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Anotace 

Rozdíl mezi výnosy a náklady společnosti vyjadřuje výsledek hospodaření. Hodnoty 

těchto položek se zjišťují z měsíčně sestavované výsledovky. Cílem podniku je dosažení 

kladného výsledku hospodaření, čili dosažení zisku. Záporný výsledek hospodaření není 

předmětem podnikání žádného podnikatele. Diplomová práce se zaměřuje na vývoj 

nákladů, výnosů a výsledků hospodaření ve strojírenské firmě OSTROJ, a. s. za období 

2006 – 2010. Pozornost je věnována vertikální a horizontální analýze nákladů, výnosů 

a výsledku hospodaření, vybraným poměrovým finančním ukazatelům společnosti 

(rentabilita celkového kapitálu ROA, rentabilita vlastního kapitálu ROE, nákladová 

a výnosová rentabilita, ukazatelé zadluženosti – finanční stabilita, zadluženost, úrokové 

krytí, haléřový ukazatel nákladovosti, relativní změna nákladů) a jejich vývoji 

ve sledovaných letech. 

Klíčová slova: výnosy, náklady, výsledek hospodaření, poměrové finanční ukazatele, 

        horizontální a vertikální analýza. 

Summary 

The economic result of the company is expressed by the difference between its 

revenues and costs. Values of these sums are taken from the monthly compiled profit and 

loss statements. Aim of the company is to achieve positive business results, the profit. 

Negative economic result is not a subject of enterprising of any entrepreneur. The diploma 

thesis deals with the developments of costs, revenues and economic results in the 

engineering company OSTROJ, a.s., over the period 2006 – 2010. The attention is devoted 

to the vertical and horizontal costs analysis, the revenues and the economic results, the 

selected financial ratio indicators ( return of assets, return of equity, return of costs, return 

of revenue, ratio of indebtedness – financial stability, indebtedness, interest coverage, total 

cost ratio, relative change of costs) and to their development in selected years. 

Keywords: revenues, costs, economic results, financial ratio indicators, vertical and 

   horizontal analysis. 
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SEZNAM ZKRATEK 

°   stupeň 

°C   stupeň Celsiův 

%   procento 

a. s.   akciová společnost 

CP   cenné papíry 

č.   číslo 

čin.   činnost 

ČR   Česká republika 

DHM   dlouhodobý hmotný majetek 

DM   dlouhodobý majetek 

DNM   dlouhodobý nehmotný majetek 

DPH   daň z přidané hodnoty 

DzP za BČ   daň z příjmu za běžnou činnost 

fin.   finanční 

FV   finanční výnosy 

hal.   haléř 

HGF   Hornicko-geologická fakulta 

ISO 14001   česká verze evropské normy pro Systémy  

   environmentálního managementu 

Kč   Korun českých 

kWh   kilo watt hodina 

l   litr 

m   metr 

mat.   materiál 

max.   maximálně 

mil.   milion 

MWh   mega watt hodina 

Ná   náklady 

nákl.   nákladové 

např.   například 

OKD   Ostravsko-karvinské doly 

os.   osobní 
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ostat.   ostatní 

pol.   polovina 

pop.   poplatky 

prod.   prodaný 

prov.   provozní 

př.   před 

příp.   případně 

PV   provozní výnosy 

PVC   polyvinylchlorid 

resp.   respektive 

ROA   rentabilita celkového kapitálu 

ROE   rentabilita vlastního kapitálu 

Sb.   Sbírka 

soc. zab.   sociální zabezpečení 

s. r. o.   společnost s ručením omezeným 

THP pracovníci  technicko-hospodářští pracovníci 

tis.   tisíce 

tj.   to je 

tzn.   to znamená 

tzv.   takzvaný 

USA   Spojené státy americké 

vč.   včetně 

VH   výsledek hospodaření 

VŠB-TUO   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

výr.   výrobky 

ZC   zůstatková cena 

zdan.   zdanění 
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1. ÚVOD, CÍL PRÁCE 

Výsledek hospodaření, vyjadřující rozdíl mezi výnosy a náklady společnosti, patří 

k nejdůležitějším charakteristikám hospodaření každého podniku. V případě kladného 

výsledku hospodaření podnik dosahuje zisku, v případě záporného výsledku dosahuje 

ztráty. Pro efektivní podnikání je důležité uspokojování potřeb zákazníků, zajištění trvalé 

pozice podniku na trhu z dlouhodobého pohledu, zajištění jeho platební schopnosti 

v každou dobu a v neposlední řadě i dosažení zisku. Neboť ztrátové podnikání jistě není 

předmětem zájmu žádného z podnikatelů (ani to krátkodobé) a tím pádem se již nedá 

hovořit o „zdravém“ podniku. 

Analýzou výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za období 2006 – 2010 jsem se 

rozhodla zabývat ve strojírenské firmě OSTROJ, a. s., neboť jde o tradičního a stabilního 

zaměstnavatele v našem regionu. Je zajímavé podívat se u velkého podniku na výší 

nákladů a výnosů, kterých společnost během jednotlivých let dosáhla a které položky se 

na nich největšími měrami podílely. Pod pojmem velký podnik je chápána firma 

disponující více jak 250 zaměstnanci. V neposlední řadě mě zajímaly výsledky 

hospodaření dosahované podnikem.  

Před zahájením samotných výpočtů se budu věnovat charakteristice výnosů, nákladů, 

jejich členění a v neposlední řadě charakteristice samotného výsledku hospodaření 

(tzn. zisku, ztráty). Věnovat se budu i popisu vybraných poměrových ukazatelů. 

V praktické části mé diplomové práce se zaměřím na horizontální a vertikální analýzu 

nákladů a výnosů a na zhodnocení finanční situace společnosti pomoci poměrových 

ukazatelů (ROA, ROE, výnosová a nákladová rentabilita, ukazatelé zadluženosti – finanční 

stabilita, zadluženost, úrokové krytí, haléřový ukazatel nákladovosti, relativní změna 

nákladů) a jejich vývoj v letech. Dále budu sledovat změny ve vývoji výnosů, nákladů 

a výsledků hospodaření za období 2006 – 2010. V závěru práce zhodnotím výsledky mnou 

zjištěných výpočtů, vyjádřím svůj názor na jejich dočasný, příp. budoucí vývoj a navrhnu 

opatření, která by mohla vést ke zlepšení výsledku hospodaření společnosti. 

Veškeré mé otázky související s touto problematikou jsem konzultovala s vedoucím 

odboru Finance a controlling, který byl ochoten mi pomoci a poskytl potřebné informace 

a údaje k vypracování diplomové práce. Potřebná data jsem čerpala z výročních zpráv 

(použila jsem rozvahy, výkazy zisku a ztrát a výkazy cash flow) a z prezentačních 

materiálů společnosti. 
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2. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

O data nezbytně nutná pro vypracování své diplomové práce jsem se rozhodla požádat 

strojírenskou společnost OSTROJ, a. s., sídlící v Opavě. Jde o stabilní strojírenskou 

společnost s dlouhodobým působením na trhu, jejíž předností je flexibilita, kvalifikovanost 

pracovníků. Společnost patří k tradičním a stabilním zaměstnavatelům v regionu. 

Obrázek
1
 1 Firemní logo OSTROJ, a. s. 

 
                                                         Zdroj: Vlastní vypracování 

 

Společnost má za sebou bohatou historii, která se datuje již od roku 1878, kdy byla 

založena firma Eduard Tatzel, opavská strojírna a slévárna. Po 2. světové válce byla 

zahájena poválečná obnova podniku s výrobním programem řemenice, lanovnice, ozubená 

kola, průmyslová a důlní čerpadla. Roku 1947 vznikl závod Tatzel Opava. V roce 1948 

byla přestěhována firma Ostravské strojírny a slévárny z Ostravy do Opavy vedle 

tehdejšího závodu Tatzel Opava. Na začátku roku 1949 si firma zaregistrovala ochrannou 

známku OSTROJ, která je dodnes používána. V květnu 1949 došlo k oficiální změně 

názvu firmy na OSTROJ, národní podnik Ostrava. V roce 1950 se stává oficiálním sídlem 

firmy Opava a k národnímu podniku OSTROJ byl začleněn i závod Tatzel. Výrobní 

program se tehdy soustředil na těžní zařízení, ocelové konstrukce, čerpadla, důlní vozíky, 

vzduchové motory, pásové a hřeblové dopravníky a důlní vrtáky. V padesátých letech 

20. století byl rozšířen o první dobývací stroje – brázdičky, uhelné kombajny, uhelné pluhy 

a nejrůznější nakladače hornin. V šedesátých letech pak byla vyrobena první 

československá důlní výztuž posuvná a originálně řešený kombajn pro nízké sloje, který se 

mohl jako první na světě pyšnit rozpojovacím orgánem na výkyvném rameni. V roce 1977 

se stal OSTROJ koncernovým podnikem Ostravko-karvinských dolů a v dalších letech 

dochází k jeho rozšiřování z důvodu rostoucí poptávky po důlních strojích v zahraniční 

i v Československu. V osmdesátých letech se stal OSTROJ nejvýznamnějším výrobcem 

                                                
1 Pramen [14] 
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důlní techniky v Evropě a začal vyrábět nové typy mechanizovaných výztuží, 

škrabákových nakladačů, pásových a hřeblových dopravníků, závěsných drah, uhelných 

pluhů a zafoukávacích strojů. Roku 1989 se OSTROJ stal státním podnikem. Dne 1. května 

1992 vznikla akciová společnost OSTROJ Opava. V roce 1993 bylo v první vlně kupónové 

privatizace prodáno 71,23 % akcií společnosti a z divize Elektrická a elektronická zařízení 

vznikl společný česko-německý podnik OSTROJ-Hansen+Reinders, s. r. o. V červnu téhož 

roku se konala první řádná valná hromada OSTROJ Opava, a. s. O rok později byly 

zbývající akcie nabídnuty ve 2. vlně kupónové privatizace. V roce 1999 došlo ke stabilizaci 

akcionářské struktury a rozhodující balík akcií získal jediný akcionář – Ing. Vladimír 

Trochta. Dne 1. srpna 2005 došlo ke změně názvu společnosti na OSTROJ, a. s. a byla 

představena nová podoba firemního loga. Stroje OSTROJ, a. s. pracují spolehlivě po celém 

světě. 

Předmětem podnikání společnosti ke dni 28.04.2011 je distribuce plynu, elektřiny, 

výroba a rozvod tepelné energie, projektování strojů a zařízení, montáže, opravy, revize 

a zkoušky strojů a zařízení potřebných k hornické činnosti a k činnostem prováděným 

hornickým způsobem, galvanizérství, smaltérství, kovářství, podkovářství, obráběčství, 

zámečnictví, nástrojařství, montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení, výroba, 

opravy a instalace elektrických přístrojů a strojů, telekomunikačních a elektronických 

zařízení.  

Nejvyšším orgánem akciové společnosti je valná hromada a pozvánku, příp. oznámení 

o jejím svolání je uveřejňováno představenstvem. Valná hromada plní několik úloh, mezi 

které může patřit rozhodování o snížení nebo zvýšení základního kapitálu, rozhodování 

o změně stanov, o odměňování členů dozorčí rady a představenstva, o fúzi, změně právní 

formy podnikání či zániku společnosti. Rovněž může odvolávat nebo volit členy 

představenstva, dozorčí rady, schvalovat účetní závěrku a v neposlední řadě rozhodovat 

o rozdělení zisku a úhradě ztráty. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které 

jedná jménem společnosti a řídí její činnost. Na působení představenstva dohlíží dozorčí 

rada, která je oprávněna kontrolovat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhrady 

ztráty předložené představenstvem. Své vyjádření o následném přezkoumání účetní 

závěrky poté předkládá valné hromadě
2
. 

                                                
2 Pramen [12] 
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V roce 2008 společnost získala mezinárodně uznávaný certifikát ISO 14001 a úspěšně 

završila přípravu v oblasti environmentálního managementu. Zisk certifikátu dokládá 

šetrné chování firmy k životnímu prostředí, neboť řeší působení společností na všechny 

aspekty životního prostředí. V souvislosti s udělením certifikátu byla schválena nová 

Politika společnosti OSTROJ, a. s. pro jakost a životní prostředí. 

V roce 2005 společnost získala ocenění za projekt na získávání nových pracovníků pro 

nedostatkové dělnické profese v soutěži Nejlepší zaměstnavatel roku a aktivně v tomto 

projektu pokračuje i nadále. Společnosti nejsou lhostejní ani lidé, ke kterým osud nebyl 

úplně přívětivý a zaměřuje se na řadu sociálních organizací pro postižené děti a mládež 

prostřednictvím sponzorské pomoci a nejrůznějšími akcemi pro děti. OSTROJ, a. s. dále 

spolupracuje se středními a vysokými školami. Každoročně se účastní veletrhu Kariéra, 

který se pořádá na VŠB-TU Ostrava, kde studentům představuje svou činnost 

prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků i informačních materiálů a nabízí volné 

pracovní pozice. Studentům vysokých škol nabízí i možnost spolupráce při zpracování 

jejich bakalářských a diplomových prací.    

Společnost OSTROJ, a. s. tvoří 6 divizí s jejich charakteristickými činnostmi. 

Divize Důlní stroje vyrábí nejrůznější důlní zařízení pro všechny podmínky dobývání 

v hlubinných dolech (mocnost slojí 0,5 – 6,0 m, úklony až 110°). Mezi nejdůležitější 

výrobky firmy patří mechanizované výztuže. Každá výztuž je vyráběna dle požadavků 

zákazníků pro konkrétní dobývací podmínky. Nejnovější typ výztuže je vhodný do slojí 

s nebezpečím horských otřesů a její sekce jsou vybaveny protiotřesovým zařízením. 

Největším zákazníkem těchto důlních zařízení je OKD, a. s., Ruská federace, Polsko, 

Španělsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Austrálie. Divize vyrábí i hydraulické stojky, 

jakožto individuální výztuže. Mezi další výrobky se řadí hřeblové dopravníky, pásové 

dopravníky a pásové vleky, které jsou nasazeny ve všech důlních podnicích OKD 

a ve slovenských dolech (možnost využití pásových dopravníků i na povrchu 

v cementárnách, štěrkovnách). Vyrábí se zde i pluhové soupravy určené k dobývání uhlí 

(úklon slojí do 40°, mocnost 0,6 – 1,6 m), které mohou být v závislosti na mocnosti sloje 

provozovány s individuálními hydraulickými stojkami nebo s mechanizovanou výztuží. 

