 

v oboru, odvětví nebo konkurence. 

3.1 Uživatelé finanční analýzy 

Informace týkající se finančního stavu podniku jsou v popředí zájmu nejen manažerů 

společnosti, ale zároveň ostatních subjektů, kteří se společností a její ekonomikou 

přicházejí do kontaktu. Uživatele finanční analýzy můžeme rozdělit  

na externí, kteří již vytvořenou analýzu používají ke svým zájmům, nebo si ze získaných 

dat tvoří svou vlastní finanční analýzu podniku, a na interní, mezi ně patří většinou 

zaměstnanci společnosti z různých hierarchických stupňů, kteří jsou tvůrci finanční 

analýzy. 

3.1.1  Externí uživatelé finanční analýzy 

Investoři - do této skupiny patří hlavně akcionáři, kteří jsou pro podnik hlavními 

poskytovateli kapitálu, sledují veškeré informace o finanční výkonnosti podniku. Důvodem 

sledování je získání dostatečného množství informací pro rozhodování o případných 

investicích a získání informací o již v minulosti přidělených investicích. Investoři 

                                                 
2
 KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. 2.přepr. a dopl. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. xl, . 745 

s., ISBN 978-80-7179-903-0 
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kontrolují, jak jejich manažeři hospodaří, nezřídka dochází k rozporům mezi zájmy 

akcionářů a manažerů. 

Banky a jiní věřitelé – tato skupina tzv. věřitelů využívá finanční analýzy především 

pro závěry o stavu potencionálního nebo již existujícího dlužníka. V tomto případě 

rozhodují věřitelé o poskytnutí výše a podmínek úvěru. 

Stát a jeho orgány – jeho úkolem je kontrola správnosti vykazovaných daní, fungují 

jako tzv. správci daně a z finanční analýzy využívají hlavně různá statistická šetření, 

kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, rozdělování finančních výpomocí, apod. 

Obchodní partneři – jejich zájem je především zaměřen na schopnost podniku hradit 

své závazky, sledují hlavně likviditu, solventnost a zadluženost. Odběratelé mají zájem  

na příznivé situaci dodavatele, a na jeho dobrém finančním zdraví, z důvodu jejich 

bezrizikové možnosti obchodování. 

Manažeři, konkurence apod. – jedná se o podobný případ jako u obchodních 

partnerů, jen se tito konkurenční manažeři se snaží z finanční analýzy vysledovat finanční 

zdraví podniku, aby ještě více eliminovali možnost obchodování s partnerem se špatnou 

budoucností. 

3.1.2 Interní uživatelé finanční analýzy 

Manažeři – jejich úkolem je tvorba a zpracování finanční analýzy, na základě 

možnosti využívání veškerých informací, které nejsou volně přístupné externím zájemcům. 

Manažeři mají pravdivý obraz finanční situace podniku, který mohou využít pro operativní 

i strategické finanční řízení podniku. 

Odboráři – jejich úkolem je kontrola dodržování určitých pravidel finančního vedení 

podniku, jsou hlavními oponenty v případě určitého dokreslování dat o podniku a snaží  

se použít údaje z finanční analýzy pro efektivní vedení zaměstnanců a cílů podniku. 

Zaměstnanci – mají přirozený zájem na prosperitě podniku, hlavně na jeho 

hospodářské a finanční stabilitě. Zaměstnancům jde hlavně o perspektivu a jistotu 

zaměstnání, o sociální výhody zaměstnavatele. Většinou se snaží spolupracovat s odbory, 

které právě hájí jejich zájmy. 
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3.2 Vstupy finanční analýzy 

Základním zdrojem informací pro finanční analýzu je účetní uzávěrka, jejíž oblast 

v ČR upravuje především zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. Nyní jsou v ČR připravovány prováděcí vyhlášky, které si kladou za cíl 

harmonizovat účetní standardy a postupy do souladu s vyhláškami EU. Tím dojde 

k naplnění dvou cílů prosazovaných v rámci společenství EU, a to k formální a obsahové 

harmonizaci účetního zpravodajství a dosažení nové kvality účetního zpravodajství 

s preferencí potřeb externích uživatelů a kriteria pravdivého a věrného zobrazení. Tímto 

způsobem globalizace sjednocení účetnictví by měl v budoucnu existovat jednotný  

a zároveň transparentní základ pro investory v rámci EU, kteří budou chtít vstoupit na trhy 

jiné země. 

 Účetní uzávěrku tvoří výkaz zisku a ztráty, rozvaha a příloha komentující zjištěné 

stavy. Nyní známe tři základní typy účetních uzávěrek.: 

Řádná účetní uzávěrka – patří mezi nejpoužívanější typ účetní uzávěrky, je zpracována 

k poslednímu dni běžného účetního období a slouží jako základ pro výpočet daně z příjmu 

za příslušný rok. 

Mimořádná účetní uzávěrka – je rovněž považována za konečnou účetní uzávěrku, 

používá se pouze, když to vyžadují různé okolnosti jako např. vstup společnosti  

do konkurzu apod. 

Mezitímní účetní uzávěrka - jedná se o uzávěrku sestavovanou v průběhu účetního 

období k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne. Tato uzávěrka se používá např. 

při přeměně společnosti a slouží k vyjádření ocenění majetku při inventarizaci, a má menší 

vypovídací schopnost než výše uvedené účetní uzávěrky. 

V praxi je možnost setkat se ještě s konsolidovanou účetní uzávěrkou, která patří 

rovněž mezi řádné uzávěrky, její použití je hlavně mezi kapitálově propojenými subjekty. 

Pak hovoříme o skupině podniků, jde o vyjádření finančních efektů, jakoby šlo o jeden 

celek. Konsolidovaná účetní uzávěrka slouží k informování akcionářů a společníků, 

neslouží však pro daňové účely a netýká se ani otázek rozdělování hospodářského 

výsledku.  

Účetní uzávěrky a výroční zprávy včetně výroků auditora podléhají v ČR  

tzv. zveřejňovací povinnosti, která je upravena paragrafy v zákoně č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví. 
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3.2.1 Rozvaha 

Rozvaha a údaje zjištěné z rozvahy charakterizují stav majetku a zdrojů krytí majetku 

podniku k určitému datu, jedná se o tzv. okamžikové stavové ukazatele. Hlavním platným 

pravidlem z účetnictví je princip bilanční rovnosti, které říká, že žádná firma nemůže mít 

více majetku, než má zdrojů a opačně. Rozvaha se dělí na dvě části a to na levou stranu 

kde jsou aktiva a na stranu pravou kde jsou pasiva. Na straně aktiv (majetku) najdeme 

dlouhodobý majetek a oběžná aktiva, na straně pasiv (kapitálu) najdeme vlastní a cizí 

kapitál. 

Dlouhodobý majetek patří na levou stranu aktiv a představují jej dvě základní části, 

dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Tento majetek byl v minulosti podnikem pořízen 

jako investice, tudíž podniku vznikl jednorázový výdaj. Majetek má dlouhou dobu 

použitelnosti, a jelikož se opotřebovává postupně jak fyzicky, tak morálně, je toto 

opotřebení vyjádřeno formou odpisů. Odpisy rozlišujeme na účetní a daňové, a slouží  

ke skutečnému vyjádření opotřebení majetku do nákladů. Odpisy provádíme nepřímým 

způsobem formou oprávek na podkladě odpisového plánu, který si podnik stanoví  

pro jednotlivé předměty a skupiny majetku dle jejich využití. 

Oběžná aktiva se řadí stejně jako dlouhodobý majetek mezi aktiva, ale na rozdíl  

od něho plní kvalitativně jinou roli v majetkovém segmentu. Jak už plyne z názvu, oběžná 

aktiva mají svůj koloběh v podniku, kdy mění postupně svou podobu z peněz na suroviny, 

materiál, rozpracovanou výrobu, hotové výrobky a v konečné fázi se opět vrátí jako peníze 

v pokladně, na účtu nebo pohledávky a zisky. Oběžný majetek je v rozvaze uspořádán dle 

likvidity, kdy nejméně likvidní jsou zásoby, pak následují dlouhodobé pohledávky  

a krátkodobé pohledávky, nejlikvidnější je pak krátkodobý finanční majetek, což jsou 

zpravidla peníze na pokladně, účtu, které můžeme okamžitě použit k likviditě. 

Na straně aktiv najdeme v našem účetnictví ještě položku časového rozlišení, jedná se 

o položku, kde jsou zahrnuty náklady příštích období a příjmy příštích období. Nutno ale 

podotknout, že některé podniky s touto položkou vůbec nepracují, a v jiných podnicích 

tvoří podstatnou roli.  

Na pravé straně, a to na straně pasiv najdeme jako hlavní položku vlastní kapitál, jehož 

hlavními položkami je základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku  

a hospodářský výsledek minulých let. Jednoduše řečeno, jedná se o čistý majetek podniku, 

který lze bilančně vyjádřit jako rozdíl mezi celkovými aktivy a závazky podniku. 
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Další položkou na straně pasiv jsou cizí zdroje, tyto podnik získal od jiných fyzických 

a právnických osob, nebo mu byly zapůjčeny na určitou dobu. Za cizí zdroje vznikají 

podniku další náklady, které se nazývají úrok, a subjektu, který se zápůjčkou stává 

věřitelem, tak vzniká výnos z kapitálu. Cizí kapitál má v podniku výraznou přednost  

ve srovnání s vlastním kapitálem, lze do něj zahrnovat ceny zdrojů financování podniku 

konkrétně finančních nákladů. 

V neposlední řadě patří na stranu pasiv krátkodobé závazky, které charakterizují 

závazky v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena a mají dobu splatnosti kratší 

než jeden rok. 

3.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Informovat o úspěšnosti práce podniku, o výsledcích podnikatelské činnosti má za 

úkol výkaz zisku a ztráty (někdy zkráceně výsledovka), který ukazuje, jakého 

hospodářského výsledku společnost dosáhla za sledované období a zároveň je podle 

zákona o účetnictví povinnou součástí účetní uzávěrky. V ČR se používá výkazu zisku  

a ztráty buď ve zkrácené, nebo plné verzi a zájemce z ní získá základní přehled  

o hospodaření společnosti, velikosti tržeb, nákladů v základním členění (materiálové, 

mzdové, odpisy, aj.) a výši zisku. Z výsledovky lze zjistit výsledek hospodaření běžného 

účetního období ve struktuře výnosů a nákladů, ale je také podkladem pro hodnocení 

ziskovosti vložených prostředků. Výsledovka se obvykle dělí na dva segmenty, a to na 

provozní segment, odráží výsledky hlavních, dlouhotrvajících činností společnosti  

a neprovozní segment, který sumarizuje účetní výsledky všech ostatních aktivit.  