Posledními z výrobků této divize jsou porubové hřeblové dopravníky (pro obousměrnou 

dopravu rubaniny v porubech dobývaných kombajny) a podporubové hřeblové dopravníky 
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(pro jednosměrnou dopravu rubaniny během ražení chodeb v uhlí nebo v uhlí s přibírkou 

průvodní horniny od nakládačů s bočním výsypem, po přesyp na pásové dopravníky). 

Divize Kovárna a kalírna s moderními kovacími linkami a produkcí zápustkových 

výkovků. Výhodou je možnost povrchové úpravy výkovků a vlastní výroba zápustek. 

Kalírna se zaměřuje na kalení a zušlechťování, povrchové a indukční kalení, žíhání 

a na cementování v plynné atmosféře. Divize umožňuje mechanické opracování výkovků 

včetně povrchové úpravy a její výrobky jsou vhodné pro zemědělskou techniku, 

automobilový průmysl a stavebnictví
3
. 

Divize Strojírna vyrábí svařované díly důlních strojů (pluhových souprav, výztuží, 

hřeblových a pásových dopravníků), rámy vozidel, ramena, výložníky, traverzy, rámy 

nakládacích plošin k letadlům s nosností max. 32 tun. Probíhá zde i nátěr a montáž 

hydraulických i mechanických komponentů.  

Divize Hydraulika je zaměřena na výrobu jednočinných a dvojčinných hydraulických 

válců, teleskopických válců, individuálních stojek, dvouteleskopických stojek pro důlních 

mechanizované výztuže, hydraulických setů a prvků, na výrobu hydraulického zařízení 

pro důlní stroje, stavební stroje a jeřáby, včetně povrchových úprav a nátěrů výrobků. 

Vyrábí se zde i hřídele z ocelí pro točivé elektrogenerátory a pro elektrické stroje a díly 

pro výrobce hydromotorů, hlavně hřídele, hřídele brzd, kolové hřídele, pastorkové hřídele, 

příruby, rozvaděče a podobné díly. Veškeré výrobky zhotovené touto divizí prochází 

kontrolou na 3D měřícím přístroji. 

Divize Nástrojárna se může pyšnit kvalifikovaným týmem konstruktérů a více jak 

padesátiletou zkušeností s výrobou nástrojů zejména v oblasti kovárenského nářadí, 

lisovacích nástrojů, nízkotlakých a vysokotlakých forem na hliník, plasty a gumu 

a měřením na 3D měřícím centru. Divize se dále specializuje na výrobu nástrojů a forem 

určených k výrobě kol pro automobilový průmysl a k výrobě kovacích zápustek.  

Divize Galvanovna patří s objemy 55 000 l alkalické bezkyanidové zinkovací lázně 

a 22 500 l chromovací lázně mezi velké galvanovny v ČR a používáním nejmodernější 

technologie zaručuje kvalitní povrchové úpravy. Divize nabízí zinkování v závěsových 

zinkovacích linkách alkalickou zinkovací lázní, která umožňuje pozinkovat 

i komplikované tvary součástí. Rovněž se používá i utěsňovací transparentní lak, díky 

němuž se sjednocuje vzhled výrobku a zvyšuje se jeho korozní odolnost. Součástí divize je 
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pracoviště pro chromování, které využívá povlak mléčného a tvrdého chromu vhodný 

do korozně agresivnějšího prostředí. Dalším místem je pracoviště pro plastování, kde se 

nanáší dvě vrstvy ochranných tmelů na bázi PVC nejčastěji ponorem a následně 

se vytvrzuje při vysoké teplotě. Plastování galvanických závěsů snižuje dopad na životní 

prostředí a ovlivňuje ekonomiku provozu. 

Divize Nakládací hydraulické jeřáby, specializující se na výrobu nakládacích jeřábů 

pro lesnictví, stavebnictví a kovozpracující průmysl, byla dne 01.01.2011 zrušena
4
. 
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3. TEORETICKÉ VYMEZENÍ NÁKLADŮ, VÝNOSŮ 

A VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 

Nákladům a výnosům patří ve směrné účtové osnově 5. a 6. účtová třída a souhrnně 

jsou nazývány výsledkovými účty
5
. 

3.1 Náklady  

Náklady představují penězi ocenitelnou spotřebu dlouhodobého majetku (odpisy), 

oběžného majetku (spotřeba materiálu), cizích výkonů (nakoupené služby) a práce 

zaměstnanců (mzdové náklady). Náklady můžeme členit z několika hledisek. 

3.1.1 Druhové třídění nákladů 

Druhové třídění nákladů
6
 najdeme ve Výkazu zisku a ztráty, z něhož se údaje čerpají 

např. pro potřeby výpočtů finančních analýz a nejrůznějších prognóz do budoucna, které 

budou firmám prospěšné. Náklady jsou členěny do 3 činností: 

 provozní – souvisí s běžným provozem podniku (spotřeba materiálu, energie, 

 odpisy, mzdové náklady); 

 finanční – souvisí s cennými papíry nebo peněžními prostředky (bankovní 

 poplatky, úroky z úvěru, kurzové rozdíly, účetní hodnoty prodaných cenných 

 papírů); 

   mimořádné – neočekávané mimořádné události (škody, manka). 

Podnik přichází do styku s interními náklady týkajícími se výkonů mezi jednotlivými 

útvary (dodávky elektřiny, školení zaměstnanců) i s externími náklady, které přichází 

do podniku z okolí (spotřeba materiálu, energie, mzdové náklady). 

3.1.2 Účelové třídění nákladů  

Jak z názvu vyplývá, základem tohoto třídění je účelovost, konečný účel, tzn. finální 

výkon. Jedná se o náklady podle vnitropodnikových středisek – místa vzniku 
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a odpovědnosti (hlavní a vedlejší výrobní činnost, výrobní a nevýrobní činnost, náklady 

na obsluhu) a o kalkulační třídění nákladů – podle výkonů (přímé, nepřímé). 

3.1.3 Členění nákladů v závislosti na změnách v rozsahu aktivity 

Jde o třídění nákladů vyjadřující jejich vztah k objemu produkce, příp. nezávislost 

nákladů na tomto objemu. Jejich grafické zobrazení nalezneme v příloze 6. 

Fixní náklady jsou stálé, neměnné v závislosti na objemu produkce a vznikají, i když 

se nic nevyrábí (stroje – odpisy, mzdy – zaměstnanci, osvětlení). Člení se na
7
:  

 absolutně fixní (neměnné i při změně objemu produkce – odpisy budov, mzdy 

 THP pracovníků); 

 relativně fixní (mění se skokem v rámci určitého objemu produkce).  

Variabilní náklady se mění v závislosti na objemu produkce a člení se na: 

 lineární (proporcionální) – mzdy dělníků, spotřeba materiálu; 

 progresivní (nadproporcionální) – přesčasové mzdy, příplatky za státní svátky; 

 degresivní (podproporcionální) – maziva, barviva; 

 regresivní – mzdy za prostoje. 

3.1.4 Ostatní členění 

Ostatní členění představuje dělení nákladů: 

 z hlediska účetnictví, kdy je důležité zaměřit se na časové rozlišení nákladů 

  (peněžní spotřeba vstupů) a výdajů (fyzický úbytek peněžních prostředků); 

 podle jednotlivých fází koloběhu peněžních prostředků
8
 (viz. Obrázek 2). 

Obrázek 2 Členění nákladů podle jednotlivých fází koloběhu peněžních prostředků 
 

peníze         nákup vstupů výroba  výstup    prodej výstupů peníze 

 

Zdroj: Vlastní vypracování 

                                                
7 Pramen [4] 
8 Pramen [3] 



Bc. Kristýna Ocelková: Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za sledované 

období. 

2011/2012  11 

 

3.2  Výnosy 

 Představují penězi ocenitelné výkony účetní jednotky ze splnění provozně-

hospodářské činnosti, pro kterou byla společnost založena. Obecně výnosy vznikají 

prodejem statků a služeb dle vztahu:  

tržby z prodeje = cena  prodané množství statků a služeb
9
. 

U dopravních podniků jde o přepravu osob nebo zboží, u výrobních podniků se 

setkáváme s poskytováním výrobních služeb, s výrobou, prodejem výrobků a obchodní 

podnik je spjat s prodejem zboží a s poskytováním nejrůznějších služeb
10

.  

3.2.1 Rozdělení výnosů 

Výnosy lze členit dle činností na: 

 provozní výnosy – získané z provozně-hospodářské činnosti, pro niž byl 

 podnik založen (prodej výrobků, zboží, poskytování služeb, aktivace 

 vnitropodnikových služeb); 

 finanční výnosy – souvisí se vztahem účetní jednotky převážně k finančním 

 institucím (výnosy z cenných papírů, kurzové rozdíly, úrokové operace, 

 pronájem dlouhodobého majetku); 

 mimořádné výnosy – mimořádně získané (náhrady škod, prodej odepsaných 

 strojů) z mimořádné činnosti
11

. 

 Dále je možné výnosy analyzovat na: 

 jednotkové (průměrné) výnosy – částka tržby připadající na 1 jednotku objemu 

 produkce; 

 mezní (přírůstkové) výnosy – výnosy, které s sebou přinese výroba další 

 1 dodatečné jednotky produkce
12

. 

Při účtování nákladů a výnosů je důležité mít na paměti dodržování několika 

důležitých zásad. Náklady se účtují na straně má dáti (příp. na straně má dáti s minusovým 
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10 Pramen [1] 
11 Pramen [5] 
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znaménkem) a výnosům patří strana dal (příp. strana má dáti při snížení výnosů). Důležité 

je rovněž jejich časové rozlišování, tzn. účtují se do období, s nímž věcně a časově 

souvisejí (v opačném případě hovoříme o časovém rozlišování nákladů a výnosů). 

Na začátku účetního období vykazují nákladové a výnosové účty nulové zůstatky a při 

uzavírání účetních knih se používá Účet zisku a ztráty, na který se převádí zůstatky těchto 

účtů. 

3.3 Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření účetní jednotka zjišťuje na konci účetního období tím, 

že od výnosů odečte náklady. Výsledkem jsou následující formy výsledku hospodaření: 

zisk = výnosy > náklady, ztráta = výnosy < náklady. 

Přehled o výsledcích hospodaření, nákladech a výnosech společnosti podává výkaz 

zisku a ztráty (výsledovka), který se sestavuje měsíčně a výsledek hospodaření se v něm 

kumuluje od počátku roku. Tento výkaz může být v plné nebo ve zkrácené verzi a je podle 

zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví v platném znění povinnou součástí účetní závěrky. 

Jednotlivé položky obsažené ve výkazu zisku a ztráty slouží pro výpočet důležitých 

poměrových ukazatelů, jimiž se analyzují důležité vztahy v ekonomice společnosti. Těmito 

ukazateli jsou: 

 rentabilita podniku = 
kapitálcelkový

zisk
; 

 rentabilita vlastního kapitálu = 
kapitálvlastní

zisk
; 

 výnosová rentabilita = 
výnosy

zisk
; 

 nákladová rentabilita = 
náklady

zisk
; 

 analýza bodu zvratu. 

Bod zvratu (mrtvý, nulový bod, bod krytí nákladů, kritický bod rentability) 

charakterizuje takový objem výroby, při kterém se tržby rovnají celkovým nákladům. 
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Od tohoto bodu podnik dosahuje zisku nebo ztráty. Vzorec se odvodí podle následujícího 

vztahu: 

T = N   => pq = FN + bq; 

q (p – b) = FN => q = 
bp

FN
.  

Zvolená symbolika: T – celkové tržby; N – celkové náklady; p – cena za jednotku (výrobek, službu); q –

 objem produkce (množství); FN – fixní náklady; b – variabilní jednotkové náklady. 

Vztah ú = p – b se nazývá příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku a vyjadřuje 

rozdíl mezi cenou výrobku a jeho variabilními náklady. Ze vztahu pq = FN + bq zjistíme, 

že ú = 
q

F
. Tento odvozený vztah charakterizuje fakt, že zisku se dosáhne ve společnosti 

teprve tehdy, pokud celkový příspěvek na úhradu pokryje veškeré fixní náklady
13

.  

Obrázek
14

 3 Grafické znázornění bodu zvratu 

 

                        T, N, VH [Kč]          

 

 

                           tržby  

                          celkové náklady   

                             ZISK   

 

  BZ v Kč                                               variabilní náklady  

 

              ZTRÁTA                   fixní náklady  

 

                         Q [ks]  

   QZV   
 

Zdroj: Vlastní vypracování 

Výsledek hospodaření před zdaněním tvoří provozní výsledek hospodaření (rozdíl 

provozních výnosů a provozních nákladů), finanční výsledek hospodaření (rozdíl 
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finančních výnosů a finančních nákladů) a mimořádný výsledek hospodaření (rozdíl 

mimořádných výnosů a mimořádných nákladů). Po odečtení daně od výsledku hospodaření 

před zdaněním získáme výsledek hospodaření po zdanění. 

3.3.1 Zisk 

Zisk patří bezpochyby z dlouhodobého pohledu k nejdůležitějším cílům podnikatelů, 

manažerů (zájem o dosažení zisku), zaměstnanců (zvyšování výkonu, snižování materiálů, 

vyšší dividendy ze zaměstnaneckých akcií a větší odměny). Zisk slouží k zajištění platební 

schopnosti, maximalizaci obratu, dosažení hospodářské moci, samostatnosti a nezávislosti, 

může být konkurenční výhodou na trhu – zisk dobrého jména, značky, maximalizace růstu 

podniku a jeho podílu na trhu. Plní funkci rozdělovací (rozdělování finančních prostředků 

mezi stát a podnik – úhrada daní), rozvojovou (hlavní zdroj tvorby finančních zdrojů pro 

další rozvoj podniku), kriteriální (kritérium pro rozhodování o důležitých otázkách firmy, 

o investicích, nových výrobcích), motivační a je měřítkem tržní hodnoty. 

Podnik má několik způsobů k dosažení zvýšeného zisku. Může zvýšit výnosy tím, 

že sníží cenu, přičemž se zvýší objem vyráběného množství anebo zvýší cenu a tím zvýší 

tržby. Dalším způsobem jak zvýšit zisk může být snížení nákladů, ovšem nemělo by to být 

na úkor kvality nabízených výrobků a služeb firmou zákazníkům
15

. 

3.3.2 Ztráta 

Ztráta vyjadřuje nežádoucí stav pro podnikatele, ke kterému může dojít kdykoliv 

během jeho podnikatelské činnosti. Ne vždy ale musí představovat nutný zánik 

pro společnost (pokud nejde o ztrátu opakovanou v průběhu několika let). 

Podnikatel musí počítat s plánovanou ztrátou tehdy, pokud začíná podnikat, plánuje 

rozšířit výrobu nebo zavést do tržního segmentu nový výrobek, pokud modernizuje 

či rekonstruuje nebo jestliže se snaží vytvořit si pozici na trhu (např. snížením cen výrobků 

a tím tak vytlačit konkurenci z trhu). Některé ztráty jsou hrazeny státem v podobě dotací. 

Jde o oblasti, u nichž má stát zájem o jejich fungování. Jedná se o oblast dopravy, výroby 

elektrické energie nebo zemědělské výroby, jejichž účelem je zajištění a následné udržení 

pracovních míst na venkovech. 
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Neočekávanou ztrátou, na kterou se podnikatel nemůže připravit, a tudíž ho nemile 

překvapí, je ztráta neplánovaná. Příčiny vzniku této ztráty mohou být objektivní 

(např. společenský převrat, změna státní politiky, přírodní katastrofy, vydírání, vyloupení, 

krach peněžního ústavu) a subjektivní (např. náhlé a neočekávané zdražení vstupních 

produktů, nadměrný tlak na firmu ze strany konkurence, slabý marketing)
16

. 

O rozdělení výsledku hospodaření u akciové společnosti rozhoduje obchodní zákoník 

v platném znění, zakladatelská listina (v případě založení firmy jedinou osobou) 

a zakladatelská smlouva (v případě založení společnosti dvěma a více osobami). Zisk, 

kterého akciová společnost dosáhne, může použít ke zvýšení základního kapitálu, 

k povinnému přídělu do rezervního fondu, k vyplacení odměn zaměstnancům nebo 

dividend akcionářům. V případě dosažení ztráty záleží na společnosti, jak ji uhradí 

(např. dodatečný vklad peněz do firmy, snížení základního kapitálu, úhrada z nejistého 

zisku příštích let). 

3.4 Využití nákladů a výnosů pro potřeby praxe 

Náklady a výnosy se využívají k výpočtu poměrových ukazatelů, které umožňují 

získat rychlý obraz o základních hospodářských a finančních charakteristikách podniku. 

Do základních charakteristik spadají ukazatele rentability (výnosnosti), finanční stability, 

aktivity, platební schopnosti a ukazatele kapitálového trhu
17

. Pro potřeby své práce se 

zaměřím na první dvě skupiny ukazatelů. 

3.4.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele slouží k poměřování zisku (vrcholový ukazatel efektivnosti podniku) 

s jinými veličinami, čímž se posuzuje celková efektivnost činnosti, intenzita využívání 

a zhodnocení vloženého kapitálu do podniku – tzn. hodnotí se úspěšnost dosahování 

podnikových cílů. Tyto ukazatele spadají do skupiny tzv. mezivýkazových poměrových 

ukazatelů, neboť k jejich výpočtům využíváme údaje ze dvou základních účetních výkazů. 

Výkaz zisku a ztráty poskytuje hodnoty zisku a tržeb a rozvaha informuje o výši kapitálu
18

. 
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Rentabilitu celkového kapitálu (ROA) charakterizuje vztah: 

rentabilita celkového kapitálu = 
aktivacelková

ziskčistý 19
. 

ROA hodnotí, jak efektivně podnik využívá peníze, které vložil do majetku (jaké další 

peníze mu to vynáší). Jde o klíčové měřítko rentability, které poměřuje zisk k celkovým 

investovaným aktivům do podniku bez ohledu na zdroje financování (vlastní – společníci, 

akcionáři, cizí – úvěry, finanční výpomoci). Tento ukazatel se používá nejen ke 

zhodnocení výdělkové schopnosti společnosti jako celku, ale i k posouzení výsledků 

v divizích a podobných vnitropodnikových útvarech
20

. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je dána vztahem: 

rentabilita vlastního kapitálu = 
kapitálvlastní

ziskčistý 21
. 

ROE je definován jako poměr čistého zisku k vlastnímu kapitálu a slouží k hodnocení 

výnosnosti kapitálu. Říká tedy, kolik korun čistého zisku připadá na 1 korunu kapitálu 

získaného od vlastníků. Tímto ukazatelem akcionáři zjišťují, zda jimi vložený kapitál 

přináší dostatečný výnos. Ukazatel je důležitý i pro samotné vedení podniku, které by mělo 

efektivně spravovat majetek akcionářů
22

. 

Rentabilita tržeb (ROS) se vyjadřuje jako poměr čistého zisku a tržeb dle 

následujícího vztahu: 

rentabilita tržeb = 
tržby

ziskčistý 23
. 

Ukazatel informuje o tom, kolik korun čistého zisku připadá na 1 korunu tržeb.  

Na zvyšování rentability má vliv využívání cizího kapitálu, nárůst tržeb a celkových 

výnosů, pokles nákladů. 

Součástí rentability nákladů je ukazatel nákladovosti, který můžeme vyjádřit jako 

vztah celkových nákladů k tržbám dosažených podnikem, nebo také 1 – ROS dle vztahu: 

                                                
19 Pramen [6] 
20 Pramen [8] 
21 Pramen [6] 
22 Pramen [8] 
23 Pramen [7] 



Bc. Kristýna Ocelková: Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za sledované 

období. 

2011/2012  17 

 

ukazatel nákladovosti tržeb = 
tržby

náklady
 = 

tržby

ziskčistý
1  [1 hal./1 Kč, Kč/ 100 Kč]

24
. 

Doplňkovým ukazatelem k rentabilitě tržeb je ukazatel nákladovosti. V případě 

vyjádření objemu produkce fyzickými jednotkami má vztah pro nákladovost následující 

podobu. V případě že je ukazatel < 1, jde o ziskovou nákladovost
25

: 

nákladovost = 
produkceobjem

náklady
 [Kč/ ks]. 

3.4.2 Analýza finanční stability 

K důležitým předpokladům pro získání důvěry věřitelů se řadí likvidita (vyjadřující 

včasnou platební schopnost společnosti a tím poskytnutí úvěru bankou díky placení úroků 

firmou) a rentabilita (výnosnost). Každé podnikání s sebou  nese hrozící finanční riziko, 

tedy nedostatek peněžních toků pro úhradu dluhů (pokud možno ve lhůtě splatnosti). 

Prostřednictvím ukazatelů finanční stability a zadluženosti se měří finanční riziko platební 

neschopnosti.  

Měření zadluženosti společnosti se dá vyjádřit ukazatelem finanční nezávislosti 

(stability) dle vztahu: 

finanční nezávislost = 
aktivacelková

kapitálvlastní 26
. 

Tento vztah ukazuje, do jaké míry podnik financuje své potřeby vlastním kapitálem. 

Celková aktiva společnosti jsou tedy financována z peněz akcionářů. 

Ukazatel věřitelského rizika je základním ukazatelem zadluženosti podniku a má 

tuto podobu: 

ukazatel věřitelského rizika = 
aktivacelková

dluhcelkový 27
. 

Ukazatel měří, do jaké míry podnik potřebuje k financování dluh. Čím vyšší hodnoty 

tento ukazatel dosahuje, tím je vyšší riziko věřitelů a tím i zadluženost společnosti. 

                                                
24 Pramen [8] 
25 Pramen [7] 
26 Pramen [7] 
27 Pramen [7] 
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Nepříznivá je pro akcionáře vysoká hodnota tohoto ukazatele, jestliže rentabilita 

(výnosnost) celkového kapitálu vloženého do společnosti je nižší než úrok, který je 

vyplácen věřitelům
28

. 

Ukazatele finanční nezávislosti (stability) a věřitelského rizika by měly dávat celek, 

tj. 100 %. 

Ukazatel úrokového krytí se vyjádří dle následujícího vztahu: 

úrokové krytí = 
úroky

zdanaúrokypredzisk .
. 

Jde o ukazatele, který zajímá věřitele a vyjadřuje schopnost podniku hradit úroky. 

Porovnává výsledek hospodaření před zdaněním a odečtením úroků (provozní zisk) 

s celkovými ročně placenými úroky společností
29

. 

3.4.3 Relativní změna nákladů 

Vzorec pro samotnou nákladovost byl již výše uveden. Relativní změna nákladů se 

rovná rozdílu nákladovostí, který je násoben ukazatelem objemu produkce období (1) a má 

tuto podobu: 

relativní změna nákladů = 101 Qnn . 

Zvolená symbolika: n1- nákladovost období (1); n0 – nákladovost období (0); Q1 – objem produkce 

období (1). 

Výpočet ukazuje na rozdíl mezi hodnotou období (1), tedy mezi skutečnou 

a přepočtenou hodnotou.  

V případě kladného výsledku relativní změny nákladů došlo k relativnímu překročení 

nákladů, tzn. spotřebovali jsme více, než jsme mohli. Záporný výsledek relativní změny 

nákladů naopak hovoří o relativní úspoře nákladů, tím pádem jsme ve skutečnosti 

spotřebovali méně
30

. 

                                                
28 Pramen [7] 
29 Pramen [6] 
30 Pramen [10] 
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4. ANALÝZA VÝNOSŮ, NÁKLADŮ A VÝSLEDKU 

HOSPODAŘENÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ 

Tabulka poskytuje přehled o dosažených hodnotách jednotlivých položek z Výkazu 

zisku a ztráty, kterých společnost během let 2006-2010 dosáhla.   

Tabulka 1 Přehled dosažených hodnot jednotlivých položek v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby 1 071 396    972 823  1 737 612 1 632 800 825 308 

Výnosy celkem 1 160 565 1 080 099 2 006 202 1 840 620 867 256 

Náklady 1 106 446 1 017 310  1 885 418 1 692 046 886 656 

Výsledek 

hospodaření po 

zdanění 

54 119 62 789 120 784 148 574 - 19 400 

Zdroj. Vlastní vypracování z interních dat firmy 

Grafický přehled o dosažených hodnotách jednotlivých položek nalezneme 

v přílohách č. 1 – 5. 

Tržby v roce 2007 zaznamenaly pokles oproti předešlému roku o 9,20 %. Důvodem 

byla omezená poptávka na trhu po tvrdém chromování u divize Galvanovna, nedostatek 

zakázek od zákazníků u divize Strojírna, včetně růstu cen vstupních materiálů potřebných 

ve výrobě. Rok 2008 byl ve znamení růstu tržeb společnosti o 78,62 % oproti roku 2007. 

Tento úspěch je nejvíce připisován divizi Důlní stroje. Ta dosáhla rekordního 

hospodářského výsledku a její nejvýznamnější zakázkou byla dodávka čtyř set 

mechanizovaných výztuží zahraničnímu zákazníkovi. Rok 2009 přinesl pokles tržeb proti 

předešlému roku o 6,03 %. Hospodářská krize začala v tomto roce zasahovat do chodu 

jednotlivých divizí. Divize Nakládací hydraulické jeřáby nesplnila plánované ukazatele 

a také Nástrojárna zaznamenala pokles tržeb u klíčových externích zákazníků. V divizi 

Kovárna, kalírna došlo k omezení výroby a propouštění zaměstnanců, neboť 65 % 

produkce odkud putuje do automobilového průmyslu a v něm došlo k omezení výroby. 

Rok 2010 přinesl pokles tržeb oproti roku 2009 o 49,45 % a došlo tedy k propadu výsledku 

hospodaření po zdanění a to od zisku do ztráty. Plánované tržby pro tento rok se 

odhadovaly o 64,2 % vyšší. Důvodem poklesu tržeb byly neuhrazené pohledávky 

od zákazníků, snížení počtu zakázek a s tím související zásoby hutního materiálu 

ve vysokých pořizovacích cenách. Divize Důlní stroje v tomto roce nezískala žádnou 

zakázku celého porubového komplexu, divize Hydraulika v druhé polovině roku neplnila 

plánovaný výkon z důvodu snížení poptávky a vlivu hospodářské krize. Divize Nakládací 
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hydraulické jeřáby ukončila své samostatné fungování a organizačně se začlenila pod 

divizi Strojírna, neboť nebyla poptávka po těchto výrobcích. 

Tabulka 2 Procentuální podíl tržeb na celkových výnosech během let 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby 1 071 396    972 823  1 737 612 1 632 800 825 308 

Výnosy celkem 1 160 565 1 080 099 2 006 202 1 840 620 867 256 

Tržby/ Výnosy celkem [%] 92,32 90,07 86,61 88,71 95,16 

Zdroj:Vlastní vypracování z Tabulky č. 1 

Výkony společnosti tvoří tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, změna stavu 

zásob vlastní činnosti a aktivace. Tržby, se kterými pracuji, představují tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb. Celkové výnosy jsou složeny z provozních, finančních 

a mimořádných výnosů. V roce 2006 se tržby na celkových výnosech podílely 92,32 %. 

V následujícím roce se na hodnotě celkových výnosů tržby podílely 90,07 %. V roce 2008 

byl podíl tržeb na celkových výnosech 86,61 %. Rok 2009 přinesl 88,71 % podíl tržeb 

na hodnotě celkových výnosů a v roce 2010 byly celkové výnosy z 95,16 % tvořeny 

tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb.  

Celkové výnosy v roce 2007 klesly oproti roku 2006 o 6,93 % z důvodu nedostatku 

zakázek. V roce 2008 došlo k jejich nárůstu o 85,74 %, který byl dán vstupem na ruský trh, 

navýšením dodávek hřídelů a získáním zakázek pro automobilový průmysl. Tento nárůst 

byl ale v roce 2009 opět vystřídán mírným poklesem a to o 8,25 %. Příčinou poklesu 

hodnoty výnosů byl vliv hospodářské krize do výroby a snížení poptávky po výrobcích 

v jednotlivých odvětvích. Rok 2010 zaznamenal značný pokles výnosů oproti roku 2009 

o 52,88 % a to z důvodu přetrvávající hospodářské krize a nárůstu neuhrazených 

pohledávek.    

Náklady v roce 2007 klesly oproti roku 2006 o 8,06 %. Došlo k poklesu rezerv 

na dovolené, ke snížení spotřeby materiálu, plynu, nákladů na přepravné. V následujícím 

roce došlo k jejich zvýšení o 85,33 % a to zvýšením spotřeby materiálů, mzdových nákladů, 

zdravotního a sociálního pojištění. Rok 2009 byl ve znamení poklesu nákladů o 10,26 % 

z důvodu snížení mzdových nákladů, spotřeby materiálů, plynu, elektrické energie. Také 

v roce 2010 jejich pokles pokračoval a to o 47,59 %. V tomto roce došlo k rapidnímu 

poklesu spotřeby materiálů (o 55,98 %), ke snížení mzdových nákladů (snížení počtu 

pracovníků o 9,19 %) a nákladů na zdravotní a sociální pojištění. 
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4.1 Horizontální analýza nákladů a výnosů 

Tabulka č. 3 uvádí přehled celkových nákladů a výnosů, kterých společnost během let 

2006 a 2007 dosáhla. Potřebné údaje byly získány z Výkazu zisku a ztráty a hodnoty 

celkových nákladů obsahují jak fixní, tak variabilní náklady. Hodnoty nákladů jsou 

pro lepší orientaci uvedeny v závorkách. 