3.2.3 Cash flow 

Výkaz cash flow, nebo také peněžní tok, je jednoduše řečeno příjem nebo výdej 

peněžních prostředků, které podnik v minulém účetním období realizoval. Peněžní tok  

za určité období představuje tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků, 

přičemž je žádoucí, aby příjmy převyšovaly výdaje. V každém podniku je peněžní tok 

důležitou veličinou, která vypovídá o schopnosti podniku generovat peníze. Schopnost 

přinést podniku peněžní prostředky je jedním z rozhodujících kritérií při výběru a 

hodnocení v rámci investičních pobídek a projektů. Podnik, který je dle hospodářského 

výsledku ziskový, může být zároveň platebně neschopný, to vše ale eliminuje cash flow, 

které nám podá pravdivý obraz o finančním zdraví podniku. 
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3.3 Základní metody finanční analýzy 

Pro vytvoření finanční analýzy stavu podniku existují dvě základní techniky, a to 

procentuální rozbor a poměrová analýza, tyto nástroje však nejsou schopny zahrnout 

některé aspekty, které jsou žádoucí v interní finanční analýze. Je proto nutno zohlednit  

a doplnit jejich výsledky např. Altmanovou analýzou případně indexem IN. Někdy také 

mohou nastat případy, kdy je třeba zohlednit Du Pontův pyramidální rozklad, analýzu 

nákladů a výnosů nebo jiné ekonomické ukazatele. 

3.3.1 Absolutní ukazatele 

Základním zdrojem finanční analýzy jsou data v hodnotovém vyjádření obsažená  

ve finančních výkazech. Tato data vyjádřená v absolutním vyjádření měří rozměr určitých 

jevů, a podle toho jestli vyjadřují stav nebo interval, hovoříme o veličinách stavových nebo 

tokových. Veličiny stavové najdeme v rozvaze, kde tvoří obsah účetního výkazu 

k určitému datu a jsou zde uváděny jako např. hodnota majetku a kapitálu. Veličiny tokové 

najdeme ve výkazu zisku a ztráty, výkazu cash flow, kde nám udávají např., jakých hodnot 

tržeb bylo za uplynulé období v podniku dosaženo. 

Absolutní ukazatele tvoří základní východisko rozboru vertikální a horizontální 

struktury účetních výkazů. V rozboru vertikální analýzy si klademe za cíl zjistit, jak  

se jednotlivé majetkové části podílely na bilanční sumě během dvou a více období. Metoda 

je založena na procentním rozboru finančních výkazů, vyčísluje procentuelní podíl položek 

na celku. Příkladem je vyčíslení podílu jednotlivých položek majetku na celkových 

aktivech apod. Horizontální analýza (nebo také analýza trendů) je založena na analýze 

trendů a sleduje vývoj položek z finančních výkazů v čase a procentuelní změnu 

příslušných jednotek v čase. K hodnocení horizontální analýzy je nutné mít k dispozici 

delší časovou řadu údajů a vyloučit případné náhodné a mimořádné vlivy, pak se analýza 

provádí pomocí vyčíslení absolutních a relativních změn položek „po řádcích“ ve výkaze. 

3.3.2 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele jsou nejpoužívanějším nástrojem pro finanční analýzu  

a zkoumání finanční situace ekonomického subjektu. Pro podrobný rozbor lze využít 

mnoho různých poměrových ukazatelů. Mezi nejdůležitější poměrové ukazatele poměrové 
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analýzy patří ukazatelé likvidity, rentability, obratu, aktivity a zadluženosti a finanční 

struktury. Konstrukce a výběr ukazatelů je podřízen tomu, co chceme změřit.  

3.3.2.1 Ukazatelé likvidity  

Likvidita představuje míru solventnosti společnosti nebo také schopnost společnosti 

hradit své závazky a je základní podmínkou úspěšného podnikání. Pokud zkoumáme 

likviditu společnosti, musíme srovnávat co má podnik uhradit a čím to může uhradit. 

Jednotlivé složky majetku mají odlišnou schopnost přeměňovat se na peníze. 

Nejlikvidnější jsou hotovostní peníze, čili peníze v pokladně nebo na běžných účtech. 

Naopak nejméně likvidní jsou pak stálá aktiva tedy hlavně zásoby. Ukazatelé likvidity 

porovnávají v podstatě majetkové složky, kterými zaplatíme to, co je nutné zaplatit. 

Zpravidla se setkáváme s třemi druhy likvidity: 

Okamžitá likvidita 

závazky  Krátkodobé

prostředky Peněžní
likvidita Okamžitá   

Ukazatel je označován také jako likvidita 1. stupně. Pohotovými platebními prostředky 

jsou zde myšleny hotovostní peníze, peníze na vázaných účtech, apod. Za optimální 

výsledné rozmezí se zde uvažuje 0,9 – 1,1 na 1 Kč okamžitě splatných závazků. [5] 

Běžná likvidita 

závazky  Krátkodobé

 aktiva Oběžná
likvidita Běžná   

Tento ukazatel se také označuje jako likvidita 2. stupně, sleduje, jak oběžná aktiva 

pokrývají krátkodobé závazky. Hodnota ukazatele nám ukáže, kolikrát je podnik schopen 

uspokojit své věřitele, když by byl schopen proměnit v daném okamžiku oběžná aktiva  

na hotovost. Jeho optimální výsledné rozmezí je v hodnotách 1,5 – 2,5, ale může se dostat  

i za tyto hranice, záleží na firmě, zda zvolí konzervativní (více jak 2,5), nebo agresivní 

(méně než 1,6) strategii. [5] 
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Pohotová likvidita 

 
závazky  Krátkodobé

 Zásoby- aktiva Oběžná
likvidita Pohotová   

 

Ukazatel označujeme také jako likviditu 3. stupně. Na první pohled jednoduchý vztah, 

který zde z oběžných aktiv vylučuje položky s velmi nízkou likviditou, těžce přeměnitelný 

na peněžní prostředky (zásoby, suroviny, materiál apod.). U nevýrobních společností 

zabývajících se službami je pohotová likvidita téměř identická jako běžná likvidita. Dle 

optimální strategie by se měl tento stupeň likvidity pohybovat v rozmezí 1,0 – 1,5. Podle 

konzervativní strategie by se hodnoty měly pohybovat nad těmito intervaly v hodnotách 

1,5 – 2,5, dle agresivní strategie naopak v intervalu 0,4 – 1,0. Záleží tedy na managementu 

podniku, jakou strategii zvolí. V případě, že ukazatel nabývá hodnoty 1,0 je podnik 

schopen uhradit své závazky bez nutnosti prodeje zásob. [5] 

 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu  

závazky  Krátkodobéaktiva Oběžnákapitál  Pracovní   

Ukazatel čistého pracovního kapitálu udává, kolik provozních prostředků nám zůstane 

po úhradě všech krátkodobých závazků, zároveň slouží k řízení plynulosti výrobního 

procesu a likvidity podniku. Na ukazatel se můžeme dívat z manažerského pohledu s cílem 

vlastnit co nejvyšší pracovní kapitál pro chod podniku a včasné úhrady všech závazků 

podniku. Na druhou stranu pro majitele podniku je nejvýhodnější hodnotu čistého 

pracovního kapitálu minimalizovat. Finanční manažer podniku proto řídí a optimalizuje 

jednotlivé složky pracovního kapitálu a podněcuje ostatní zaměstnance v hledání lepších 

ekonomických řešení. [5] 

 

3.3.2.2 Ukazatel rentability  

Rentabilita je ukazatel výnosnosti, návratnosti a ziskovosti. Ukazatel rentability udává, 

kolik z provozního hospodářského výsledku před zdaněním podnik dosáhne z jedné 

investované koruny. Rentabilita zjišťuje míru výnosnosti vloženého kapitálu. 
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Rentabilita investovaného kapitálu neboli výnosnost dlouhodobého investovaného 

kapitálu měří efekt, kolik provozního hospodářského výsledku před zdaněním podnik 

dosáhl z jedné investované koruny. 

 

dlouhodobéúvěry  Bankovní závazky  Dlouhodobé Rezervy   kapitál Vlastní

EBIT
ROCE


  

Rentabilita aktiv, které se někdy také říká produkční síla, je klíčovým měřítkem 

rentability. Ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy bez rozdílu, zda se jedná o kapitál 

vlastní nebo cizí. 

Aktiva

EBIT
ROA   

Rentabilita vlastního kapitálu patří mezi jeden z klíčových ukazatelů, který  

si zasluhuje velkou pozornost u akcionářů, majitelů, společníků a dalších investorů. 

Ukazatel poměřuje, kolik korun čistého zisku připadá na jednu investovanou korunu. 

celkem kapitál Vlastní

EBIT
ROE   

Rentabilita tržeb a zisková marže je jedním z nejdůležitějších ukazatelů pro finanční 

analýzu. V případech kdy analytik zjistí problémy u tohoto ukazatele, většinou se to 

projeví i v dalších oblastech, zároveň tento ukazatel tvoří jádro efektivnosti a úspěšnosti 

podniku. Ukazatel může mít dvě podoby a to s rozdílem, kdy v čitateli je buď zisk před 

zdaněním (EBIT), nebo čistý zisk (EAT). [5] 

 

zboží prodeje z tržby  služeb a výrobků  vlastníchprodeje zTržby 

EAT
ROS


  

zboží prodeje z tržby  služeb a výrobků  vlastníchprodeje zTržby 

EBIT
ROS
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3.3.2.3 Ukazatelé aktivity  

Ukazatelé aktivity vyjadřují schopnost podniku rychle využívat svého majetku. 

Ukazatelé aktivity sledují hospodaření s investovanými finančními prostředky a míru 

zhodnocení vázaných aktiv. Ukazatelé aktivity vykazují, kolikrát se obrátí jistý druh aktiv 

za určitý časový interval (počet obrátek), zároveň může měřit dobu po kterou je majetek 

vázán v nějaké formě (doba obratu). Obecně platí snaha počet obrátek zvyšovat a dobu 

obratu snižovat. [5] 

Obrat aktiv měří efektivnost využívání celkových aktiv. Vyjadřuje, kolikrát  

se celková aktiva obrátí za období. Tento obrat by měl být minimálně na úrovni hodnoty  

1 x za rok. 

celkem Aktiva

Tržby
aktivObrat   

Obrat dlouhodobého majetku měří efektivnost při využívání strojů, budov, zařízení 

apod. Tento ukazatel udává, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí z tržby za rok. Je to 

jeden z podkladů při plánování pořízení nové investice. [5] 

majetek Dlouhodobý

Tržby
majetku hodlouhodobéObrat   

Obrat zásob je ukazatel, který nám udává, kolikrát je každá položka zásob během 

roku prodána a opětovně naskladněna. Žádný podnik nemá zájem mít na skladě nepotřebné 

zásoby, jelikož nenesou žádný výnos. 

Zásoby

Tržby
zásobObrat   

Doba obratu zásob je ukazatel doby obratu zásob, měří rychlost, s jakou společnost 

průměrně prodá své zásoby, jak dlouho trvá jeden obrat. Jestliže je hodnota ukazatele nižší 

než průměrná hodnota u konkurenčních firem v oboru, je zde předpoklad, že firma 

hospodaří se zásobami lépe. [5] 

365
Tržby

zásoby Průměrné
zásobobratu  Doba  
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Doba obratu pohledávek je ukazatel, který nám ve skutečnosti říká, jak dlouhá je 

průměrná splatnost pohledávek, kolik dní poskytuje podnik v průměru bezúročný úvěr 

svým zákazníkům. Hodnoty výsledku okolo 15 lze považovat za výborné naopak hodnoty 

výsledku nad 70 jsou neuspokojivé. [5] 

 

365
 tržbydenní Průměrné

pohledávky Průměrné
pohledávekobratu  Doba  

Doba obratu závazků je ukazatel vypovídající za kolik dní v průměru jsou hrazeny 

závazky, neboli za kolik dní je čerpán dodavatelský úvěr od našich dodavatelů  

a zaměstnanců. Ideální je, aby hodnota ukazatele byla vyšší než hodnota doby splatnosti 

pohledávek, za předpokladu, že firma využívá bezúročných tzv. dodavatelských úvěrů. [5] 

 

365
 tržbydenní Průměrné

závazky Průměrné
závazkůobratu  Doba  

3.3.2.4 Ukazatelé zadluženosti 

Jestliže podnik využívá k financování svých aktiv cizí zdroje, musí se za tímto účelem 

zadlužit. Většina podniků v dnešní době využívá k financování svých aktiv zdroje vlastní 

současně se zdroji cizími. Hlavní výhodou financování aktiv cizími zdroji je nižší cena, 

která je způsobena daňovým štítem a možností započítání úrokových nákladů  

do daňově uznatelných nákladů. 

Celková zadluženost nám charakterizuje finanční úroveň podniku, udává míru krytí 

majetku podniku cizími zdroji. Vyšší hodnoty zhruba od 60 % jsou rizikem pro věřitele, 

především pro banku, neznamená to však, že banka podniku peníze nepůjčí. Podnik může 

dále doložit např. příznivý vývoj ukazatelů „Rentabilita celkového kapitálu“ a „Rentabilita 

vlastních prostředků“ a v případě pozitivních hodnot může úvěr získat. [5] 

100
aktiva Celková

zdroje Cizí
tzadluženos Celková [%] 
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Multiplikátor jmění akcionářů měří kolikrát je jmění akcionářů znásobeno pouhým 

vypůjčením peněz jako zdroje financování. 

VK

CA
ukazatel Pákový          multiplikátor jmění akcionářů 

Míra zadluženosti je hlavně pro banku významný ukazatel z hlediska poskytnutí úvěru. 

Cizí zdroje by neměly překročit jeden a půl násobek hodnoty vlastního jmění, kdy  

se podnik dostává do negativních hodnot. Při překročení cizích zdrojů o dvojnásobek  

se podnik stává velmi rizikovým klientem. Optimální stav ukazatele se pohybuje 

v hodnotách pod 100 %, kdy je nižší hodnota cizích zdrojů než vlastního jmění. Čím vyšší 

je hodnota ukazatele, tím je i vyšší riziko akcionářů, věřitelů a zadluženost. [5] 

  100
jmění Vlastní

zdroje Cizí
tizadluženos Míra [%] 

Úrokové krytí  je poměrový ukazatel sledující schopnost podniku platit úroky. Četnost 

krytí úroků z poskytnutých úvěrů je výsledkem hospodaření podniku za dané účetní 

období. Optimální hodnota ukazatele je vyšší než 2, čím vyšší je tento ukazatel, tím vyšší 

je úroveň finanční situace v podniku.  

 100



úroky nákladové

úroky nákladové  období účetní za HV
krytí Úrokové [%]   

 Ukazatel úrokového zatížení nám procentuelně vyjadřuje, kolik nám z našeho zisku 

odčerpávají placené úroky. Ukazatel by neměl přesáhnout  40% hranici, kdy nastává 

negativní situace v podniku.  Při dlouhodobě nízkém úrokovém zatížení může podnik 

výhodně využívat bankovní úvěr a dovolit si vyšší podíl cizích zdrojů.  Při vyšším 

úrokovém zatížení může podnik vytvořit vysoký objem zisku a tím zlepšit rentabilitu. 

Podle tohoto ukazatele lze posoudit reálnost výhledové důchodové situace. [5] 

 

 100



úroky nákladové  období účetní za HV

úroky Nákladové
zatížení Úrokové  [%]     
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Koeficient samofinancování je opačný ukazatel k ukazateli celkové zadluženosti (součet 

ukazatele koeficientu samofinancování a ukazatele celkové zadluženosti = 100 %). 

Ukazatel vyjadřuje míru, do jaké je podnik schopen pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů, 

zároveň vyjadřuje finanční stabilitu a samostatnost podniku. [5] 

 100
aktiva Celková

jmění Vlastní
ovánísamofinanc Koeficient [%] 

 

3.3.3 Soustavy ukazatelů 

Hlavním zástupcem soustavy ukazatelů je Du Pontův pyramidální rozklad - jedná  

se o soustavu poměrových ukazatelů. Jeho výhodou je, že na základě malého počtu 

ukazatelů lze dospět k určitým závěrům strategického charakteru týkajících se finančního 

vývoje celého podniku. Cílem je maximalizovat výnos na vlastní jmění, neboť tento 

ukazatel je kriteriem výhodnosti kapitálu investovaného do dané společnosti. Pyramidová 

struktura poskytuje syntetický pohled na finanční situaci podniku a uvádí základní vazby 

mezi jednotlivými oblastmi finančního řízení. Po výpočtu celé struktury podílových 

ukazatelů a zhodnocení významu jednotlivých ukazatelů na nižších stupních pyramidy lze 

hledat cesty ke zlepšení finančního stavu podniku. 

 

Podle prof. Dvořáčka (1997): „Pyramidální rozklad vychází z názoru, že cílem 

vrcholového managementu je maximalizovat výnos na vlastní jmění, neboť tento ukazatel 

je kritériem výhodnosti kapitálu investovaného do dané společnosti. Protože však aktiva 

podniku nepocházejí pouze z vlastních, ale i z cizích zdrojů, dochází k nutnosti hodnocení 

efektivnost použití celkových aktiv (výnos na aktiva) a k hodnocení zesilujícího 

(multiplikačního) vlivu cizích zdrojů na objem zisku podniku – pokud cizí kapitál přinese 

podniku více, než sám stojí, zvýší se rentabilita vlastního kapitálů. V tomto případě cizí 

kapitál zvedá rentabilitu vlastního kapitálu podobně, jako páka zvedá břemeno, proto  

se hovoří o tzv. finanční páce.“ [1] 
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Obrázek č. 3: Du Pontův pyramidální rozklad 

 

zdroj: [1 + vlastní zpracování] 
 

 

3.3.4 Bonitní a bankrotní modely 

 

Bonitní a bankrotní modely slouží k předcházení a včasné indikaci finančních 

problémů, které se týkají finanční tísně, snížení rizika a bankrotu podniku. Bankrot 

společnosti může ohrozit každý podnik nezávisle na jeho velikosti, zisku, úspěchu. 

Jakákoliv finanční krize společnosti může vyústit až v nenadálý bankrot. Předejít bankrotu 

lze pouze přijetím nápravných opatření, na která je většinou poměrně mnoho času a to 

v době prvních symptomů až po vlastní bankrot. Toto časové období zpravidla trvá několik 

let a je tedy dost času na zjednání nápravy. V následující teoretické části jsou popsány 

pouze ty modely, které budou následně použity v praktické části diplomové práce. [5] 
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3.3.4.1 Bonitní modely  

 

Bonitní modely neboli bonitní indikátory odrážejí míru kvality firmy podle její 

výkonnosti, proto se také nazývají jako diagnostické modely. Jsou orientovány  

na investory a vlastníky, kteří nemají k dispozici údaje pro propočet čisté současné 

hodnoty firmy. Jsou velkou mírou závislé na kvalitě zpracování poměrových ukazatelů 

odvětví daných firem. 

Kralickův Quick Test je příkladem jednorozměrného predikčního modelu. Kralickův 

Quick test byl sestaven v roce 1991 profesorem Kralickem a slovo Quick test znamená 

rychlý test. Ukazatele jsou bez vážení postaveny vedle sebe a nezávisle na sobě 

zhodnoceny. Test se skládá ze čtyř rovnic, první dvě hodnotí finanční stabilitu firmy, druhé 

dvě výnosovou situaci. 

1) Kvóta vlastního kapitálu – jedná se o poměrový ukazatel vypovídající o určité finanční 

stabilitě a síle podniku. Podnik nemusí pokrýt veškeré pohledávky vlastním kapitálem, ale 

může některé pohledávky pokrýt i cizím kapitálem. Důležitá je hranice tohoto krytí  

a podnik by měl být vždy v tzv. rovnováze, aby mohl využít daňového štítu. 

 

celkem Aktiva

kapitál Vlastní
kapitálu  vlastníhoKvóta   

 

2) Doba splácení dluhu – vztahuje se k cash flow, vyjadřuje určité zadlužení podniku  

a jeho relativní finanční stabilitu. Pokud podnik plní své závazky, ukazatel se bude 

pohybovat v kladných číslech, jelikož cizí zdroje se budou snižovat. 

 

FlowCash 

rozlišení Časové - pohledávky Celkové
dluhu splácení Doba   

 

3) Cash-flow v % podnikového výkonu – jedná se o ukazatel vypovídající o finanční 

výkonnosti podniku a jeho výnosové situaci. 

 

100
Tržby

FlowCash 
 výkonuopodnikovéh %  vflowCash  
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4) Rentabilita celkového kapitálu – ukazatel vypovídá o celkové renditě, neboli 

výkonnosti podniku, čímž je myšlena hlavně jeho výdělečná schopnost.  

 

100
aktiva Celková

Zisk
kapitálu  celkového aRentabilit  

 

Index bonity IB nazývaný též indikátor bonity je vlastně zjednodušeným Beermanovým 

modelem. Používá se převážně v německy mluvících zemích. Je založený na multivariační 

diskriminační analýze a jeho definiční funkce připomíná Z-skóre.
3
 Postup využívá metodu 

matematické statistiky. Princip výpočtu spočívá v tom, že se každý dílčí ukazatel násobí 

určitým koeficientem a součiny jsou sečteny. Součtem těchto dílčích ukazatelů je výsledek, 

respektive zmiňovaný indikátor bonity - IB. [5] 

 

654321 1,03,051008,05,1 XXXXXX IB  

 

X1=Cash Flow/cizí zdroje 

X2=aktiva/cizí zdroje 

X3=EBT/celková aktiva 

X4=EBT/tržby 

X5=zásoby/tržby 

X6=tržby/celková aktiva 

 

3.3.4.2 Bankrotní modely 

  

Bankrotní modely informují uživatele o tom, zda je podnik v nejbližší budoucnosti 

ohrožen bankrotem. Vychází z faktu, že každá firma ohrožená bankrotem vykazuje nějaký 

čas předtím symptomy typické pro bankrot. Nejčastěji jsou to problémy s běžnou 

likviditou, výší čistého pracovního kapitálu a rentabilitou celkového vloženého kapitálu.4 

 

                                                 
3
 KALOUDA, F. Základy firemních financí. Brno: Masarykova univerzita, 2005, ISBN 978-80-210-4106-6. 

4
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. Praha: Grada, 2008, ISBN 978-80-247-2481-2. 
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Altmanův model nazývaný také Altmanovo Z-skóre nebo Altmanův index finančního 

zdraví podniku je tvořen součtem hodnot jednotlivých poměrových ukazatelů, které jsou 

v modelu proměnnými veličinami. Těmto ukazatelům je přiřazena různá váha, nejvyšší 

váhu má rentabilita celkového kapitálu. Model je založen na vícerozměrné metodě 

statistické analýzy tzv. diskriminační analýze (MDA – Multiple Discriminant Analysis). 