Tabulka 3 Horizontální analýza nákladů a výnosů během let 2006 a 2007 (v tis. Kč) 

Položka 2007 2006 
Změna 

Částka % 

Tržby za prodej zboží 23 4 345 - 4 322 - 99,47 

Náklady vynaložené na prodané zboží (20) 0 20 x 

Obchodní marže 3 4 345 - 4 342 - 99,93 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 972 823 1 071 396 - 98 573 - 9,20 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 7 037 5 031 - 21 762 - 39,87 

Aktivace 12 462 0 12 462 x 

Výkony 992 322 1 076 427 - 84 105 - 7,81 

Spotřeba materiálu, energie (473 553) (667 045) - 193 492 - 29,01 

Služby (159 850) (0) 159 850 x 

Výkonová spotřeba (633 403) (667 045) - 33 642 - 5,04 

Přidaná hodnota 358 922 413 727 - 54 805 - 13,25 

Mzdové náklady (249 162) (254 090) - 4 928 - 1,94 

Odměny členům orgánu společnosti a družstva (2 389) (5 215) - 2 826 - 54,19 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
(86 514) (61 361) 25 153 40,99 

Sociální náklady (7 636) (9 334) - 1 698 -18,19 

Osobní náklady (345 701) (330 000) 15 701 4,76 

Daně a poplatky (2 030) 0 2 030 x 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
(42 189) (59 118) - 16 929 - 28,64 

Zúčtování (odpis) konsolidačního rozdílu  (0) (0) 0 x 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 12 364 0 12 364 x 

Tržby z prodeje materiálu 43 135 23 768 19 367 81,48 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 55 499 23 768 31 731 133,50 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku (8 022) x 8 022 x 

Prodaný materiál (12 426) x 12 426 x 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu 
(20 448) x 20 448 x 

Změna stavu rezerv a opravných položek 

v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 

období 

- 59 293 x - 59 293 x 

Ostatní provozní výnosy 13 991 70 278 - 56 287 - 80,09 

Ostatní provozní náklady (12 618) (50 042) -37 424 - 74,79 

Provozní výsledek hospodaření 64 719 68 613 - 3 894 - 5,68 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 x 

Prodané cenné papíry a podíly (0) (0) 0 x 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 x 

Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a 

v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 
0 0 0 x 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 93 0 93 x 
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Tabulka 3 Horizontální analýza nákladů a výnosů během let 2006 a 2007 (v tis. Kč) 

Výnosové úroky 4 278 4 501 - 223 - 4,95 

Nákladové úroky (606) (3 094) - 2 488 - 80,41 

Ostatní finanční výnosy 13 891 10 045 3 846 38,29 

Ostatní finanční náklady (12 273) 0 (12 273) x 

Finanční výsledek hospodaření 5 383 11 452 - 6 069 - 52,99 

Daň z příjmu za běžnou činnost (7 315) (25 946) - 18 631 - 71,81 

- splatná (2 374) (23 268) - 20 894 - 89,79 

Odložená daň z příjmu za běžnou činnost (4 941) (2 678) 2 263 84,50 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 62 787 54 119 8 668 16,02 

Mimořádné výnosy 2 0 2 x 

Mimořádný výsledek hospodaření 2 0 2 x 

Výsledek hospodaření za účetní období 62 789 54 119 8 670 16,02 

Výsledek hospodaření za účetní období před 

zdaněním 
70 104 80 065 - 9 961 - 12,44 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

Z tabulky č. 3 je rovněž patrný vývoj nákladových a výnosových položek během let 

2006 a 2007. Hodnoty nákladů by každoročně měly zaznamenávat pokles a tím by 

docházelo k úsporám pro společnost. Mnou vybrané položky toto pravidlo potvrzují: 

spotřeba materiálu a energie zaznamenala pokles o 29,01 %, úspora mzdových nákladů 

činila 4 928 tis. Kč, tj. o 1,94 % z důvodu snížení počtu zaměstnanců (z celkového počtu 

945 zaměstnanců na 925, tedy o 2,12 %), pokles ostatních provozních nákladů byl 

o 74,79 % (jednalo se například o dary, odpis pohledávek, daň z nemovitosti, ztrátu 

ze snížení hodnoty dlouhodobých aktiv, změnu stavu opravných položek k zásobám 

a pohledávkám, či rezerv), snížení nákladových úroků bylo o 80,41 % (tj. o 2 488 tis. Kč), 

úspora na dani z příjmu za běžnou činnost při sazbě 24 % byla 18 631 tis. Kč, 

tj. o 71,81 %. Naopak hodnoty výnosů by měly zaznamenávat nárůsty, což ale mnou 

vybrané položky tabulky nepotvrdily. Pro příklad uvádím: pokles tržeb za prodej 

vlastních výrobků a služeb o 9,20 % (tj. o 98 573 tis. Kč) z důvodu navýšení cen 

materiálů potřebných ve výrobě a snížené poptávky po výrobcích některých divizí. Tržby 

za prodej dlouhodobého majetku a materiálu zaznamenaly nárůst o 31 731 tis. Kč 

(tj. o 133,50 %) a šlo především o prodej kovového odpadu. Pokles o 56 287 tis. Kč 

přinesly i ostatní provozní výnosy a to o 80,09 % (šlo například o vrácení neoprávněného 

plnění finančním úřadem v Opavě na základě rozsudku Krajského soudu v Ostravě, 

o vyřazení emisních povolenek, nájemné z investic do nemovitosti, smluvní sankce 

a náhrady škod a reklamací) a výnosové úroky o 4,95 % (tj. o 223 tis. Kč). 
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Tabulka 4 Horizontální analýza nákladů a výnosů během let 2007 a 2008 (v tis. Kč) 

Položka 2008 2007 
Změna 

Částka % 

Tržby za prodej zboží 9 23 - 14 - 60,87 

Náklady vynaložené na prodané zboží (0) (20) (-20) - 100 

Obchodní marže 9 3 6 200 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 737 612 972 823 764 789 78,62 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 42 122 7 037 35 085 498,58 

Aktivace 18 678 12 462 6 216 49,88 

Výkony 1 798 412 992 322 806 090 81,23 

Spotřeba materiálu, energie (873 526) (473 553) (399 973) 84,46 

Služby (388 717) (159 850) (228 867) 143,18 

Výkonová spotřeba (1 262 243) (633 403) (628 840) 99,28 

Přidaná hodnota 536 178 358 922 177 256 49,39 

Mzdové náklady (266 433) (249 162) (17 271) 6,93 

Odměny členům orgánu společnosti a družstva (2 652) (2 389) (263) 11,01 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
(93 126) (86 514) (6 612) 7,64 

Sociální náklady (9 934) (7 636) (2 298) 30,09 

Osobní náklady (372 145) (345 701) (26 444) 7,65 

Daně a poplatky (3 384) (2 030) (1 354) 66,69 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
(45 210) (42 189) (3 021) 7,16 

Zúčtování (odpis) konsolidačního rozdílu  252 0 252 x 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 65 144 12 364 52 780 426,88 

Tržby z prodeje materiálu 56 272 43 135 13 137 30,46 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 121 416 55 499 65 917 118,77 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku (41 575) (8 022) (33 553) 418,26 

Prodaný materiál (16 193) (12 426) (3 767) 30.32 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu 
(57 768) (20 448) (37 320) 182,51 

Změna stavu rezerv a opravných položek 

v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 

období 

(32 482) (- 59 293) (91 775) 45,22 

Ostatní provozní výnosy 15 652 13 991 1 661 11,87 

Ostatní provozní náklady (21 032) (12 618) (8 414) 66,68 

Provozní výsledek hospodaření 141 477 64 719 76 758 118,60 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 143 0 143 x 

Prodané cenné papíry a podíly (8) (0) (8) x 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku x x x x 

Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a 

v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 
x x x x 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 93 - 93 - 100 

Výnosové úroky 3 729 4 278 - 549 - 12,83 

Nákladové úroky (1 090) (606) (484) 79,87 

Ostatní finanční výnosy 66 588 13 891 52 697 379,36 

Ostatní finanční náklady 53 167 12 273 40 894 333,20 

Finanční výsledek hospodaření 16 195 5 383 10 812 200,85 

Daň z příjmu za běžnou činnost (36 889) (7 315) (29 574) 404,29 

- splatná (40 032) (2 374) (37 658) 1586,27 

Odložená daň z příjmu za běžnou činnost (- 3 143) (4 941) (- 8 354) 36,39 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 120 783 62 787 57 996 92,37 

Mimořádné výnosy 1 2 - 1 - 50 
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Tabulka 4 Horizontální analýza nákladů a výnosů během let 2007 a 2008 (v tis. Kč) 

Mimořádný výsledek hospodaření 1 2 - 1 - 50 

Výsledek hospodaření za účetní období 120 784 62 789 57 995 92,36 

Výsledek hospodaření za účetní období před 

zdaněním 
157 673 70 104 87 569 124,91 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

Vývoj nákladových a výnosových položek během let 2007 a 2008 přináší tabulka č. 4. 

Mnou vybrané výnosové položky zaznamenaly během těchto období nárůsty ve svých 

hodnotách: tržby za prodej vlastních výrobků a tržeb vzrostly o 78,62 %, což přispělo 

k nárůstu výkonů oproti roku 2007 o 806 090 tis. Kč (tj. o 81,23 %). Mezi příčiny růstu 

tržeb se řadil vývoj nových poptávaných pluhových souprav a dodávka několika set 

výztuží zahraničnímu zákazníkovi. Navýšená hodnota výkonů byla tvořena tržbami 

za prodej vlastních výrobků a služeb (94,88 %), změnou stavu zásob vlastní činnosti 

(4,35 %) a aktivací (0,77 %). Podíl tržeb na hodnotě celkových výnosů během let 2008 

a 2007 byl 86,61 %. Prodej dlouhodobého majetku a materiálu stoupl o 118,77 % 

(konkrétně tržby z prodeje dlouhodobého majetku vzrostly o 426,88 %, tj. o 52 780 tis. Kč 

a tržby z prodeje materiálu vzrostly o 13 137 tis. Kč, tj. o 30,46 %) a konečně hodnota 

ostatních provozních výnosů narostla o 11,87 %, tedy o 1 661 tis. Kč a jednalo se o tržby 

z pronájmů, vyřazení emisních povolenek, přebytky zásob, dotace, náhrady škod 

a reklamace, smluvní sankce. Srovnání let 2007 a 2008 bylo nepříznivé pro vývoj 

nákladových položek, neboť došlo k nárůstu těchto nákladů: mzdové náklady o 6,93 % 

(přijetí pěti vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců na celkový počet 930 zaměstnanců 

společnosti), náklady na sociální zabezpečení a ZP o 7,64 %, tedy o 6 612 tis. Kč 

při sazbách 9 % za odvod na zdravotním pojištění a 26 % za odvod na sociálním pojištění 

organizace za zaměstnance, daně a poplatky o 1 354 tis. Kč (tj. o 66,69 %), ostatní 

provozní náklady o 66,68 % (tj. o 8 414 tis. Kč). Ostatní provozní náklady byly tvořeny 

dary, pojistným, odpisem pohledávek, spotřebou emisních povolenek a smluvními 

sankcemi.  
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Tabulka 5 Horizontální analýza nákladů a výnosů během let 2008 a 2009 (v tis. Kč) 

Položka 2009 2008 
Změna 

Částka % 

Tržby za prodej zboží 0 9 - 9 - 100 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 (0) 0 x 

Obchodní marže 0 9 - 9 - 100 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 632 800 1 737 612 - 104 812 - 6,03 

Změna stavu zásob vlastní činnosti - 2 426 42 122 - 44 548 94,24 

Aktivace 25 860 18 678 7 182 38,45 

Výkony 1 656 234 1 798 412 - 142 178 - 7,91 

Spotřeba materiálu, energie 727 796 (873 526) - 145 730 - 16,68 

Služby 366 168 (388 717) - 22 549 - 5,80 

Výkonová spotřeba 1 093 964 (1 262 243) - 168 279 - 13,33 

Přidaná hodnota 562 270 536 178 26 092 4,87 

Mzdové náklady (260 919) (266 433) - 5 514 - 2,07 

Odměny členům orgánu společnosti a družstva (2 655) (2 652) 3 0,11 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
(85 427) (93 126) - 7 699 - 8,27 

Sociální náklady (10 414) (9 934) 480 4,83 

Osobní náklady (359 415) (372 145) -12 730 - 3,42 

Daně a poplatky (3 431) (3 384) 47 1,39 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
(48 653) (45 210) 3 443 7,62 

Zúčtování (odpis) konsolidačního rozdílu  252 252 0 0 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 870 65 144 - 44 274 - 67,96 

Tržby z prodeje materiálu 22 518 56 272 - 33 754 - 59,98 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 43 388 121 416 - 78 028 - 64,27 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku (3 420) (41 575) - 38 155 - 91,77 

Prodaný materiál (8 022) (16 193) - 8 171 - 50,46 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu 
(11 442) (57 768) - 46 326 - 80,19 

Změna stavu rezerv a opravných položek 

v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 

období 

(42 155) (32 482) 9 673 29,78 

Ostatní provozní výnosy 36 331 15 652 20 679 132,12 

Ostatní provozní náklady (13 202) (21 032) - 7 830 - 37,23 

Provozní výsledek hospodaření 163 943 141 477 22 466 15,88 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 143 - 143 - 100 

Prodané cenné papíry a podíly (100) (8) 92 1150 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 2 0 2 x 

Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a 

v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 
2 0 2 x 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 x 

Výnosové úroky 957 3 729 - 2 772 - 74,34 

Nákladové úroky (4 475) (1 090) 3 385 310.55 

Ostatní finanční výnosy 103 453 66 588 36 865 55,36 

Ostatní finanční náklady 77 575 53 167 24 408 45,91 

Finanční výsledek hospodaření 22 262 16 195 6 067 37,46 

Daň z příjmu za běžnou činnost (37 634) (36 889) 745 2,02 

- splatná (38 678) (40 032) - 1 354 - 3,38 

Odložená daň z příjmu za běžnou činnost (- 1 044) (- 3 143) 2 099 66,78 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 148 571 120 783 27 788 23,01 

Mimořádné výnosy 3 1 2 200 
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Tabulka 5 Horizontální analýza nákladů a výnosů během let 2008 a 2009 (v tis. Kč) 

Mimořádný výsledek hospodaření 3 1 2 200 

Výsledek hospodaření za účetní období 148 574 120 784 27 790 23,01 

Výsledek hospodaření za účetní období před 

zdaněním 
186 208 157 673 28 535 18,10 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

Vývojem nákladových a výnosových položek během let 2008 a 2009 se zabývá 

tabulka č. 5. Můžeme zde vidět vznik nežádoucích situací souvisejících se vznikem 

výnosových položek, resp. poklesy těchto mnou vybraných položek. Jako příklad uvádím: 

pokles tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb o 104 812 tis. Kč (tj. o 6,03 %), což 

ovlivnilo pokles výkonů společnosti o 7,91 %. Příčinami poklesu tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb byl vliv hospodářské krize, snížená poptávka po výrobcích od klíčových 

zákazníků a omezení výroby součástek pro automobilový průmysl, což mělo za následek 

propouštění pracovníků společnosti. Další snížení přinesly tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu a to o 64,27 % (tj. o 78 028 tis. Kč). Konkrétně šlo o snížení tržeb 

z prodeje dlouhodobého majetku o 67,96 % (tj. o 44 274 tis. Kč) a z prodeje materiálu, 

tedy kovového odpadu, o 59,98 % (o 33 754 tis. Kč). Jediný nárůst u vývoje výnosových 

položek, kterými jsem se podrobněji zabývala, přinesly ostatní provozní výnosy 

a to o 132,12 % (o 20 679 tis. Kč). Ostatní provozní výnosy byly tvořeny smluvními 

sankcemi, dotacemi, tržbami z pronájmů a náhradami škod. Vývoj nákladových položek 

byl příznivější, neboť přinesl pokles mzdových nákladů (o 2,07 % z důvodu propouštění 

zaměstnanců o 8,71 % na celkový počet 849 zaměstnanců), úsporu nákladů na sociální 

zabezpečení a ZP o 8,27 %, což znamenalo pokles osobních nákladů o 12 730 tis. Kč 

(tj. o 3,42 %). Sníženou hodnotu osobních nákladů o 3,42 % (tedy o 12 730 tis. Kč) tvořil 

pokles mzdových nákladů o 2,07 % (tj. o 5 514 % z důvodu omezené výroby Divize 

zabývající se tvorbou součástek pro automobilový průmysl), nárůst odměn členům orgánu 

společnosti a družstva o 0,11 %, pokles v nákladech na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění o 7 699 tis. Kč (tj. o 8,27 %) a nárůst sociálních nákladů o 4,83 % 

(tj. o 480 tis. Kč). Úsporu ve vývoji nákladových položek přinesly i ostatní provozní 

náklady a to o 37,23 % (tj. o 7 830 tis. Kč). Jednalo se především o daň z nemovitosti, 

dary, spotřebu emisních povolenek, pojistné a spotřebu emisních povolenek. Nárůst byl 

zaznamenán pouze u daně z příjmu za běžnou činnost při sazbě 20 % a to o 2,02 % 

(tj. o 745 tis. Kč). 
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Tabulka 6 Horizontální analýza nákladů a výnosů během let 2009 a 2010 (v tis. Kč) 

Položka 2010 2009 
Změna 

Částka % 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 x 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 x 

Obchodní marže 0 0 0 x 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 825 308 1 632 800 - 807 492 - 49,45 

Změna stavu zásob vlastní činnosti - 60 271 - 2 426 - 57 845 2384,38 

Aktivace 22 847 25 860 - 3 013 - 11,65 

Výkony 787 884 1 656 234 - 868 350 - 52,43 

Spotřeba materiálu, energie (354 679) (727 796) - 373 117 - 51,27 

Služby (161 485) (366 168) - 204 683 - 55,89 

Výkonová spotřeba (516 164) (1 093 964) - 577 800 - 52,82 

Přidaná hodnota 271 720 562 270 - 290 550 - 51,67 

Mzdové náklady (224 311) (260 919) - 36 608 - 14,03 

Odměny členům orgánu společnosti a družstva (2 400) (2 655) - 255 - 9,60 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
(76 304) (85 427) - 9 123 - 10,68 

Sociální náklady (11 371) (10 414) 957 9,19 

Osobní náklady (314 386) (359 415) - 45 029 - 12,53 

Daně a poplatky (3 388) (3 431) - 43 - 1,25 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
(50 913) (48 653) 2 260 4,65 

Zúčtování (odpis) konsolidačního rozdílu  (0) 252 - 252 - 100 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 908 20 870 - 17 962 - 86,07 

Tržby z prodeje materiálu 31 435 22 518 8 917 39,59 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 34 343 43 388 - 9 045 - 20,85 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku (1 840) (3 420) - 1 580 - 46,19 

Prodaný materiál (11 762) (8 022) 3 740 46,62 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu 
(13 602) (11 442) 2 160 18,88 

Změna stavu rezerv a opravných položek 

v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 

období 

(- 48 474) (42 155) - 90 629 14,99 

Ostatní provozní výnosy 16 342 36 331 - 19 989 - 55,02 

Ostatní provozní náklady 9 074 13 202 - 4 128 - 31,27 

Provozní výsledek hospodaření - 20 484 163 943 - 184 427 - 87,51 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 x 

Prodané cenné papíry a podíly 0 100 - 100 - 100 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 2 - 2 - 100 

Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a 

v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 
0 2 - 2 - 100 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 x 

Výnosové úroky 2 019 957 1 062 110,97 

Nákladové úroky 4 485 4 475 10 0,22 

Ostatní finanční výnosy 26 685 103 453 - 76 768 - 74,21 

Ostatní finanční náklady 23 815 77 575 - 53 760 - 69,30 

Finanční výsledek hospodaření 384 22 262 - 21 878 - 98,28 

Daň z příjmu za běžnou činnost -597 37 634 -38 231 - 101,59 

- splatná - 469 38 678 38 209 - 101,21 

Odložená daň z příjmu za běžnou činnost - 228 -1 044 -1 272 - 78,16 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost - 19 403 148 571 167 974 - 113,06 

Mimořádné výnosy 3 3 0 - 100 
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Tabulka 6 Horizontální analýza nákladů a výnosů během let 2009 a 2010 (v tis. Kč) 

Mimořádný výsledek hospodaření 3 3 0 - 100 

Výsledek hospodaření za účetní období - 19 400 148 574 - 167 974 - 86,94 

Výsledek hospodaření za účetní období před 

zdaněním 
- 20 097 186 208 - 206 305 - 89,21 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

Tabulka č. 6 poskytuje přehled o vývoji výnosových a nákladových položek 

společnosti během let 2009 a 2010. Nutno podotknout, že výsledek hospodaření se v roce 

2010 pohyboval v minusové hodnotě (jeho výsledná hodnota po zdanění byla oproti roku 

2009 o 86,94 % nižší a dosáhla záporné hodnoty –19 400 tis. Kč). Za příznivý v tomto 

meziobdobí považuji vývoj mnou sledovaných nákladových položek, které zaznamenaly 

úspory pro společnost. Pro příklad uvádím pokles osobních nákladů o 12,53 % 

(tj. o 45 029 tis. Kč), který byl tvořen úsporou mzdových nákladů o 36 608 tis. Kč 

(tj. o 14,03 %), poklesem hodnoty odměn členům orgánu společnosti a družstva 

o 255 tis. Kč (tj. o 9,60 %) a snížením hodnoty nákladů na sociální zabezpečení a ZP 

ve výši 9 123 tis. Kč (tj. o 10,68 %). V roce 2010 došlo oproti roku 2009 k propouštění 

pracovníků a to z celkového počtu 849 zaměstnanců na 811 (tedy o 4,48 %).  Pokles 

v nákladech přinesla i daň z příjmu za běžnou činnost při sazbě 19 % (o 38 231 tis. Kč, 

tj. o 101,59 %). Naopak jako nepříznivý hodnotím vývoj sledovaných výnosových položek, 

které vždy klesaly ve srovnání s předešlým rokem. Jako příklad vyzdvihuji úbytek tržeb 

za prodej vlastních výrobků a služeb (o 807 492 tis. Kč, tj. o 49,95 %), který znamenal 

pokles celkových výkonů společnosti o 868 350 tis. Kč, (tj. o 52,43 %). Úbytek tržeb 

za prodej vlastních výrobků a služeb byl dán sníženým počtem zakázek některých divizí, 

působením hospodářské krize, nárůstem hutního materiálu ve vysokých pořizovacích 

cenách a narůstajícím počtem neuhrazených pohledávek zákazníky. Další pokles přinesly 

tržby za prodej dlouhodobého majetku a materiálu (o 20,85 %, tj. o 9 045 tis. Kč). 

Konkrétně šlo o snížení hodnoty tržeb z prodeje dlouhodobého majetku o 86,07 % 

(tj. o 17 962 tis. Kč) a o nárůst tržeb z prodeje materiálu, převážně kovového odpadu, 

o 39,59 % (tj. o 8 917 tis. Kč). Rok 2010 zaznamenal oproti roku 2009 pokles ostatních 

provozních výnosů (o 19 989 tis. Kč, tj. o 55,02 %) a jednalo se především o tržby 

z pronájmu, smluvní sankce, dotace, náhrady škod a reklamací. 

Podrobnějšímu členění zmiňovaných ostatních provozních nákladů a výnosů se budu 

věnovat později. 
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4.2 Vertikální analýza nákladů a výnosů 

Tabulka 7 Vertikální analýza nákladů a výnosů (v tis. Kč) 

Položka 
2006 2007 2008 2009 2010 

Kč % Kč % Kč % Kč % Kč % 

Výkonová 

spotřeba 
667045 60,30 633403 59,96 1262243 71,65 1093964 71,50 516164 56,88 

Os. náklady 330000 29,83 345701 32,73 372145 21,12 359415 23,49 314386 34,64 

Daně a pop. - - 2030 0,19 3384 0,19 3431 0,22 3388 0,37 

Odpisy 
DHM,DNM 

59118 5,34 42189 3,99 45210 2,57 48653 3,18 50913 5,61 

ZC prod. 

DM a mat. 
- - 20448 1,94 57768 3,28 11442 0,75 13602 1,50 

Ostat. prov. 

náklady 
50042 4,53 12618 1,19 21032 1,19 13202 0,86 9074 1,00 

Provozní 

náklady 
1106205 100 1056389 100 1761782 100 1530107 100 907527 100 

Prodané CP 
a podíly 

- - - - 8 0,00 100 0,08 - - 

Nákl. úroky 3094 10,65 606 3,00 1090 1,20 4475 3,74 4485 16,19 

Ostatní fin. 

náklady 
- - 12273 60,78 53167 58,33 77575 64,76 23815 85,97 

DzP za BČ 25946 89,35 7315 36,22 36889 40,47 37634 31,42 -597 -2,16 

Finanční 

náklady 
29040 100 20194 100 91154 100 119784 100 27703 100 

Výkony 1076427 91,97 992322 93,45 1798412 92,92 1656234 95,41 787884 94,00 

Tržby 

z prod. DM 
a materiálu 

23768 2,03 55499 5,23 121416 6,27 43388 2,50 34343 4,10 

Ostatní PV  70278 6,00 13991 1,32 15652 0,81 36331 2,09 16342 1,90 

Provoz. 

výnosy(PV) 
1170473 100 1061812 100 1935480 100 1735953 100 838569 100 

Tržby 

z prodeje 
CP a podílů 

- - - - 143 0,21 - - - - 

Výnosové 

úroky 
4501 30,94 4278 23,55 3729 5,29 957 0,92 2019 7,03 

Ostatní FV 10045 69,06 13891 76,45 66588 94,50 103453 99,08 26685 92,97 

Financ. 

výnosy(FV) 
14546 100 18169 100 70460 100 104410 100 28704 100 

Mimořádné 

výnosy 
- - 2 100 1 100 3 100 3 100 

Mimořádné 

výnosy 
- - 2 100 1 100 3 100 3 100 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

Tabulka č. 7 je zaměřena na vertikální analýzu nákladů a výnosů během sledovaných 

let. Vyjadřuje procentní podíly nákladových položek na celkových hodnotách provozních 

a finančních nákladů, resp. podíly výnosových položek v procentech vztažených 

k celkovým hodnotám provozních, finančních a mimořádných výnosů.  
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Můžeme si všimnout, že nejvyšší procentní zastoupení na hodnotách provozních 

nákladů měly výkonové spotřeby. Konkrétně v roce 2006 to bylo 60,30 % ze 100 % 

provozních nákladů, v dalších letech to pak bylo 59,96 %, 71,65 %, 71,50 % a v roce 2010 

to bylo 56,88 %. Nejnižší procentní podíly nákladových položek jsem zaznamenala v roce 

2006 u ostatních provozních nákladů (tj. 4,53 % z celkových provozních nákladů), které 

představovaly náhrady škod a reklamace, vrácení neoprávněného plnění, nájemné 

či smluvní sankce. V dalších letech byly tyto nejnižší procentní podíly zastoupeny daněmi 

a poplatky. Konkrétně v roce 2007 to bylo 0,19 % z celkových 100 % provozních nákladů, 

v dalším roce opět 0,19 %, poté 0,22 % a v roce 2010 to bylo 0,37 %.   

Nejvyšší procentní podíl nákladových položek ze 100 % finančních nákladů byl v roce 

2006 zaznamenán u daně z příjmu za běžnou činnosti při sazbě 24 % a to celých 89,35 % 

ze 100 %. V dalších letech byly těmito nákladovými položkami ostatní finanční náklady 

(bankovní poplatky), konkrétně v roce 2007 60,78 %, v dalších letech pak 58,33 %, 

64,76 % a v roce 2010 to bylo 85,97 % ze 100 % celkových finančních nákladů. Nejnižší 

procentní zastoupení měly v letech 2006 a 2007 nákladové úroky, konkrétně 10,65 % 

a 3,00 % z celkových finančních nákladů. V roce 2008 a 2009 se jednalo o prodané cenné 

papíry a podíly (0,00x % a 0,08 %). Pro rok 2010 se nejnižší měrou na celkových 100 % 

finančních nákladů podílela daň z příjmu za běžnou činnost při sazbě 19 % a to -2,16 %.    

Nejvyšší procentní podíly výnosových položek vztažených k 100 % provozních 

výnosů každoročně tvořily výkony (91,97 %, 93,45 %, 92,92 %, 95,41 % a 94,00 %), 

na nichž se největšími měrami podílely tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. 

Nejnižší procentní zastoupení výnosových položek bylo v roce 2006 u tržeb z prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu (tj. 2,03 %). V dalších letech se jednalo o ostatní 

provozní výnosy (1,32 %, 0,81 %, 2,09 % a 1,90 %), které tvořily tržby z pronájmů, 

vyřazení emisních povolenek, dotace, přebytky zásob, smluvní sankce, náhrady škod 

a reklamace.  