Altmanův model z roku 1968 - při sestavování tohoto původního modelu se prof. Altman 

zabýval výrobními podniky veřejně obchodovanými na burze. Původní vzorek obsahoval  

66 společností, z toho první skupina byla tvořena souborem 33 firem bezprostředně 

ohrožených bankrotem. Druhá skupina byla tvořena společnostmi neohroženými 

bankrotem, jejichž velikost aktiv se pohybovala mezi 1 až 25 miliony dolarů, tedy ani malé 

ani příliš velké podniky. Nejprve do svého modelu vybral 22 finančních poměrových 

ukazatelů rozdělených do 5 skupin: [5] 

 

· Likvidita (schopnost firmy dostát závazkům) 

· Rentabilita (výnosnost, ukazatel efektivnosti hospodaření) 

· Zadluženost (rozsah financování cizím kapitálem) 

· Tržní hodnota (hodnocení podniku z pohledu burzy a investorů) 

· Řízení aktiv (schopnost využívání firemních aktiv)
5
 

 

54321 998,0420,0107,3847,0717,0 XXXXX Z  

 

kde:  X1 = Pracovní kapitál / Aktiva celkem 

        X2 = Nerozdělený zisk / Aktiva celkem 

        X3 = Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) / Aktiva celkem 

        X4 = Tržní hodnota vlastního kapitálu / Aktiva celkem 

        X5 = Tržby / Aktiva celkem 

 

Model IN - Index důvěryhodnosti - Manželé Inka a Ivan Neumaierovi využili 

praktických zkušeností z analýz více než jednoho tisíce českých firem. Podrobili analýze 

24 nejvýznamnějších bonitních a bankrotních modelů, a z ukazatelů, které většina modelů 

považuje za nejvýznamnější, a ve výsledných rovnicích se objevují nejčastěji, sestavili 

                                                 
5
 SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Praha: Grada, 1992,  ISBN 978-80-2471-992-4. 
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několik druhů indexů IN. Pro mou práci jsem využil index IN 99, který je indexem tvorby 

hodnoty pro vlastníka, v jehož názvu se skrývá rok jeho vzniku. Index IN 99 vychází  

z existence korelace mezi tvorbou hodnoty a vybranými kvantitativními proměnnými, 

které byly určeny pomocí diskriminační analýzy. Pomocí tohoto postupu byly revidovány 

váhy ukazatelů indexu IN 95 platné pro ekonomiku ČR. Zásadní význam je zde kladen  

na dosažení kladné hodnoty ekonomického zisku (EVA). Jelikož ekonomický zisk 

neodráží hodnotu růstových příležitostí, je třeba pro posouzení, zda firma dosahuje kladné 

čisté současné hodnoty, posouzení předpokládané míry dlouhodobého růstu společnosti.  

 

4321 015,0481,0573,4017,0 XXXX IN99  

 

X1= celková aktiva/cizí kapitál 

X2= EBIT/celková aktiva 

X3= celkové výnosy/celková aktiva 

X4= oběžná aktiva/krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry 

 

Vyhodnocení pro IN 99: 

  IN99 <0,684 - netvoří hodnotu pro vlastníka 

  O,684 < = IN99 < 1,089 - spíše netvoří hodnotu pro vlastníka 

  1,089 < = IN99 < 1,420  - nelze určit – šedá zóna 

  1,420 < = IN99 = 2,070 - spíše tvoří hodnotu pro vlastníka 

   IN99 > = 2,070 - tvoří hodnotu pro vlastníka  

 

Model IN99 je vhodný v případech kdy nemůžeme určit náklady vlastního kapitálu  

k výpočtu EVA. Jedná se o velmi přísný index, který vykazuje vyšší pravděpodobnost 

správného zařazení společnosti výrazně tvořící hodnotu. Úspěšnost indexu IN99 je vyšší 

jak 85 %. 



Bc. Jan Bereznanin: Finanční analýza vybrané společnosti 

28 

2012 

4 Finanční analýza vybrané společnosti pomocí 

poměrových ukazatelů 

 

Kapitola obsahuje finanční analýzu provedenou pomocí poměrových ukazatelů  

a vychází z výročních zpráv společnosti Veolia Transport Teplice s.r.o., které jsou 

z období 2006 – 2010.  Na začátku kapitoly se věnuji horizontální a vertikální analýze 

společnosti a dále jsem provedl výpočty ukazatelů likvidity, rentability, aktivity  

a zadluženosti. 

4.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýzu jsem provedl za účelem porovnání změny položek mezi 

jednotlivými roky jak u rozvahy, tak i u výkazů zisku a ztráty. Porovnání jsem provedl 

mezi rokem aktuálním a rokem předcházejícím, kdy jsem výsledky vyhodnotil pomocí 

vyčíslení absolutních a relativních změn položek „po řádcích“ výkazů. Horizontální 

analýza, nazývaná analýzou trendů, je zpracována v meziročním porovnání jednotlivých 

položek. 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

 

Horizontální analýza rozvahy se skládá z horizontální analýzy aktiv a pasiv, viz 

tabulka č. 1, kde je proveden výtah nejdůležitějších položek, její úplné provedení je 

v příloze č. 5. Z tabulky je patrné, že jak aktiva, tak i pasiva rostla ve společnosti úměrně  

ve výši 3,3 - 9,27 %, zlom však nastal v roce 2010, kdy došlo k nárůstu o 34,05 %, oproti 

roku 2009. Nárůst aktiv, konkrétně krátkodobých pohledávek, byl způsoben výrazným 

rozšířením prodejů nafty. Objem prodaných litrů se od tohoto roku více než zdvojnásobil. 

Nárůst byl způsoben tím, že Veolia Transport Teplice s.r.o. začala dodávat naftu i ostatním 

společnostem v rámci skupiny Veolia v ČR (Veolia Transport a Veolia Voda), hlavně pak 

sesterským společnostem VTM, VTP a VTVČ. Prodej neprobíhá v areálu Veolia Transport 

Teplice s.r.o., ale dochází k závozům PHM do jednotlivých společností, takže nedošlo  

ke zvýšení zásob. Zvýšený objem prodejů pak doprovázel nárůst pohledávek, zároveň  
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se Veolia Transport Teplice s.r.o. snažila zachovat poměr pohledávek po splatnosti/do 

splatnosti. 

 

Tabulka č. 1: Horizontální analýza rozvahy 

zdroj: [výroční zprávy jednotlivých let + vlastní zpracování] 

 

 

Horizontální analýza rozvahy 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 

vyjádřeno 

absolutně v 

[tis. Kč] % 

absolutně  

v [tis. Kč] % 

absolutně 

v [tis. Kč] % 

absolutně 

v [tis. Kč] % 

Aktiva celkem 5 221 6,30 2 935 3,33 8 441 9,27 33 868 34,05 

A 

Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 

B Dlouhodobý majetek 7 520 26,11 9 723 26,77 -11 595 -25,18 -9 679 -28,10 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek -163 -42,67 -107 -48,86 102 91,07 -130 -60,75 

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 7 683 27,10 9 830 27,28 -11 630 -25,36 -9 549 -27,89 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 0 0,00 0 0,00 -67 

-

100,00 0 0 

C Oběžná aktiva -1 872 -3,50 -6 744 -13,06 20 041 44,66 43 598 67,16 

C.I Zásoby 1 667 49,47 -559 -11,10 274 6,12 975 20,52 

C.II Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 0 0 

C.III Krátkodobé pohledávky 22 773 96,94 -9 794 -21,17 18 802 51,55 44 419 80,36 

C.IV Krátkodobý finanční majetek -26 312 -98,81 3 609 1134,91 965 24,57 -1 796 -36,71 

D.I Časové rozlišení -427 -73,49 -44 -28,57 -5 -4,55 -51 -48,57 

Pasiva celkem 5 221 6,30 2 935 3,33 8 441 9,27 33 868 34,05 

A Vlastní kapitál 10 175 20,01 5 894 9,66 8245 12,32 15 614 20,78 

A.II Kapitálové fondy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

A.III 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 250 34,92 93 9,63 -284 -26,82 -320 -41,29 

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let  9 872 128,74 10 084 57,49 5 900 21,36 8 469 25,26 

B Cizí zdroje -5 862 -22,04 -3 107 -14,98 250 1,42 16 603 92,85 

B.II Dlouhodobé závazky -865 -32,49 724 40,29 -67 -2,66 282 11,49 

B.III Krátkodobé závazky -7 226 -30,19 -3181 -19,03 647 4,78 15 777 111,27 

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 0 0 0 

C.I Časové rozlišení 908 16,71 148 2,33 -54 -0,83 1 651 25,65 
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4.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 Výpočty horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty neboli výsledovky, jsou 

částečně znázorněny v tabulce č. 2, jejich úplné provedení je pak znázorněno v příloze č. 6. 

Zde je patrné zaměření na vztahy jednotlivých položek k hospodářskému výsledku  

a názorný obraz, jak v roce 2009, po restrukturalizaci společnosti, hluboce klesla obchodní 

marže, včetně výkonů a výkonové spotřeby. Pokles obchodní marže o 25,5 % mezi lety 

2008 - 2009 je dán hlavně poklesem objemu prodané nafty o více jak 20 % vlivem 

hospodářské krize, jelikož hlavními partnery společnosti jsou převážně stavební a spediční 

firmy, na které krize dopadla nejvíce. Následně v roce 2010 nastal prudký vzestup 

obchodní marže o 50 % oproti roku 2009, což způsobil hlavně prodej nafty. K takovému 

nárůstu prodejů nafty v roce 2010 došlo z důvodů zahájení dodávek nafty do skupiny 

Veolia Transport Teplice s.r.o., tím zároveň stoupla výkonová spotřeba o 19,2 %. Přidaná 

hodnota v roce 2008 rapidně klesla o 41,04 %, zejména kvůli nutnosti obměny  

17 autobusů, tak aby byla splněna podmínka stáří autobusů max. 8 let. Nové autobusy byly 

pořízeny na operativní leasing, protože tolik finančních prostředků, na tak razantní obměnu 

společnost k dispozici neměla. Při zachování relativně stejné výše výkonů tak došlo v roce 

2008 k velkému nárůstu výkonové spotřeby o 31,11 % a poklesu přidané hodnoty o 41,04 

%. To samé se opakovalo v roce 2010 při obměně 8 autobusů na operativní leasing, kdy 

opět došlo k velkému nárůstu výkonové spotřeby o 19,20 % a poklesu přidané hodnoty  

o 42,77 %. Další vývoj souvisí s přidanou hodnotou, v roce 2010 je však pokles přidané 

hodnoty kompenzován růstem obchodní marže o 50,71 % a prodejem starších autobusů za 

celkem 9,4 milionu. 
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Tabulka č. 2: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

zdroj: [výroční zprávy jednotlivých let + vlastní zpracování] 
 

 

4.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýzu jsem provedl za účelem porovnání finančních výkazů vztažených 

k nějaké smysluplné veličině. Porovnal jsem jak údaje rozvahy, tak i výkaz zisku a ztrát. 

V globálu se jedná o procentní rozbor jednotlivých položek, podílejících se na hospodaření 

podniku.  

4.2.1 Vertikální analýza rozvahy 

 

Vertikální analýza rozvahy se skládá z vertikální analýzy aktiv a pasiv, viz tabulka č. 3 

a příloha č. 3. Zde je znázorněn majetkový rozbor společnosti, porovnávající složení 

dlouhodobého majetku a oběžných aktiv, který nám dává obraz o finanční politice 

společnosti. Dále je zde znázorněn kapitálový rozbor společnosti, porovnávající zdroje, 

s kterými společnost hospodaří.  

Horizontální analýza výkaz zisků a 

ztrát 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 

vyjádřeno 
Absolutně 

v tis. Kč % 

Absolutně 

v tis. Kč % 

Absolutně 

v tis. Kč % 

Absolutně 

v tis. Kč  % 

Obchodní marže 601,00 8,07 317,00 3,94 -2 132,00 -25,49 3 160,00 50,71 

Výkony 17 965,00 19,90 -1 750,00 -1,62 -670,00 -0,63 -871,00 -0,82 

Výkonová spotřeba 20 360,00 46,49 19 957,00 31,11 -3 099,00 -3,68 15 557,00 19,20 

Přidaná hodnota -1 794,00 -3,33 -21 390,00 -41,04 297,00 0,97 -13 268,00 -42,77 

Osobní náklady 17 075,00 20,92 2 116,00 2,14 1 115,00 1,11 872,00 0,86 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 835,00 118,44 -987,00 -64,09 82,00 14,83 9 421,00 1 483,62 

Zůstatková cena prodaného dlouh. 

majetku a materiálu 563,00 89,79 -941,00 -79,08 892,00 358,23 -876,00 -76,77 

Provozní výsledek hospodaření -154,00 -1,01 -7 578,00 -50,07 5 406,00 71,53 8 626,00 66,54 

Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku 0,00 0 92,00 0 -60,00 -65,22 -32,00 -100,00 

Finanční výsledek hospodaření 504,00 -168,56 1 307,00 637,56 -1 552,00 -102,65 -420,00 1 050,00 

Daň z příjmů za běžnou činnost 297,00 8,48 -1 988,00 -52,34 1 225,00 67,68 741,00 24,42 

Výsledek z hospodaření za běžnou 

činnost 53,00 0,46 -4 283,00 -37,10 2 629,00 36,21 7 465,00 75,49 

Výsledek hospodaření za účetní 

jednotku 53,00 0,46 -4 283,00 -37,10 2 629,00 36,21 7 465,00 75,49 
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Z tabulky je vidět jak od restrukturalizace společnosti v roce 2008 klesá hodnota 

dlouhodobého majetku a to v roce 2009 o 31,5 % a v roce 2010 o dalších 46,7 %,  

ale zároveň stoupá hodnota oběžných aktiv a to v roce 2009 o 32,9 % a v roce 2010  

o dalších 24,7 %. Je zde patrná opatrnost společnosti v období finanční krize, kdy je lepší 

mít větší likviditu, tím pádem se společnost nesnažila investovat do nové techniky. V roce 

2009 stoupla hodnota dlouhodobého nehmotného majetku oproti aktivům o 74 %, což 

způsobil nákup nového informačního systému pro účetnictví ve výši 260 tis. Kč. 

 
Tabulka č. 3: Vertikální analýza rozvahy 

VERTIKALNI ANALYZA 2007 2008 2009 2010 

vyjádřeno % % % % 

Aktiva celkem 0 0 0 0 

A Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 

B Dlouhodobý majetek 18,6386 22,6844 -31,5330 -46,3621 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek -46,0679 -50,5074 74,8570 -70,7179 

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 19,5686 23,1774 -31,6928 -46,2099 

B.III Dlouhodobý finanční majetek -5,9267 -3,2243 -100,0000 0 

C Oběžná aktiva -9,2188 -15,8675 32,3819 24,6998 

C.I Zásoby 40,6075 -13,9643 -2,8865 -10,0942 

C.II Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

C.III Krátkodobé pohledávky 85,2635 -23,7106 38,6911 34,5491 

C.IV Krátkodobý finanční majetek -98,8766 1095,0888 14,0021 -52,7881 

D.I Časové rozlišení -75,0649 -30,8745 -12,6458 -61,6344 

Pasiva celkem 0 0 0 0 

A Vlastní kapitál 12,9020 6,1246 2,7914 -9,9008 

A.II Kapitálové fondy -5,9267 -3,2243 -8,4861 -25,4003 

A.III Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 26,9201 6,0926 -33,0280 -56,2028 

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 115,1859 52,4135 11,0597 -6,5546 

B Cizí zdroje -26,6574 -17,7227 -7,1885 43,8637 

B.II Dlouhodobé závazky -36,4952 35,7660 -10,9182 -16,8277 

B.III Krátkodobé závazky -34,3228 -21,6437 -4,1105 57,6069 

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 

C.I Časové rozlišení 9,7926 -0,9659 -9,2475 -6,2636 

zdroj: [výroční zprávy jednotlivých let + vlastní zpracování] 
 

4.2.2 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty, která má pro společnost význam spíše pro 

zpřesnění situace v podniku a používá se hlavně u interních analýz. Je složena z vertikální 

analýzy obchodní marže, přidané hodnoty, tržeb z prodeje dlouhodobého majetku, 

zůstatkové ceny dlouhodobého majetku, provozního, finančního a mimořádného výsledku 
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hospodaření, výsledku hospodaření za běžnou činnost a za účetní jednotku viz tabulka č. 4 

a příloha č. 4.  

 
Tabulka č. 4: Vertikální analýza výkaz zisku a ztráty [%] 

Vertikální analýza výkaz zisku a ztrát 2007 2008 2009 2010 

 

% % % % 

Obchodní marže 8,08 -9,23 8,45 -35,70 

Výkony 19,92 -14,08 44,64 -57,69 

Výkonová spotřeba 46,51 14,50 40,19 -49,14 

Přidaná hodnota -3,32 -48,51 46,96 -75,58 

Osobní náklady 20,93 -10,79 47,16 -56,97 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 118,47 -68,64 67,13 575,63 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 89,81 -81,73 566,97 -90,09 

Provozní výsledek hospodaření -1,00 -56,39 149,66 -28,95 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 -49,37 -100,00 

Finanční výsledek hospodaření -168,57 544,14 -103,85 390,63 

Daň z příjmů za běžnou činnost 8,50 -58,38 144,06 -46,92 

Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 0,47 -45,07 98,26 -25,13 

Výsledek hospodaření za účetní jednotku 0,47 -45,07 98,26 -25,13 

zdroj: [výroční zprávy jednotlivých let + vlastní zpracování] 
 

Pro zpřesnění situace v podniku je zde názorně vidět velký vliv prodeje starších 

autobusů, kdy v roce 2007 stouply tržby z prodeje dlouhodobého majetku o 118,5 %, což 

způsobil hlavně prodej 17 kusů autobusů. V dalším roce společnost prodala jen 10 

autobusů, čímž došlo ke snížení tržeb z prodeje dlouhodobého majetku o 81,7 %. 

Obchodní marže společnosti v roce 2010 klesla o 35,7 % z důvodu navýšení prodeje nafty, 

která váže finanční prostředky, ale marže je na obchodu nízká. 

4.3 Výpočet ukazatelů likvidity 

 Výpočet ukazatelů likvidity představuje míru solventnosti společnosti a zároveň 

schopnost hradit své závazky. Dobrá likvidita je základní podmínkou úspěšného podnikání 

společnosti a je znázorněna v tabulce č. 5. Při výpočtech jsem zjistil, že společnost co  

se týká běžné likvidity, se chová spíše konzervativněji, zvláště v posledních letech její 

běžná likvidita přesahuje hodnotu 2,5. Tento konzervativní přístup je znát i na pohotové 

likviditě, která se optimálně drží na hodnotě 1,0 – 1,5. Zde nabývá pohotová likvidita 

mnohem vyšších hodnot, jde tedy o velmi konzervativní přístup.  Zato okamžitá likvidita 

nabývá ve společnosti velmi nízkých hodnot. Toto snížení okamžité likvidity souvisí 

s přechodem společnosti na společný cashpoolingový účet pod Veolia Transport ČR, kdy 

se tento účet neeviduje jako krátkodobý finanční majetek, ale jako pohledávka  
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za ovládající a řídící osobou. Stav peněžních prostředků po započítání tohoto aspektu 

naopak stoupal. 

 

Tabulka č. 5:  Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2006 2007 2008 2009 2010 

Doporučené 

hodnoty 

běžná likvidita Fin. maj+krátkodobé 

pohl.+zásoby/krátk. závazky 2,23 3,09 3,32 4,58 3,62 1,5 – 2,5 

pohotová 

likvidita 
Fin. majetek+krátkodobé 

pohledávky/krátko závazky 2,09 2,79 2,99 4,24 3,43 1,0 - 1,5 

okamžitá 
likvidita 

peněžní 

prostředky/krátkodobé záv. 1,11 0,02 0,29 0,35 0,10 0,9 – 1,1 

zdroj: [výroční zprávy jednotlivých let + vlastní zpracování] 

 

  

4.4 Výpočet ukazatelů rentability 

 V návaznosti jsem provedl výpočet ukazatelů rentability. Rentabilita udává míru 

výnosnosti vloženého kapitálu. Výpočty ukazatelů rentability jsou znázorněny v tabulce  

č. 6, a došel jsem ke zjištění, kolik korun ze zisku před zdaněním podnik dosáhne z jedné 

investované koruny. Provedl jsem zde výpočet rentability vlastního kapitálu (ROE), jejíž 

hodnota v roce 2008 klesla na hodnotu 0,11 a dále měla vzestupnou tendenci až do 

hodnoty 0,19, což je nárůst o 58 %. Na tento ukazatel navazuje i ukazatel rentability aktiv, 

který měl také v roce 2008 klesající tendenci z 0,14 na hodnotu 0,08, což je pokles o 43 % 

a také se vrátil na původní hodnotu 0,13. Dále s tímto souvisí ukazatel rentabilita 

investovaného materiálu (ROCE), který měl podobný průběh jako ukazatelé rentability 

aktiv a vlastního kapitálu. Veškerý propad v roce 2008 je způsoben hlavně obměnou 

autobusů na leasing, čímž došlo k výraznému snížení EBIT oproti roku 2007. Zároveň 

však díky tomu dochází ke snižování aktiv, což vede k postupnému nárůstu ukazatelů 

spjatých s aktivy. Současně společnost prošla restrukturalizací, což vedlo k postupnému 

zvyšování EBIT od roku 2008. Společnost v roce 2008 propustila cca 30 zaměstnanců  

a hlavně rozšířila prodej nafty. Rok 2008 měl zároveň vliv na rentabilitu tržeb, která klesla 

z hodnoty 0,05 v roce 2007 na hodnotu 0,02, což zároveň souvisí s poklesem 

hospodářského výsledku o 41 %. 