Bereme-li jako základ (100 %) finanční výnosy, pak se nejvyššími procenty na něm 

každoročně podílely ostatní finanční výnosy (tj. 69,06 %, 76,45 %, 94,50 %, 99,08 % 

a 92,97 %), které tvořil zisk z inkasa pohledávek, zisk z přepočtu pohledávek, zisk 

z přepočtu finančních účtů, příjmy z dividend. Nejnižší procentní podíly byly zaznamenány 

v letech 2006 a 2007 u výnosových úroků (30,94 % a 23,55 %), v roce 2008 u tržeb 
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z prodeje cenných papírů a podílů (0,21 %) a v letech 2009 a 2010 opět u výnosových 

úroků (0,92 % a 7,03 %).  

Společnost dosáhla za období 2007 – 2010 i mimořádných výnosů. Tato skutečnost 

má pouze informativní charakter. Podrobnějšímu členění těchto výnosů se nebudu věnovat.  

Tabulka 8 Vertikální analýza vybraných provozních nákladů a výnosů (v tis. Kč) 

Položka 
2006 2007 2008 2009 2010 

Kč % Kč % Kč % Kč % Kč % 

Výkonová 

spotřeba 
667045 100 633403 100 1262243 100 1093964 100 516164 100 

Spotřeba 

mat.,energie 
667045 100 473553 74,76 873526 69,20 727796 66,53 354679 68,71 

Služby - - 159850 25,24 388717 30,80 366168 33,47 161485 31,29 

Osobní Ná. 330000 100 345701 100 372145 100 359415 100 314386 100 

Mzdové Ná. 254090 77,00 249162 72,07 266433 71,60 260919 72,50 224311 71,35 

Odměny 

členům 

spol. a 

družstva 

5215 1,58 2389 0,69 2652 0,71 2655 0,74 2400 0,76 

Náklady na 

soc. zab. a 
ZP 

61361 18,59 86514 25,03 93126 25,02 85427 23,77 76304 24,27 

Sociální Ná. 9334 2,83 7636 2,21 9934 2,67 10414 2,90 11371 3,62 

ZC prod. 

DM a mat. 
- - 20448 100 57768 100 11442 100 13602 100 

ZC prod. 

DM 
- - 8022 39,23 41575 71,97 3420 29,89 1840 13,53 

Prod. mat. - - 12426 60,77 16193 28,03 8022 70,11 11762 86,47 

           

Výkony 1076427 100 992322 100 1798412 100 1656234 100 787884 100 

Tržby za 

prodej výr. 

a služeb 

1071396 99,53 972823 98,03 1737612 96,62 1632800 98,59 825308 
104,7

5 

Změna 

stavu zásob 

vlastní čin. 

5031 0,47 7037 0,71 42122 2,34 -2426 -0,15 -60271 -7,65 

Aktivace - - 12462 1,26 18678 1,04 25860 1,56 22847 2,90 

Tržby 

z prod. DM 

a materiálu 

23768 100 55499 100 121416 100 43388 100 34343 100 

Tržby 

z prod. DM 
- - 12364 22,28 65144 53,65 20870 48,10 2908 8,47 

Tržby 

z prod. mat. 
23768 100 43135 77,72 56272 46,35 22518 51,90 31435 91,53 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

Tabulka č. 8 je zaměřena na vertikální analýzu vybraných provozních nákladů 

a výnosů. Výkonová spotřeba je tvořena spotřebou materiálu, elektrické energie, plynu, 

opravami strojů, budov, zařízení, přepravným a kooperací. Bereme-li ji (výkonovou 

spotřebu) jako 100 %, pak je patrné, že nejvyšší procentní podíl na této hodnotě nákladů 
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měla každoročně spotřeba materiálu a energie (konkrétně to bylo 100 % v roce 2006, 

74,76 % v roce 2007 a v dalších letech pak 69,20 %, 66,53 % a 68,71 %). Nejnižší 

procentní podíly každoročně zaznamenaly služby (0 % v roce 2006, poté 25,24 %, 

30,80 %, 33,47 % a 31,29 %).  

Podrobnějším členěním osobních nákladů (bereme je jako 100 %) zjistíme, 

že nejvyšší procentní podíl na nich každoročně měly mzdové náklady (tj. 77,00 %, 

72,07 %, 71,60 %, 72,50 % a 71,35 %). Naopak nejnižšími procenty se na nich každoročně 

podílely odměny členům orgánů (1,58 %, 0,69 %, 0,71 %, 0,74 % a 0,76 %). 

Tabulka 9 Přehled počtu pracovníků společnosti v letech 2006 – 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet 

pracovníků 
945 925 930 849 811 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

Se snižováním (zvyšováním) mzdových nákladů jde ruku v ruce nárůst (pokles) 

pracovníků společnosti. Přehled o jejich počtu poskytuje tabulka č. 9. Je z ní patrné, 

že v roce 2007 došlo k snížení počtu pracovníků o 2,12 %. Důvodem byl odchod 

zaměstnanců do důchodu, příp. jiných firem. Rok 2008 znamenal nárůst v počtu 

pracovníků o 0,54 %. Konkrétně se jednalo o přijetí pěti vysokoškolsky vzdělaných 

zaměstnanců. Rok 2009 a 2010 se nesl ve znamení sníženého počtu pracovníků (o 8,71 % 

a 4,48 %) z důvodu sílící hospodářské krize a poklesu poptávky na trhu po vyráběných 

výrobcích, zejména po automobilových součástkách. Strukturu pracovníků společnosti 

tvoří dělníci jednicoví – úkoloví, dělníci režijní a THP pracovníci. Dle vzdělání jde 

o pracovníky se základním vzděláním, vyučené pracovníky, středoškolsky a vysokoškolsky 

vzdělané zaměstnance. 

Tabulka 10 Vyjádření průměrných osobních nákladů připadajících na 1 pracovníka (v tis. Kč) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet pracovníků 945 925 930 849 811 

Osobní náklady 330 000 345 701 372 145 359 415 314 386 

Průměrné osobní náklady/ 

pracovníka 
349,21 373,73 400,16 423,34 387,65 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

Tabulka č. 10 poskytuje přehled o výších průměrných osobních nákladů připadajících 

na 1 pracovníka během let 2006 - 2010 v tis. Kč. Můžeme si všimnout, že i přes pokles 

v počtu pracovníků v roce 2007 oproti roku 2006 a v roce 2009 oproti roku 2008 došlo 

k nárůstům průměrných osobních nákladů na pracovníka oproti roku předcházejícímu. 
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Tento fakt byl ovlivněn propouštěním dělníků (tedy pracovníků vyučených a se základním 

vzděláním) a navýšením odměn členům společnosti. Společnost každoročně investuje 

do vzdělávání a na rozvoj svých zaměstnanců (jazykové kurzy, kurzy obsluhy počítačů, 

rozvoj obchodních a nákupních dovedností, analýza investic, manažerské dovednosti, 

tréninky mistrů). Z oblasti sociálních nákladů zajišťuje preventivní lékařské prohlídky 

(včetně bezplatného očkování proti chřipce), zvyšuje bezpečnost a ochranu zdraví 

pracovníků při práci (každoroční poklesy v počtech pracovních úrazů), poskytuje rovněž 

příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům, pořádá letní dětské tábory (příspěvek 

2 000 Kč na dítě), Mikulášské besídky, dětské dny, sportovní akce a reprezentační ples 

společnosti.  

Z Tabulky č. 8 je rovněž patrné, že nejvyšší procentní podíly nákladových položek 

vztažených k zůstatkové ceně prodaného dlouhodobého majetku a materiálu tvořila 

v roce 2007 zůstatková cena prodaného materiálu (60,77 %). V dalším roce 

pak zůstatková cena prodaného DM (71,97 %). Šlo o prodej nemovitostí v prostoru 

bývalých garáží. Nejvyšší podíl v procentech byl v dalších letech opět zaznamenán 

u zůstatkové ceny prodaného materiálu (70,11 %, 86,47 %). Nejnižší procentní podíly 

v roce 2007 přinesla zůstatková cena prodaného DM (39,23 %), která byla 

v následujícím roce vystřídána zůstatkovou cenou materiálu (28,03 %). V letech 2009 

a 2010 se opět jednalo o zůstatkovou cenu prodaného DM (29,89 % a 13,53 %), která 

zahrnovala přímý prodej nepotřebných nemovitostí v areálu mateřské společnosti 

podnikatelskému subjektu. 

Na výkonech (100 %) měly každoročně nejvyšší procentní podíl tržby z prodeje 

vlastních výrobků a služeb jednotlivých divizí společnosti (tj. 99,53 %, 98,03 %, 96,62 %, 

98,59 % a 104,75 %). Naopak nejnižší podíly v procentech byly v letech 2006 a 2007 

u změny stavu zásob vlastní činností (0,47 % a 0,71 %), v roce 2008 u aktivace 

a v letech 2009 a 2010 opět u změny stavu zásob vlastní činnosti (-0,15 % a -7,65 %). 

Tržby z prodeje dlouhodobého materiálu a majetku (100 %) byly největší měrou 

tvořeny v roce 2006 a 2007 tržbami z prodeje materiálu (100 % a 77,72 %), v roce 2008 

tržbami z prodeje DM (53,65 %) a v letech 2009 a 2010 opět tržbami z prodeje 

materiálu (51,90 % a 91,53 %). Nejnižší procentní podíly výnosových položek na těchto 

tržbách zaznamenaly v roce 2007 tržby z prodeje DM (22,28 %), v roce 2008 tržby 
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z prodeje materiálu (46,35 %) a v letech 2009 a 2010 tržby z prodeje DM (48,10 % 

a 8,47 %). Prodej materiálu byl tvořen prodejem kovového odpadu a nepotřebných 

mazadel, u DM se jednalo o prodej nepotřebných strojů a drobných zařízení (brusek, 

svářeček). 

4.3 Tržby jednotlivých divizí společnosti 

V tabulce č. 11 můžeme vidět přehled tržeb, kterých dosáhly jednotlivé divize 

společnosti během sledovaných let. 

Tabulka 11 Tržby dle jednotlivých divizí v letech (v tis. Kč)  

Divize 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

Důlní stroje 377 401 180 127 1 058 229 1 219 886 273 202 

Hydraulika 90 703 141 072 126 713 79 926 122 921 

Nakládací hydraulické 

jeřáby 
24 161 46 164 32 340 6 295 18 084 

Kování a kalení 313 644 249 314 248 630 158 954 196 092 

Výroba nářadí 68 732 78 623 106 409 72 431 66 870 

Galvanovna 37 668 39 869 36 608 26 055 29 998 

Strojírna 109 441 178 280 122 478 61 344 110 558 

Služby 14 618 12 090 6 147 7 836 7 543 

Měření, analýzy, 

certifikace 
34 864 47 162 0 0 0 

Ostatní 164 122 58 73 40 

 1 071 396 972 823 1 737 612 1 632 800 825 308 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

Rok 2006 byl úspěšný v historii společnosti. Divize Důlní stroje překročila plánovaný 

zisk o 20,6 mil. Kč a skutečné tržby tím byly mnohem ziskovější než plánované. Mezi 

nejvýznamnější zakázky patřily dodávky výrobků pro společnost OKD (modernizace 

výztuží), dále výrobky do Polska a Austrálie. Divize Kovárna a kalení překročila 

plánované tržby o 1 % svými opracovanými výkovky pro zemědělství, stavebnictví 

a automobilový průmysl. Divize Hydraulika v tomto roce splnila plán tržeb pouze 

na 76 % a tak začala plánovat zakázky pro další rok. Divize Strojírna přeplnila plán tržeb 

o 16 % a naplánovala pro další rok investice do oblastí pálení, svařování a obrábění 

v hodnotě 53 mil. Kč. Divize Výroba překročila plánované tržby o 11 % výrobou 

plechových kol, forem pro výrobu hliníkových kol pro automobilový průmysl a působila 

jak na českých, tak zahraničních trzích. Tržby divize Galvanovna byly v tomto roce o 4 % 

nižší oproti plánovaným. Důvodem bylo zvýšení cen zinku na světových trzích o 146 %, 

nesplnění navýšených tržeb chromování, neboť marketingovým průzkumem nebyli 
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nalezeni noví zákazníci. Divize Nakládací hydraulické jeřáby nesplnila plán tržeb. Došlo 

k poklesu jejich tržeb o 54 % z důvodu přetrvávajícího problému s těžbou dřeva v ČR, 

což mělo za následek personální výměnu na pozici ředitele v této divizi. 

Rok 2007 byl ve znamení poklesu tržeb o 9,2 %. Tržby divize Důlní stroje poklesly 

o 197 274 tis. Kč (tj. o 52,27 %). Především šlo o dodávky hřeblových a pásových 

dopravníků pro českou společnost OKD. Pro následující rok získala společnost velkou 

zakázku na výrobu individuálních hydraulických stojek a hřeblových dopravníků do Bosny 

a Hercegoviny. Divize Kovárna a kalení zaznamenala pokles v tržbách o 64 330 tis. Kč 

(tj. o 20,51 %). Během roku došlo ke sloučení dvou strategických jednotek (výroba 

výkovků + výkovků pro automobilový průmysl), rovněž došlo k opravám kalících, 

propouštěcích pecí a vozíkové pece. Pro následující rok divize se očekává spolupráce 

s francouzskou automobilovou společností. Divize Hydraulika navýšila tržby oproti 

předešlému roku o 50 369 tis. Kč (tj. o 56,62 %). Důvodem bylo pořízení nového 

soustruhu, stroje na vrtání dlouhých tenkých otvorů a navýšení prodaných hřídelů o 20 %. 

Tržby navýšila i divize Strojírna a to o 68 839 tis. Kč (tj. o 62,90 %). Během roku došlo 

k růstu objemu tržeb s Německem a Francií. Navýšení tržeb zaznamenala i divize Výroba 

(o 9 891 tis. Kč, tj. o 14,39 %) zejména dodávkami svých výrobků pro automobilový 

průmysl. Do budoucna divize plánuje investici do vybudování nové haly v hodnotě 100 mil. 

Kč. Divize Nakládací hydraulické jeřáby navýšila tržby oproti předešlému roku o 22 003 

tis. Kč (tj. o 91,07 %) a rozšířila tím svou působnost na českém a slovenském trhu. Pro 

následující rok se plánuje vstup na ruský trh a výroba nového typu nakládacího jeřábu. 

Růst tržeb zaznamenala i divize Galvanovna a to o 2 201 tis. Kč (o 5,84 %) a tím 

překročila plán tržeb stanovený pro tento rok. 92,4 % výkonů této divize byly určeny 

externím zákazníkům.  