 

 



Bc. Jan Bereznanin: Finanční analýza vybrané společnosti 

35 

2012 

 

Tabulka č. 6: Ukazatele rentability  

Ukazatele rentability  2006 2007 2008 2009 2010 

rentabilita vlastního kapitálu ROE=EBIT/vl. kapitál 0,23 0,19 0,11 0,13 0,19 

rentabilita aktiv 
ROA=EBIT/celková 

aktiva 0,14 0,13 0,08 0,10 0,13 

rentabilita investovaného kapitálu 

ROCE=EBIT/úroky z 
dlouhodobých 

úvěrů+dlouhodobé 

závazky+VK+rezervy 

0,21 0,18 0,10 0,13 0,19 

rentabilita tržeb ROS=EBT/tržby 0,05 0,05 0,02 0,05 0,04 

rentabilita investic 
ROI=EBT/celková 

aktiva 0,18 0,19 0,11 0,16 0,25 

zisková marže NI/tržby 0,04 0,03 0,02 0,04 0,03 

zdroj: [výroční zprávy jednotlivých let + vlastní zpracování] 

4.5 Výpočet ukazatelů aktivity 

Ukazatelé aktivity v tabulce č. 7 sledují hospodaření s investovanými finančními 

prostředky a vykazují, kolikrát se obrátí jistý druh aktiv za určitý časový interval a měří 

dobu po kterou je majetek vázán v nějaké formě. Jako první jsem provedl výpočet obratu 

aktiv, který měří efektivnost využívání celkových aktiv. Při výpočtech jsem došel 

k hodnotám v rozmezí 2,8 – 4, což jsou dobré hodnoty, jelikož celková aktiva se obrátila 

za období více než jednou za rok. V návaznosti jsem provedl výpočet obratu dlouhodobého 

majetku, kdy jsem z výsledku zjistil, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí z tržby za rok. 

V průběhu let 2006 – 2009 byly obrátky na hodnotě 7,8 – 10,9, ale v roce 2010 prudce 

vyskočily na hodnotu 20,9, kde se promítá snížení majetku společnosti, které nastalo od 

roku 2008 prodejem autobusů a tím i jeho větší obrátkovost. Dále jsem provedl výpočet 

obratu zásob, kterým společnost sleduje kolikrát je každá položka zásob během roku 

prodána a opětovně naskladněna. Zde jsem došel ke kolísavým hodnotám v rozmezí 59,33 

- 93,16, což jsou pro společnost příznivé hodnoty. K veškerým poklesům kolem roku 2009 

došlo z důvodu poklesu tržeb a hlavně z důvodu snížení prodejů nafty cca o 20 %. Dále 

bych zde chtěl zhodnotit dobu obratu pohledávek a dobu obratu závazků, kdy se podnikové 

údaje vymykají běžným praktikám a to, že by doba obratu pohledávek měla být nižší než 

doba obratu závazků. Doba obratu pohledávek souvisí hlavně s platební morálkou 

odběratelů. Odběratelé společnosti se pohybují na standardní úrovni, kdy se u některých 

odběratelů stává, že se někdy zpozdí s platbou za zboží a služby. Společnost Veolia 

Transport s.r.o. má dobrou úroveň finančního zdraví podniku, a proto se naopak snaží 

veškeré své pohledávky platit včas, dle provedené analýzy v tabulce č. 7 byly platby 



Bc. Jan Bereznanin: Finanční analýza vybrané společnosti 

36 

2012 

prováděny za rok 2006 během 16 dní, v letech 2007 – 2009 se hodnota snížila o 13 dní na 

hodnotu 3 dny, dále v roce 2010 stoupla o 5 dní na hodnotu 8 dní. Jedná se o podnikovou 

strategii, kdy podnik chce mít veškeré své pohledávky řádně a včas zaplaceny, bez ohledu 

na horší platební morálku odběratelů.   

  

Tabulka č. 7: Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity (obratu) 2006 2007 2008 2009 2010 

obrat aktiv 
tržby/aktiva 

celkem 3,79 3,77 3,99 2,83 3,88 

obrat dlouhodobého majetku 
tržby/dlouhodobý 

majetek 10,90 9,13 7,88 8,18 20,91 

obrat zásob tržby/zásoby 93,16 65,86 81,02 59,33 90,41 

doba obratu zásob 
(zásoby/denní 

spotřeba) x 365 3,92 5,54 4,50 6,15 4,04 

doba obratu pohledávek 
(pohledávky/denní 
tržby) x 365 23,05 21,89 18,14 25,68 20,75 

doba obratu závazků 
(závazky/denní 

tržby) x 365 15,23 2,35 2,39 2,48 7,82 

zdroj: [výroční zprávy jednotlivých let + vlastní zpracování] 

 

4.6 Výpočet ukazatelů zadluženosti 

 Ukazatelé zadluženosti vyjadřují poměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů ve struktuře 

podniku a pomáhají naleznout optimální kapitálovou strukturu. Jedním z nejdůležitějších je 

pákový ukazatel, pro který platí, že by měl mít větší hodnoty než 1. Ziskový účinek 

finanční páky je dosažen jen při hodnotách vyšších než 1. Naopak hodnoty nižší  

než 1 snižují rentabilitu vlastního kapitálu. Analyzovaná společnost dosahuje hodnot  

1,32 – 1,63, tudíž se dle uvedeného ukazatele těší dobrému finančnímu zdraví. Celková 

zadluženost se ve společnosti pohybuje také do hodnoty 34 %, což je zadlužení na 

přijatelné úrovni. Hlavní příčiny, které ovlivnily chod podniku, byly od roku 2007 

postupné snižování majetku obnovou autobusů, kdy se vlastní vozy měnily za vozy na 

leasing. V roce 2010 nastal skokový nárůst celkových aktiv, který souvisel s navýšením 

prodeje nafty, s tím souvisejících oběžných aktiv a souvisejícího zvýšení krátkodobých 

pohledávek a závazků. Tento jev se podepsal v roce 2010 na zvýšeném ukazateli finanční 

páky o 0,15 na hodnotu 1,47 a celkové zadluženosti, která stoupla o 8 % na hodnotu 26 %. 
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Tabulka č. 8: Ukazatele zadluženosti  

Ukazatele zadluženosti 2006 2007 2008 2009 2010 

finanční páka 

celková 

aktiva/vlastn

í jmění 1,63 1,44 1,36 1,32 1,47 

celková zadluženost [%] 
cizí 

zdroje/celková 

aktiva*100 34,53 23,54 19,37 17,98 25,86 

míra zadluženosti [%] 

Cizí 

zdroje/vlastn

í jmění*100 56,29 33,99 26,35 23,79 37,99 

koeficient samofinancování [%]  

vlastní 

jmění/celkov

á aktiva*100 61,34 69,26 73,50 75,55 68,07 

zdroj: [výroční zprávy jednotlivých let + vlastní zpracování] 
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5 Finanční analýza vybrané společnosti pomocí  

Du Pontova pyramidálního rozkladu 

V páté kapitole jsem provedl výpočty ukazatelů rozkladem dle Du Ponta. Metoda 

rozkladu dle Du Ponta slouží ke zjištění, jak jsou ovlivňovány syntetické ukazatele 

analytickými.  

 

5.1 Du Pontův pyramidální rozklad 

Metodu soustavy poměrových ukazatelů dle Du Ponta jsem provedl pyramidálním 

rozkladem znázorněným v tabulce č. 9. Na vrcholku pyramidálního rozkladu je syntetický 

ukazatel ROE, dále jsem zobrazil ostatní ukazatele, které jsem zároveň barevně rozlišil dle 

vlivu a možnosti ovlivnění tohoto rozkladu. V tabulce č. 9 jsou dále znázorněny provedené 

základní výpočty jednotlivých analytických i syntetických ukazatelů, kde srovnávám určité 

období (rok) s obdobím minulého roku. Podrobné výpočty a podklady jsou znázorněny 

v příloze č. 7.  

 
Tabulka č. 9: Du pontův pyramidální rozklad 

Du pont - změny 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

abs.změna rel.změna   abs.změna rel.změna abs.změna rel.změna abs.změna rel.změna 

ROE - výnos na vlastní kapitál -0,0368 -16,2927 -0,0807 -42,6454 0,0231 21,2680 0,0596 45,2993 

ROA - výnos na aktiva -0,0117 -5,1755 -0,0721 -38,0854 0,0264 24,3045 0,0430 32,6586 

multiplikátor jmění akcionářů -0,0251 -11,1172 -0,0086 -84,2666 -0,0033 -3,0366 0,0166 12,6407 

ROS - rentabilita tržeb -0,0105 -4,6247 -0,0803 -42,4444 0,0672 61,9066 -0,0073 -5,5122 

obrat aktiv -0,0012 -0,5508 0,0082 4,3591 -0,0408 -37,6020 0,0502 38,1709 

celková nákladovost 0,0790 34,9636 0,0359 2,9888 0,0983 7,9466 -0,1333 -9,9775 

vázanost aktiv 0,0016 0,7043 -0,0147 -5,5240 0,1019 40,6255 -0,0953 -27,0088 

výkonová spotřeba/tržby -0,0020 -0,8811 -0,1594 -84,2666 -0,0173 -15,9790 0,0041 3,1331 

osobní náklady/tržby -0,0050 -2,1969 0,0440 23,2441 0,0572 52,6808 -0,0089 -6,7414 

odpisy DHNM/tržby -0,0011 -0,4694 -0,0171 -9,0500 0,0133 12,3008 -0,0014 -1,0598 

jiné provozní náklady/tržby -0,0025 -1,1057 0,0392 20,7023 0,0098 9,0005 -0,0009 -0,6856 

jiné finanční náklady/tržby 0,0001 0,0459 -0,0013 -0,7105 0,0003 0,2667 0,0000 -0,0149 

daň z příjmů z běžné činnosti/tržby 0,0000 -0,0174 0,0144 7,6362 0,0039 3,6368 -0,0002 -0,1436 

fixní aktiva/tržby -0,0139 -6,1429 -0,0098 -5,1751 0,0019 1,7405 0,0392 29,7805 

oběžná aktiva/tržby  0,0116 5,1124 0,0179 9,4863 -0,0427 -39,3170 0,0109 8,2830 

ostatní aktiva/tržby 0,0011 0,4797 0,0001 0,0479 0,0000 -0,0255 0,0001 0,1074 

zdroj: [výroční zprávy jednotlivých let + vlastní zpracování] 

 

Jako první bych rád zhodnotil ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE, který měl 

ve sledovaných obdobích 2006/2007 klesající tendenci o 16,3 %, což bylo způsobeno 

nákupem 17 kusů autobusů na leasing a tím snížení zisku podniku. Zároveň zisk neklesl  
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o velkou hodnotu, jelikož podnik v roce 2007 prodal starší autobusy, které nemohl déle 

provozovat.  

V letech 2007/2008 nám ukazatel ROE dále klesá o 42,6 %, což způsobuje další nákup 

10 kusů autobusů na leasing a navíc se v roce 2008 nekonal žádný prodej starších 

autobusů. Pokles je způsoben hlavně ukazatelem ROA, který poklesl o 39 %, což je 

zásluhou poklesu zisku o 41 %. Hlavní příčinou je ekonomická krize a pokles prodeje 

nafty, jelikož hlavními odběrateli společnosti jsou společnosti podnikající ve stavebnictví  

a dopravě. S ukazatelem ROA souvisí i ukazatel ROS, nebo li rentabilita tržeb, který 

samozřejmě zaznamenal v tomto období pokles o 42,5 %, což samozřejmě souvisí s již 

udávaným poklesem tržeb.  

V letech 2008/2009 se nám ukazatel zvedá o 21,3 %, kde se společnosti zvedá čistý 

zisk o 42 %, který ovlivní ukazatel ROA o 24,7 %. Podnik se v roce 2009 potýká 

s ekonomickou krizí, kdy klesly prodeje nafty, nenakupuje již žádné nové autobusy, pouze 

splácí v leasingových splátkách autobusy pořízené v letech 2007 a 2008. Podnik dále 

prochází v roce 2009 restrukturalizací, kdy snižuje počet zaměstnanců o 30 lidí. V roce 

2009 nám díky zastavení investic do nových autobusů stoupá i rentabilita tržeb o 75,3 %, 

kdy se samozřejmě společnosti zvyšuje i hospodářský výsledek.   

V následujícím období  2009/2010 se ukazatel ROE zvýšil skokově o 45,3 %. 

Důvodem je skokové zvýšení ukazatele ROA o 31 %, jehož důvodem je zvýšený prodej 

nafty, který je zvýšen hlavně ve spolupráci s Veolia Transport ČR. Společnosti se zvyšuje 

zisk, ale zároveň aktiva, což souvisí se zmiňovaným navýšením prodeje nafty.  Nafta je 

poměrně drahá komodita, při jejímž prodeji nevzniká adekvátní zisk, jelikož je zde velká 

konkurence a zisky jsou menší. To má samozřejmě za následek růst aktiv v nepoměru  

se zisky. Zisk tedy společnosti stoupá současně s aktivy, která rostou rychleji.  Podnik dále 

není nucen nakupovat nové autobusy a jiné investice. Zvýšil se i podíl aktiv na vlastním 

kapitálu tzv. ukazatel finanční páky o 11 %, což způsobil také nárůst prodeje nafty, zvýšila 

se tedy i oběžná aktiva o 67 %, ovšem oběžná aktiva v poměru k tržbám se snížil o 9 %, 

což je opět dáno nízkými maržemi na zmiňovaném prodeji nafty.   
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6 Finanční analýza vybrané společnosti pomocí 

bonitních a bankrotních modelů 

6.1 Výpočet dle bonitních modelů 

 

Pro výpočet bonitních modelů jsem v první řadě provedl výpočet indikátoru bonity, 

který je vlastně zjednodušeným Beermanovým modelem.  

 

IB = 1,5X1 +0,08X2 +10X3 + 5X4 + 0,3X5 + 0,1X6 

 

X1 – cash flow / cizí zdroje 

X2 – aktiva / cizí zdroje 

X3 – EBT / aktiva 

X4 – EBT / tržby 

X5 – zásoby / tržby 

X6 – tržby / celková aktiva. 

 

V tabulce č. 10 je dle výpočtu jednoznačně vidět skvělé zdraví společnosti, jelikož 

celkový index bonity má hodnoty převyšující hodnotu 3. Nejdůležitějším ukazatelem je 

ukazatel X1, který má vysoké hodnoty a je násoben koeficientem 1,5. Je zde znázorněno, 

že společnost měla v roce 2007 přes dvojnásobek hotových peněz, který byl v poměru 

k cizím zdrojům 2,11, což mohl zapříčinit prodej autobusů, který se v tomto roce 

uskutečnil. Oproti tomu v roce 2010 se tento poměr snížil na hodnotu 0,83, dopadem je 

zvýšení cizích zdrojů, který představoval nárůst o 92,8 % v souvislosti s nárůstem prodeje 

nafty a tím zvýšenými krátkodobými závazky o 111,3 %. V letech 2008 a 2010 byla bonita 

firmy v analyzovaných letech nejmenší, avšak byla dle hodnocení bonity extrémně dobrá. 
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Tabulka č. 10: Index bonity IB model 

index bonity 2006 2007 2008 2009 2010 

X1= Cash Flow/cizí zdroje 1,46 2,11 1,05 1,50 0,83 

X2=aktiva/cizí zdroje 2,90 4,25 5,16 5,56 3,87 

X3=EBT/celková aktiva 0,18 0,17 0,10 0,13 0,16 

X4=EBT/tržby 0,05 0,05 0,02 0,05 0,04 

X5=zásoby/tržby 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 

X6=tržby/celková aktiva 3,79 3,77 3,99 2,83 3,88 

index bonity 4,85 5,86 3,52 4,52 3,73 

zdroj: [výroční zprávy jednotlivých let + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 11: Vyhodnocení indexu bonity IB model 

výsledky testu bonity 

         
extremně špatná velmi špatná špatná šedá zóna dobra velmi dobrá  extremně dobrá 

  -2   -1 0 1 2   3   >3 

zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 1: Index bonity 

 

zdroj: [výroční zprávy jednotlivých let + vlastní zpracování] 

 

Jako další jsem provedl Kralickův test, který je znázorněn v tabulce č. 11 včetně 

vyhodnocení v tabulce č. 12, kde jsem hodnotil společnost čtyřmi ukazateli. Prvními 

dvěma ukazateli jsem hodnotil finanční stabilitu, druhými dvěma pak výnosovou situaci 

společnosti. 

 V první rovnici je hodnocena kvóta vlastního kapitálu, která během hodnoceného 

období překračuje hodnotu 30 %, kdy se společnost nachází ve výborné formě. Při výpočtu 

doby splácení dluhu se firma dostala během let 2007 a 2010 z výborného stavu do stavu 

velmi dobrého. Tento jev byl způsoben v těchto letech, zvláště v roce 2010, zvýšením 
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krátkodobých pohledávek což souviselo se zvýšeným prodejem nafty, kde se skokově 

zvedla oběžná aktiva o 67 %. Tímto zhodnocením bych uzavřel hodnocení finanční 

stability společnosti na výborné úrovni. 

V druhé části hodnocení výnosové situace společnosti jsem provedl hodnocení cash 

flow v % tržeb, kde firma byla do roku 2009 v dobrém stavu, a v roce 2010 se dostala  

o hodnotu 0,5 % do špatného stavu. Tento stav není objektivní, jelikož byl ovlivněn 

prudkým růstem tržeb z prodeje nafty, kdy se o 134 % zvýšily tržby oproti roku 2009. 

Tento prodej má velmi nízkou obchodní marži a tím pádem menší vliv na zisk, což vede  

ke snížení tohoto ukazatele. Jako další jsem provedl výpočet rentability celkového 

kapitálu, kde se společnost nachází ve velmi dobrém stavu. 

 

Tabulka č. 12: Kralickův test 

Rychlý test 2006 2007 2008 2009 2010 

I. kvóta vlastního kapitálu 61,34 69,25 73,50 75,55 68,07 

II. doba splácení dluhu z CF 0,66 2,33 1,64 2,13 3,86 

III. cash Flow v % tržeb 8,69 5,13 5,02 8,12 4,49 

IV. rentabilita celkového kapitálu (ROA) 13,86 13,10 7,98 9,94 13,02 

zdroj: [výroční zprávy jednotlivých let + vlastní zpracování] 

 
Tabulka č. 13: Vyhodnocení Kralickova testu 

Ukazatel Výborný 
Velmi 

dobrý 
Dobrý Špatný 

Ohrožen 

insolvencí 

I. > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

II. < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

III. > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

IV. > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

zdroj: [výroční zprávy jednotlivých let + vlastní zpracování] 

 

 

Graf č. 2: Kralickův test 

 

zdroj: [výroční zprávy jednotlivých let + vlastní zpracování] 
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6.2 Výpočet dle bankrotních modelů 

Pro výpočet bankrotních modelů jsem provedl výpočet Altmanova indexu finančního 

zdraví podniku, tvořeného součtem hodnot jednotlivých poměrových ukazatelů, které jsou 

v modelu proměnnými veličinami. Veškeré výsledky výpočtů jsou znázorněny v tabulce  

č. 13 a jejich vyhodnocení v tabulce č. 14. Výsledkem Altmanova indexu je, že společnost 

se nachází ve velmi dobré finanční situaci. K tomuto závěru jsem došel výpočty 

Altmanova indexu, jejichž hodnota je vysoko nad stanovenou hodnotou 2,9. Společnost  

se za posledních 5 analyzovaných let nevystavila bankrotní situaci, naopak její finanční 

zdraví bylo na dobré úrovni. 

 

54321 998,0420,0107,3847,0717,0 XXXXX Z  

 

Tabulka č. 14: Altmanův model 

Altmanův index  2006 2007 2008 2009 2010 

X1 = pracovní kapitál/celková aktiva  0,36 0,40 0,34 0,51 0,59 

X2 = zisk po zdanění/celková aktiva 0,14 0,13 0,08 0,10 0,13 

X3 = EBIT/celková aktiva 0,18 0,17 0,10 0,13 0,16 

X4 = vlastní kapitál/cizí kapitál  1,91 2,94 3,79 4,20 2,63 

X5 = tržby za prodej/celková aktiva  3,79 3,77 3,99 2,83 3,88 

Altmanův index pro firmy ( Z) 5,52 5,93 6,20 5,45 6,01 

zdroj: [výroční zprávy jednotlivých let + vlastní zpracování] 

 
 
Tabulka č. 15: Vyhodnocení Altmanova indexu 

Hodnocení - Altmanův index  s akciemi na 

burze ostatní 

   
Firma je v dobré finanční situaci 2,99 2,9 

   
Firma je v neurčité finanční situaci 1,81 - 2,99 1,2 - 2,9 

   
Firma s určitými finančními problémy 1,81 1,2 

   zdroj: [výroční zprávy jednotlivých let + vlastní zpracování] 
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Graf č. 3: Altmanův index 

 

zdroj: [výroční zprávy jednotlivých let + vlastní zpracování] 

 

Největší vliv má na Altmanův model má ukazatel X5, který je násoben koeficientem 

0.998. V analyzovaných letech 2006 – 2008 má ukazatel skoro konstantní stav v rozmezí 

3,79 – 3,99, což je dáno poměrem mezi tržbami a celkovými aktivy. Změna nastává v roce 

2009, kdy ukazatel klesá o hodnotu 1,16 na hodnotu 2,83. Pokles byl způsoben malou 

poptávkou po naftě, kterou společnost v té době prodávala hlavně soukromým dopravcům, 

zemědělcům a stavebním firmám, na které dolehla ekonomická krize. Tržby v roce 2009 

klesly o 31 % na hodnotu 176 mil. Kč. Následně v roce 2010 stouply tržby o 134 % na 

hodnotu 412 mil. Kč, zároveň stoupla i celková aktiva o 34 %, na čemž měl podíl 

dvojnásobený prodej nafty společnostem v rámci skupiny Veolia v ČR.   

Dále jsem se zabýval výpočtem bankrotního indexu IN 99 znázorněného v tabulce  

č. 15, který podobně jako Altmanův model vykazuje, že firma se po celé sledované období 

pohybuje v příznivých hodnotách. Oba ukazatele jsou sestaveny na jiném základě, ale 

jelikož výsledky jsou si podobné, potvrzuje to mou analýzu, že společnosti 

v analyzovaných letech nehrozil bankrotní stav. 