  V roce 2008 došlo k nárůstu tržeb oproti roku 2007 o 78,62 %. Divize Důlní stroje 

dosáhla rekordního výsledku hospodaření, neboť tržby vzrostly o 878 102 tis. Kč 

(tj. o 487,49 %). Divize vyvinula nové pluhové soupravy, mechanizované výztuže 

pro OKD a pro další rok plánuje několik zakázek na zahraničních trzích. Pokles tržeb 

přinesla divize Strojírna o 55 802 tis. Kč (tj. o 31,30 %) z důvodu odvolání zakázek 

od dvou důležitých zákazníků v 2. pol. roku 2008. Snížení tržeb byl i v divizi Hydraulika 

(o 14 359 tis. Kč, tj. o 10,18 %) a tím došlo ke splnění plánu v oblasti tržeb pouze na 71 %. 

V dalším roce se očekává útlum dodávek a je nutné hledat nové zákazníky. Divizi 
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Kovárna a kalení poklesly tržby o 684 tis. Kč (tj. o 0,27 %). Důvodem byly investice 

do instalace velkokapacitních nůžek pro stříhání kruhového a obdélníkové průřezu 

a hospodářská krize v automobilovém průmyslu (odvolávky výrobků do aut od zákazníků 

za 4 poslední měsíce roku). Pro následující rok byla získána zakázka od francouzské 

automobilové firmy a začátek sériové výroby se očekává na konci roku 2009. Divizi 

Výroba nářadí vzrostly tržby o 27 786 tis. Kč (tj. o 35,34 %) a došlo tak k překročení 

plánu tržeb. V tomto roce rovněž došlo k ukončení výstavby haly v hodnotě 110 mil. Kč 

a divize tak získala nové prostory a větší kapacitu. Snížení tržeb zaznamenala divize 

Nakládací hydraulické jeřáby o 13 824 tis. Kč (tj. o 29,95 %) a z důvodu krize 

ve dřevozpracujícím průmyslu tak nedošlo ke splnění plánovaných ukazatelů. Na konci 

roku 2008 se opět začaly vyrábět již dříve zhotovované stavební jeřáby a pro příští rok se 

z důvodu sílící krize plánuje vyprodání skladových zásob. Divizi Galvanovna klesly tržby 

o 3 261 tis. Kč (tj. o 8,18 %) z důvodu nedostatku zakázek ve 4. čtvrtletí tohoto roku 

a poklesu poptávky po galvanických povrchových úpravách.  

V roce 2009 došlo k poklesu tržeb oproti roku 2008 o 6,03 %. Dá se říct, že pokles 

tržeb pronikl do všech, mnou sledovaných divizí. Výjimkou je divize Důlní stroje 

s nárůstem tržeb o 161 657 tis. Kč (tj. o 15,28 %). V dalším roce divize očekává nesplnění 

finančních ukazatelů, neboť ke konci roku nemá žádnou velkou zakázku pro další rok. 

Pokles tržeb přinesla divize Strojírna (o 61 134 tis. Kč, tj. o 49,91 %). Další pokles pak 

divize Hydraulika o 46 787 tis. Kč (tj. o 36,92 %), což mělo za následek změnu 

organizační struktury v tomto roce a došlo ke sloučení výroby v 1 celek. Vliv hospodářské 

krize v kovárenství měl za následek pokles tržeb divize Nástrojárna a kalení 

o 89 675 tis. Kč (tj. o 36,07 %). Jelikož došlo k poklesu výroby pro automobilový průmysl 

(65 % produkce jde do tohoto průmyslu), musel se snížit počet pracovníků divize o 32 % 

na 108. Pokles tržeb o 33 978 tis. Kč (tj. o 31,93 %) přinesla divize Výroba nářadí. Došlo 

k poklesu tržeb od klíčových externích zákazníků a k poklesu i v oblasti interních předávek. 

Divizi Nakládací hydraulické jeřáby klesly tržby o 26 045 tis. Kč (tj. o 80,53 %). Prodej 

v tomto roce byl zaměřen na tuzemský trh a trhy bývalé východní Evropy. Divize se vrátila 

k výrobě stavebních jeřábů a vrátila jeřáby zpět na železnici. I přesto ale nebyly splněny 

plánované ukazatele z důvodu prohlubující se krize. Snížení tržeb přinesla i divize 

Galvanovna a to o 10 553 tis. Kč (28,83 %) z důvodu poklesu poptávky po galvanických 

povrchových úpravách a tím se očekává konkurenční boj i pro další rok. Došlo 



Bc. Kristýna Ocelková: Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za sledované 

období. 

2011/2012  37 

 

k restrukturalizaci divize s cílem dosáhnout úspory nákladů v procesech obchod, 

technologie, výroba, lidské zdroje a údržba. 

Rok 2010 znamenal pro společnost pokles tržeb o 807 492 tis. Kč (tj. o 49,45 %). 

Jelikož divize Důlní stroje nezískala v tomto roce žádnou zakázku celého porubového 

komplexu, tak jí klesly tržby o 946 684 tis. Kč (tj. o 77,60 %). Hlavní náplní činnosti byl 

prodej hřeblových dopravníků pro tuzemský trh, pásových vleků pro zahraničního 

odběratele a dodávky náhradních dílů pro těžařskou společnost OKD. Divize Strojírna 

přinesla nárůst tržeb oproti předešlému roku o 49 214 tis. Kč (tj. o 80,23 %). Tím se i přes 

přetrvávající krizi podařilo udržet počet zaměstnanců na stejné úrovni a byla započata 

výroba pro tři zahraniční zákazníky (výroba rámů pro drtiče kamene, rozstřikovače betonu 

pro doly a stavbu tunelů, opracování skříní převodovek pro výrobu bio-paliv a zpracování 

krmiv). Bez přerušení výroby také došlo k realizaci stavební investice, která se týkala 

zateplení výrobní haly a jejího opláštění. Plněním zakázky pro důlní stroje došlo k nárůstu 

tržeb o 42 995 tis. Kč (tj. o 53,79 %) v divizi Hydraulika. Divizi Kovárna a kalení 

vzrostly tržby o 37 138 tis. Kč (tj. o 23,36 %) a tím došlo i k nárůstu počtu jejich 

zaměstnanců o 17 %. Během roku došlo ke zvýšení poptávky po ocelových zápustkových 

výkovcích a k získání nových odběratelů z oblasti manipulační, dopravní techniky 

a zemědělství. Divizi Nakládací hydraulické jeřáby vzrostly tržby o 11 789 tis. Kč 

(tj. o 187,28 %) díky doprodeji strojů zákazníkům. Z důvodu přetrvávající hospodářské 

krize a klesající poptávky po strojích se představenstvo společnosti rozhodlo zúžit činnosti 

této divize a k 1. 1. 2011 ukončit její samostatné fungování. Organizačně tak byla 

začleněna pod divizi Strojírna. Nárůst v tržbách u divize Galvanovna byl 3 943 tis. Kč 

(tj. 15,13 %). 86 % výkonů divize bylo odvedeno 308 externím zákazníkům a 14 % 

výkonů směřovalo k ostatním výrobním divizím společnosti formou předávek.    

4.3.1 Přehled tržeb dosažených v jednotlivých zemích 

V Tabulce č. 12 můžeme vidět přehled tržeb v jednotlivých zemích, kterých 

společnost během let 2006 - 2010 dosáhla. 

Zvolená symbolika: Č – Česká republika; N – Německo; R – Rusko, F. – Francie; S – Slovensko; P – 

Polsko; A – Argentina; Š – Španělsko; B – Belgie; R – Rakousko; O – ostatní.      
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Tabulka 12 Tržby dle zemí (v tis. Kč) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Kč % Kč % Kč % Kč % Kč % 

Č 626 234 58,4 600 381 61,7 606 696 34,9 408 315 25 338 906 41 

N 234 956 21,9 248 810 25,6 - - 142 513 8,7 174 182 21 

R 122 939 11,5 40 409 4,2 3 989 0,2 1 738 0,1 5 300 0,6 

F 32 881 3,1 21 428 2,2 24 925 1,4 33 040 2 73 865 8,9 

S 19 362 1,8 17 919 1,8 9 943 0,6 5 783 0,4 10 231 1,2 

P 9 946 0,9 11 538 1,2 8 077 0,5 3 765 0,2 25 188 3,1 

A 8 576 0,8 10 199 1,0 5 899 0,3 - - - - 

Š 2 991 0,3 3 578 0,4 - - - - 1 342 0,2 

B 2 829 0,3 2 302 0,2 2 233 0,1 2 230 0,1 3 585 0,4 

R 1 675 0,2 1 930 0,2 2 620 0,2 1 984 0,1 9 114 1,6 

O 9 007 0,8 14 329 1,5 1 073 230 61,8 1 033 432 63,4 183 595 22 

 
1 071 396 100 972 823 100 1 737 612 100 1 632 800 100 825 308 100 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

Nejvyšších tržeb v roce 2006 bylo dosaženo na tuzemském trhu, dále v Německu 

a Rusku. Naopak nejnižší podíly na tržbách mělo Rakousko, Španělsko a Belgie. 

Konkrétně se na celkové hodnotě tržeb (100 %) podílela Česká republika 58,4 % (dodávky 

pro společnost OKD), Německo 21,9 % (výroba hydraulických válců), Rusko 11,5 % 

(mechanizované výztuže pro společnost TARGOVIJ DOM), Rakousko 0,2 %, Španělsko 

0,3 % a Belgie 0,3 %. V roce 2007 se nejvíce na celkové hodnotě tržeb podílely zakázky 

do České republiky z 61,7 % (zejména pro společnost OKD), Německa z 25,6 % (díly 

pro hydromotory a hřídele), Ruska ze 4,2 % (mechanizované výztuže) a Francie z 2,2 % 

(díly pro hřídele). Menším podílem se na tržbách podílelo i Španělsko (0,4 %), Belgie 

(0,2 %), Rakousko (0,2 %) či Argentina (1,0 %). Pro rok 2008 se nejvíce na celkové 

hodnoty tržeb podílely tržby z České republiky hlavně pro společnost OKD (34,9 %), 

Francie ve výši 1,4 % (pásový vlek) a ze zemí ze skupiny ostatních (61,8 %). Nejnižší 

podíly na tržbách mělo Rusko (0,2 %), Rakousko (0,2 %), Argentina (0,3 %) a Polsko 

(0,5 %). Rok 2009 přál spolupráci s ostatními zeměmi s podílem 63,4 % na celkové 

hodnotě tržeb (především šlo o země bývalé Východní Evropy jako je Kazachstán, Litva 

a Gruzie), s ČR (25 %) a Německem (8,7 %). Nejnižší zastoupení měly země 

jako Rakousko (0,1 %), Belgie (0,1 %) a Polsko (0,2 %). Na celkových tržbách pro rok 

2010 se nejvíce podílel tuzemský trh ze 41 % (dodávky pásových a hřeblových dopravníků, 

mechanizovaných výztuží, pásových vleků a náhradních dílů pro společnost OKD), 

Německo z 21 % (výroba hydraulických válců a výroba rámů pro stavební stroje), Francie 

z 8,9 % (opracování skříní převodovek a výroba hydraulických válců) a ostatní země 

z 22 %. Nejnižší podíly měla Belgie (0,4 %), Španělsko (0,2 %) a Rusko (0,6 %). Jak je 
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z tabulky patrné, dominantní postavení na celkových tržbách z hlediska jednotlivých 

oblastí každoročně zaujímá ČR. Do skupiny ostatních zemí, se kterými společnost 

spolupracuje, patří Ukrajina, Velká Británie, Rumunsko, Švýcarsko, Itálie a USA.   

4.3.2 Přehled získaných dotací 

Přehled získaných dotací společnosti v letech 2006 - 2010 uvádí Tabulka č. 13. 

Tabulka 13 Přehled získaných dotací během let 2007 - 2010 (v tis. Kč) 

 2007 2008 2009 2010 

Projekt č. 1 506 754 896 1 342 

Projekt č. 2 - 111 7 560 8 289 

Projekt č. 3 - - - 8 072 

Celkem 506 865 8 456 17 703 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy       

Do roku 2006 společnost neevidovala žádné získané dotace. V roce 2007 byla 

ze státního rozpočtu získána dotace na řešení programového projektu na výzkum a vývoj – 

vysokokapacitního zařízení pro vedení dobývacího stroje a odtěžení rozpojené horniny 

z pracovního prostoru; univerzální jednotky pro zajišťování pracovního prostoru a pojezdu 

kombajnu. Na tento projekt byla pro rok 2008 vyplacena dotace v hodnotě 754 tis. Kč, 

další získaná dotace byla určena k vybudování školicího střediska. V roce 2009 byla 

obdržena dotace pro výše zmíněný projekt na výzkum a vývoj a také dotace na vybudování 

první části montážní haly divize Důlní stroje. Na projekt týkající se výzkumu a vývoje byla 

vyplacena dotace i v roce 2010, kromě ní šlo ještě o získanou dotaci na vybudování 2. části 

montážní haly divize Důlní stroje a na zateplení nemovitosti v rámci projektu Ekoenergie. 

4.4 Výsledek hospodaření společnosti 

V tabulce č. 14 jsou meziroční přírůstky (úbytky) jednotlivých složek výsledku 

hospodaření společnosti před zdaněním během let 2006 - 2008. Můžeme si všimnout, 

že rok 2007 zaznamenal oproti roku 2006 úbytek provozního (o 5,68 %) i finančního 

(o 52,99 %) výsledku hospodaření. Pokles provozních výnosů v roce 2007 o 9,62 % byl 

dán poklesem výkonů o 7,8 %, zejména snížením tržeb za prodej vlastních výrobků 

a služeb o 9,2 %. Úbytek provozních nákladů v roce 2007 oproti roku 2006 o 4,5 % 

ovlivnil pokles výkonové spotřeby o 5,04 %, zejména pak úspora ve spotřebě materiálu 

a energie o 29,01 %. Pokles finančního výsledku hospodaření byl dán nárůstem hodnoty 

finančních výnosů oproti roku 2006 o 25,55 % (zejména ostatních finančních výnosů, které 
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byly výše popsány o 38,29 %) a nárůstem finančních nákladů o 316,26 % (zejména 

ostatních finančních nákladů, které byly rovněž již výše popsány).    

Rok 2008 přinesl přírůstky v obou složkách VH. Nárůst provozních výnosů v roce 

2008 oproti roku 2007 byl o 82,30 % (bylo to ovlivněno nárůstem výkonů o 81,23 %, 

zejména přírůstkem tržeb za prodej výrobků a služeb o 78,62 %). Přírůstek provozních 

nákladů o 79,95 % byl ovlivněn nárůstem výkonové spotřeby o 99,28 % (zejména spotřeby 

materiálu a energie o 84,46 %) a osobních nákladů o 7,6 %. Nárůst finančního výsledku 

hospodaření v roce 2008 oproti roku 2007 byl o 200,85 %. Byl ovlivněn přírůstkem 

finančních výnosů o 285,83 % (zejména ostatních finančních výnosů) a finančních nákladů 

o 321,34 %. 