 

4321 015,0481,0573,4017,0 XXXX IN99  

Tabulka č. 16: Index IN 99 
model IN 99 2006 2007 2008 2009 2010 

X1  = celková aktiva/cizí kapitál 3,12 4,25 5,16 5,56 3,87 

X2  = EBIT/celková aktiva 0,18 0,17 0,10 0,13 0,16 

X3  = celkové výnosy/celková aktiva 2,70 2,54 2,82 1,77 3,10 

X4  = oběžná aktiva/krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry 1,07 1,11 1,11 1,08 1,06 

IN 99 výsledek 2,19 2,11 1,91 1,56 2,30 

zdroj: [výroční zprávy jednotlivých let + vlastní zpracování] 
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Vyhodnocení pro index IN 99 

N99 > 2,07 Podnik tvoří novou hodnotu pro vlastníka, dosahuje kladné hodnoty EVA 

1,42 ≤ N99 < 2,07  Spíše tvoří hodnotu pro vlastníka 

1,089 ≤ N99 < 1,42  Nelze určit, zda tvoří, nebo netvoří hodnotu pro vlastníka 

0,684≤ N99< 1,089  Spíše netvoří hodnotu pro vlastníka 

N99 < 0,684  Podnik netvoří hodnotu pro vlastníka, záporná hodnota EVA 

Graf č. 4: Index IN 99 

 

zdroj: [výroční zprávy jednotlivých let + vlastní zpracování] 

 

Největší váhu při hodnocení jsem věnoval ukazateli X3, který je násoben koeficientem 

0,481 a výsledek ovlivňuje nejvíce. Ukazatel je poměrem celkových výnosů oproti 

celkovým aktivům.  V tabulce č. 15 je znázorněn stav ukazatele, kdy v letech 2006 až 2008 

nabývá poměrně stejných hodnot od 2,54 do 2,82, což je dáno tržbami, které se 

pohybovaly v těchto analyzovaných letech od 223 mil. Kč do 256 mil. Kč. Tyto hodnoty 

jsou poměrně konstantní oproti roku 2009, kdy tržby klesly o 31 % na hodnotu 176 mil. 

Kč. Pokles byl způsoben hlavně prodejem nafty v důsledku ekonomické krize, projevující 

se hlavně v dopravě, stavebnictví a zemědělství. V roce 2010 se prodej nafty společnosti 

zdvojnásobil, tudíž tržby výrazně stouply o 134 % na hodnotu 412 mil. Kč. Na zvýšený 
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prodej nafty měl ve společnosti vliv prodej této komodity i ostatním společnostem v rámci 

skupiny Veolia v ČR. 

Další ukazatel X2 je násoben koeficientem 4,573 a má velký vliv na výsledek modelu 

IN 99. Důležitým kriteriem je zde čistý zisk, který se odvíjí od hospodářského výsledku 

podniku. V letech 2006 a 2007 byl hospodářský výsledek kolem hranice 11,5 mil. Kč, ale 

v roce 2008 prudce klesl o 37 %, což bylo způsobeno hlavně výkonovou spotřebou a 

obchodní marží, která byla dána v letech 2008 a 2009 hlavně poklesem objemu prodané 

nafty o více jak 20% vlivem hospodářské krize. V roce 2009 nastal menší vzestup 

hospodářského výsledku o 36 %. V dalším roce je již znát dvojnásobné zvýšení prodeje 

nafty, kdy se hospodářský výsledek dostal na hodnotu 17,3 mil. Kč, jde o 75 % navýšení 

oproti předchozímu roku 2009. 
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7 Návrhy a doporučení 

V diplomové práci jsem provedl finanční hodnocení společnosti Veolia Transport 

Teplice, s.r.o. na základě získaných rozvah společnosti. Z rozvah společnosti jsem využil 

hlavně účetní výkazy jako výkaz zisku a ztráty a rozvahu, na kterých jsem provedl určité 

metody finanční analýzy, kterými jsem se snažil zjistit finanční stav a zdraví analyzované 

společnosti. Jedněmi z nejdůležitějších byla vertikální a horizontální analýza výkazu zisku 

a ztráty a rozvahy, dále analýza absolutních a poměrových ukazatelů, a v neposlední řadě 

analýza bonitních a bankrotních modelů. 

Provedenou finanční analýzou rozvahy vyplývá, že majetková struktura podniku má 

rostoucí tendenci, čímž je vidět prosperita a rozvoj podniku zvláště v poslední době. 

Prosperita je založena na úbytku dlouhodobého majetku, kdy ve společnosti došlo 

k prodejům techniky, hlavně autobusů na nutné minimální početní stavy. S tím samozřejmě 

souvisí další náklady na rychle prováděné opravy a servis této techniky, včetně 

zaměstnanců potřebných pro provádění běžné údržby na technice. Zde bych chtěl 

společnosti doporučit možnost zhodnocení zkrácení životnosti provozu autobusů na 6 let, 

kdy by mohlo dojít ke snížení nákladů na paliva, jelikož novější autobusy plní přísnější 

emisní limity, zároveň požádat vedení města o zvýšení dotací na ekologičtější dopravu. 

Tím by se zároveň snížily náklady na opravy a běžnou údržbu, čímž by se mohl snížit 

počet zaměstnanců podílejících se na opravách techniky. Zároveň by tímto způsobem 

vznikla možnost snížení nákladovosti na ujetý kilometr. 

Dále bych doporučil lepší využívání finančních prostředků, kterých má společnost 

nadbytek. Je zcela zbytečné pořizovat techniku vozového parku na leasingové splátky, 

nebo na operativní leasing. Toto pořizování techniky stojí další výdaje, které by společnost 

mohla ušetřit. Společnost pořízené autobusy zbytečně leasingovými splátkami přeplatí. 

Navrhuji společnosti zkrátit dobu životnosti, autobusy dříve prodat, dokud mají vyšší cenu 

a dokud se do nich neinvestují další finanční prostředky například ve formě oprav  

Dále, vzhledem k finanční situaci společnosti, navrhuji pořizovat nové autobusy, nebo 

jejich poměrnou část z hotových peněz. 

Ve společnosti jsou na vyšší úrovni krátkodobé pohledávky, které doporučuji snížit. 

Toto snížení souvisí s platební morálkou odběratelů, která není jako ve většině firem  

na vynikající úrovni. Tato platební morálka souvisí s tlakem společnosti na odběratele, 
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který není jednoduchou záležitostí, jelikož musí být vyvíjen individuelně k možnostem  

a hranicím zákazníka. Je určitě na společnosti najít hranice nátlaku na platební morálku 

odběratelů, důležité je o tyto odběratelé nepřijít a nalákat i nové odběratelé. 

Společnost také vykazuje za poslední dobu zvýšený počet krátkodobých pohledávek, 

což je zároveň způsobeno růstem oběžných aktiv. Tento jev vznikl hlavně růstem prodeje 

nafty, kdy aktiva společnosti rostou rychleji než např. obchodní marže, jelikož  

na prodeji nafty není vysoký výdělek, ale při vyšších obrátkách nafty se společnost dostane 

ke slušným ziskům. Prodej nafty společnost moc nezatěžuje, protože její zvýšený prodej  

a závozy PHM se odehrávají mimo areál společnosti Veolia Transport Teplice s.r.o., takže 

nedochází ani ke zvýšení zásob. Doporučuji společnosti v tomto trendu pokračovat, 

popřípadě oslovit více velkoodběratelů, kterým by společnost mohla zajistit včasné  

a dostatečné dodávky nafty. 

V neposlední řadě chci poukázat na zkvalitnění řízení lidských zdrojů, které je 

předpokladem dobrého jména společnosti. Důležitým ukazatelem je migrace zaměstnanců, 

která by měla být co nejdelší. Velká migrace zaměstnanců se společnosti zbytečně 

prodražuje, představuje zbytečné náklady na školení zaměstnanců, na jejich znalosti  

a zkušenosti. Vzhledem k situaci, jaká je ve společnosti, doporučuji stabilizovat počty 

zaměstnanců, snížit jejich migraci hlavně u řidičů. U řidičů zároveň doporučuji zlepšení 

profesionální úrovně, za které by mohlo následovat odměňování např. formou 

zaměstnaneckých slev, dárkových šeků, hromadných plateb zaměstnaneckých mobilních 

telefonů apod. 
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8 Závěr 

 

Cílem diplomové práce na téma „Finanční analýza vybrané společnosti“ bylo 

teoreticky i prakticky provést analýzu finančního zdraví společnosti Veolia Transport 

Teplice, s.r.o. a objasnit postup zpracování finanční analýzy. Základním úkolem  

při výpočtech finanční analýzy bylo získat obraz o hospodaření společnosti v minulosti  

a v přítomnosti.  Dle těchto výpočtů pak provést předpoklad pro budoucí chod společnosti, 

to znamená stanovení cílů, předpokladů perspektivy společnosti k dosažení lepších 

výsledků hospodaření podniku, případně navrhnout managementu podniku doporučení 

vedoucí ke zlepšení finanční situace.  

Práci jsem rozdělil na čtyři základní části. V první části stručně charakterizuji 

společnost Veolia Transport Teplice, s.r.o. V druhé části popisuji teoretická vymezení 

finanční analýzy, v této kapitole se zabývám popisem absolutních a poměrových ukazatelů, 

soustavy ukazatelů a bonitních a bankrotních modelů. Ve třetí části se věnuji praktickým 

výpočtům finanční analýzy, kde jsem provedl implementaci teoretického vymezení 

analýzy. Výsledky, obdržené z praktických výpočtů jsem zhodnotil ve čtvrté kapitole  

a následně jsem provedl návrhy a opatření pro zlepšení finanční situace v podniku, která by 

měla dále vést k dalšímu rozvoji a perspektivě. Uvedené výsledky hodnotily vývoj podniku 

v minulosti až po současný stav a k jejich zpracování jsem použil dostatek vstupních dat, 

získaných od vedení analyzované společnosti. 

Finanční analýza společnosti Veolia Transport Teplice s. r. o. byla v analyzovaných 

letech ovlivněna mnoha faktory a událostmi. V roce 2006 se společnost DP Teplice 

připravuje na prodej, který se uskuteční v průběhu roku 2007. Během analyzovaných let 

2007 – 2008 došlo ve společnosti k velké obměně vozového parku, s tím samozřejmě 

souvisely velké investice, které byly poníženy o zisky z prodeje starší techniky. V roce 

2009 došlo k poměrně zásadním personálním změnám, kdy společnost provedla 

restrukturalizaci pracovních míst a razantně snížila počet pracovních míst o 30 

zaměstnanců. Pro společnost to byl jeden z dobrých kroků, jelikož se snížil dopad 

ekonomické krize, která se v roce 2008 začala projevovat. V roce 2009 se pak tato finanční 

krize prohloubila a měla dopad na ekonomickou stránku společnosti. Další změna nastala 
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rokem 2010, kdy stoupl prodej nafty, kterou společnost začala dodávat hlavně ostatním 

společnostem v rámci skupiny Veolia v ČR. 

V některých oblastech podnikání má společnost silné stránky, jsou však i oblasti, 

kterým musí věnovat zvýšenou pozornost. V celkovém měřítku se určitě jedná o dobře 

prosperující společnost, která si zachovává stabilitu na trhu a je vzorem pro společnosti 

podnikající v dopravě. Společnost podnikající na českém trhu nemá žádné závažné 

problémy, ba naopak se těší dobrému finančnímu zdraví, což potvrdilo mou hypotézu.  

Dle názoru vedení společnosti, které finanční analýzu provádí ve velmi malém 

měřítku, je tato diplomová práce určitým ocenitelným přínosem. Práce je provedena  

ve větším rozsahu a management společnosti může sám zhodnotit, kterým položkám 

finanční analýzy se v budoucnu více věnovat, aby došlo k lepšímu upevnění společnosti  

na trhu. 
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