Tabulka 14 Přehled vývoje jednotlivých složek výsledku hospodaření za období 2006 - 2008 (v tis. Kč) 

 2006 2007 2008 
Index 

2007/2006 

Index 

2008/2007 

Provozní 

výnosy 
1 174 818 1 061 835 1 935 741 0,9038 1,8230 

Provozní 

náklady 
1 106 205 997 116 1 794 264 0,9014 1,7995 

Provozní VH 68 613 64 719 141 477 0,9432 2,1860 

Finanční 

výnosy 
14 546 18 262 70 460 1,2555 3,8583 

Finanční 

náklady 
3 094 12 879 54 265 4,1626 4,2134 

Finanční VH 11 452 5 383 16 195 0,4700 3,0085 

Mimořádné 

výnosy 
0 2 1 - 0,5000 

Mimořádný 

VH 
0 2 1 - 0,5000 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

Přehled meziročních úbytků (přírůstků) jednotlivých složek výsledku hospodaření 

v letech 2008 - 2010 poskytuje tabulka č. 15. Je z ní patrný nárůst provozního, finančního 

a také mimořádného VH v roce 2009 oproti roku předcházejícímu. Přírůstek provozního 

VH v roce 2009 oproti roku 2008 o 15,88 % byl ovlivněn poklesem provozních výnosů 

o 10,31 % (zejména výkonů o 7,91 %, tedy tržeb za prodej výrobků a služeb o 6,03 %) 

a poklesem hodnoty provozních nákladů o 12,37 % (tj. výkonové spotřeby o 13,33 % 

a osobních nákladů o 3,42 %). Nárůst finančního VH o 37,46 % byl způsoben přírůstkem 

finančních výnosů o 48,19 % (hlavně ostatních finančních výnosů o 55,36 %) a finančních 

nákladů o 51,39 % (ostatních finančních nákladů o 45,91 %). 
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Rok 2010 byl ve znamení meziročních úbytků sledovaných položek, jak z tabulky 

vyplývá. Úbytek provozního VH byl o 112,49 % a byl ovlivněn poklesem provozních 

výnosů o 51,70 % (zejména výkonů, tedy tržeb za prodej výrobků a služeb o 49,45 %) 

a provozních nákladů o 45,36 % (výkonové spotřeby o 52,82 % a osobních nákladů 

o 12,53 %). Finanční VH zaznamenal pokles o 98,28 % a byl ovlivněn úbytkem finančních 

výnosů o 72,53 % (ostatních finančních výnosů o 74,21 %) a finančních nákladů o 65,55 % 

(ostatních finančních nákladů o 69,30 % a daně z příjmu za běžnou činnost o 101,59 %.  

Tabulka 15 Přehled vývoje jednotlivých složek výsledku hospodaření za období 2008 - 2010 (v tis. Kč) 

 2008 2009 2010 
Index  

2009/2008 

Index 

2010/2009 

Provozní 

výnosy 
1 935 741 1 736 205 838 569 0,8969 0,4830 

Provozní 

náklady 
1 794 264 1 572 262 859 053 0,8763 0,5464 

Provozní VH 141 477 163 943 - 20 484 1,1588 - 0,1249 

Finanční 

výnosy 
70 460 104 412 28 684 1,4819 0,2747 

Finanční 

náklady 
54 265 82 150 28 300 1,5139 0,3445 

Finanční VH 16 195 22 262 384 1,3746 0,0172 

Mimořádné 

výnosy 
1 3 3 3,0000 1,0000 

Mimořádný 

VH 
1 3 3 3,0000 1,0000 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

Součet provozního, finančního a mimořádného VH dává výsledek hospodaření 

běžného účetního období před zdaněním, což můžeme vidět v následující tabulce. 

Tabulka 16 Vývoj zisku společnosti za období 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

VH před 

zdaněním 
80 065 70 104 157 673 186 208 - 20 097 

- daň  25 946 7 315 36 889 37 634 - 597 

Čistý VH 54 119 62 789 120 784 148 574 - 19 400 

Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulky č. 15 a z interních dat firmy  

Čistý výsledek hospodaření v roce 2007 vzrostl oproti roku 2006 o 16,02 % 

(tj. o 8 670 tis. Kč). V následujících letech jeho nárůst pokračoval – v roce 2008 o 92,36 % 

(tj. o 57 995 tis. Kč), 2009 o 23,01 % (tj. o 27 790 tis. Kč). Jeho prudký pokles nastal 

v roce 2010 a činil 86,94 % (tj. 167 974 tis. Kč). Tento pokles byl dán, jak již bylo výše 

zmíněno, poklesem poptávky na trzích po zhotovených výrobcích, ztrátou zákazníků, 

postupováním hospodářské krize průmyslovými odvětvími.  
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V následující části se zaměřím na výpočet ukazatelů, kteří mají vypovídací schopnost 

o hospodaření podniku (tzn. pomoci nich můžeme zjistit nejvýnosnější rok pro společnost). 

Těmito ukazateli jsou ukazatel nákladovosti celkových nákladů, rentability celkových 

výnosů a relativní změny nákladů (viz. Kapitoly 3.4.1 a 3.4.3). 

4.5 Relativní změna nákladů 

V Tabulkách č. 17 a 18 je výpočet relativní změny nákladů položky: spotřeba 

materiálu a energie. Jelikož je nákladovost vyjádřena v korunách na 100 Kč výnosů, tak 

produkce musí být ve stokorunách.  

Ze srovnání spotřeby materiálu a energie během let 2007 a 2006 je patrné, že absolutní 

hodnota této položky klesla o 193 mil. Kč. Výpočtem, který položku srovnává s objemem 

výnosů, byla relativní úspora ve výši 147 243,4 tis. Kč potvrzena. Ve skutečnosti bylo tedy 

spotřebováno méně. Během let 2008 a 2007 došlo k absolutnímu překročení této položky 

o necelých 400 mil. Kč. Ze srovnání s objemem výnosů vyšla relativní úspora ve výši 

zhruba 6 mil. Kč. Jestliže by nákladovost v roce 2007 zůstala stejná jako v roce 2006, byla 

by tato nákladová položka o 6 mil. Kč vyšší. Vývoj ukazatele nákladovosti je tedy 

důvodem relativní změny nákladů
31

.  

relN  = (43,8435 – 57,4759)  10 800,99 = - 147 243,4 tis. Kč; 

relN  = (43,5413 – 43,8435)  20 062,0 = - 6 062,7 tis. Kč. 

Tabulka 17 Výpočet relativní změny nákladů u položky: spotřeba materiálu a energie během let 2006 - 

2008 (v tis. Kč)  

 2006 2007 

Absolutní 

diference 

2007-2006 

2007 2008 

Absolutní 

diference 

2008-2007 

Spotřeba mat., 

energie 
   667 045    473 553 - 193 492    473 553    873 526 399 973 

Výnosy celkem 1 160 565 1 080 099   - 80 466 1 080 099 2 006 202 926 103 

Nákladovost 

[Kč/100 Kč] 
   57,4759   43,8435  - 13,6324    43,8435    43,5413 - 0,3022 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy a Tabulky č. 1 

V roce 2009 došlo oproti roku 2008 k absolutní úspoře u položky: spotřeba materiálu 

a energie o 145 730 tis. Kč. Jejím srovnáním s objemem výnosů byla relativní úspora 

ve výši zhruba 73 mil. Kč potvrzena. Srovnáním let 2010 a 2009 byla u této nákladové 

položky zjištěna absolutní úspora ve výši 373 mil. Kč. Srovnáním této položky s objemem 

                                                
31 Pramen [10] 
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výnosů bylo zjištěno relativní překročení ve výši 4 809,1 tis. Kč. Společnost 

tedy spotřebovala více, než mohla. V případě dosažení stejné hodnoty nákladovosti jako 

v roce 2009 by došlo ke snížení této položky nákladů o 4 809,1 tis. Kč.  

relN  = (39,5408 – 43,5413)  18 406,2 = - 73 634,0 tis. Kč; 

relN  = (40,8967 – 39,5408)  3 546,8 = 4 809,1 tis. Kč. 

Tabulka 18 Výpočet relativní změny nákladů u položky: spotřeba materiálu a energie během let 2008 - 

2010 (v tis. Kč) 

 2008 2009 

Absolutní 

diference 

2009-2008 

2009 2010 

Absolutní 

diference 

2010-2009 

Spotřeba mat., 

energie 
   873 526    727 796 -145 730    727 796 354 679 - 373 117 

Výnosy celkem 2 006 202 1 840 620 - 165 582 1 840 620 867 256 - 973 364 

Nákladovost 

[Kč/100 Kč] 
   43,5413    39,5408   - 4,0005   39,5408 40,8967   1,30559 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy a Tabulky č. 1 

4.6 Nákladovost celkových nákladů k celkovým výnosům 

V Tabulkách č. 19 a 20 je vidět výpočet ukazatele nákladovosti celkových nákladů 

k celkovým výnosům.  

Tabulka 19 Ukazatel nákladovosti celkových nákladů k celkovým výnosům během let 2006 - 2008 (v tis. 

Kč) 

 2006 2007 

Absolutní 

diference 

2007-2006 

2007 2008 

Absolutní 

diference 

2008-2007 

Náklady celkem 1 106 446 1 017 310 - 89 136 1 017 310 1 885 418 868 108 

Výnosy celkem 1 160 565 1 080 099 - 80 466 1 080 099 2 006 202 926 103 

Nákladovost 

[hal./1 Kč] 
    0,9534 0,9419 - 0,0115    0,9419    0,9398 - 0,0021 

Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulky č. 1 

Z tabulky je patrné, že v roce 2006 připadalo na 1 Kč výnosů 95,3 haléřů celkových 

nákladů. Následující rok přinesl pokles nákladovosti, tzn. na 1 Kč celkových výnosů 

připadalo 94,2 haléřů celkových nákladů. Pokles nákladovosti byl i v roce 2008, 

kdy na  1 Kč celkových výnosů připadalo zhruba 94 haléřů celkových nákladů. 
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Tabulka 20 Ukazatel nákladovosti celkových nákladů k celkovým výnosům během let 2008 - 2010 (v tis. 

Kč) 

 2008 2009 

Absolutní 

diference 

2009-2008 

2009 2010 

Absolutní 

diference 

2010-2009 

Náklady celkem 1 885 418 1 692 046 - 193 372 1 692 046 886 656 - 805 390 

Výnosy celkem 2 006 202 1 840 620 - 165 582 1 840 620 867 256 - 973 364 

Nákladovost 

[hal./1 Kč] 
    0,9398     0,9193   - 0,0205     0,9193   1,0224     0,1031 

Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulky č. 1    

V roce 2009 došlo oproti roku 2008 opět k poklesu nákladovosti. Na 1 Kč celkových 

výnosů připadalo 91,9 haléřů celkových nákladů. Nárůst nákladovosti přinesl rok 2010 

a znamenalo to tedy, že na 1 Kč celkových výnosů připadal zhruba 1 haléř celkových 

nákladů. Z tabulek je vidět, že nejnižší celkové náklady připadající na celkové výnosy 

přinesl rok 2009.  

Výpočty relativních změn nákladů v jednotlivých letech: 

2007 - 2006: relN  = (0,9419 – 0,9534)  1 080 099 = - 12 421,14 tis. Kč; 

2008 - 2007: relN  = (0,9398 – 0,9419)  2 006 202 = - 4 213,02 tis. Kč; 

2009 - 2008: relN  = (0,9193 – 0,9398)  1 840 620 = - 37 732,71 tis. Kč; 

2010 - 2009: relN  = (1,0224 – 0,9193)  867 256 = 89 414,09 tis. Kč. 

Z tabulky č. 17 je vidět absolutní úspora celkových nákladů během let 2007 a 2006 

o 89 136 tis. Kč. Srovnáním s objemem výnosů vyplynula relativní úspora nákladů 

o 12 421,14 tis. Kč. K absolutnímu překročení celkové hodnoty nákladů ve výši 

868 108 tis. Kč došlo během let 2008 a 2007. Během srovnání s objemem celkových 

výnosů byla zjištěna relativní úspora zhruba 4 mil. Kč. V případě, že by nákladovost 

pro rok 2008 zůstala na stejné hodnotě jako v roce 2007, tak by byla položka celkových 

nákladů o zhruba 4 mil. Kč vyšší. Jak již bylo výše zmíněno, vývoj ukazatele nákladovosti 

je příčinou relativní změny nákladů. Konkrétně během těchto let došlo k poklesu 

nákladovosti o 0,22 %. To mělo za následek nárůst absolutní hodnoty celkových nákladů 

o 85,33 % a nárůst výnosů o 85,74 %. Srovnání celkové hodnoty nákladů během let 2009 

a 2008 přineslo absolutní úsporu o zhruba 193 mil. Kč. Srovnáním s celkovým objemem 

výnosů byla potvrzena relativní úspora nákladů o 37 732,71 tis. Kč. Během let 2010 a 2009 

vznikla absolutní úspora celkových nákladů ve výši 805 mil. Kč. Srovnání s celkovým 

objemem výnosů ale přineslo relativní překročení a to o 89 mil. Kč. Společnost 
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tak spotřebovala více, než mohla. V případě, že by nákladovost roku 2010 zůstala 

na úrovni roku 2009, došlo by ke snížení nákladů o zhruba 89 mil. Kč.    

4.7 Rentabilita celkových výnosů a relativní změna zisku 

V Tabulkách č. 21 a 22 můžeme vidět výpočet ukazatele rentability celkových výnosů, 

jakožto poměr čistého zisku k celkovým výnosům během jednotlivých let. 

Tabulka 21 Ukazatel rentability celkových výnosů během let 2006 - 2008 (v tis. Kč)    

 2006 2007 

Absolutní 

diference 

2007-2006 

2007 2008 

Absolutní 

diference 

2008-2007 

Čistý zisk      54 119      62 789     8 670      62 789    120 784   57 995 

Výnosy celkem 1 160 565 1 080 099 - 80 466 1 080 099 2 006 202 926 103 

Rentabilita 

[hal./1 Kč] 
    0,0466     0,0581   0,0115     0,0581     0,0602   0,0021 

Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulek č. 1 a 16 

Z Tabulky č. 21 můžeme vidět, že v roce 2007 došlo oproti roku 2006 k nárůstu 

rentability o 24,68 %. V roce 2007 tedy připadalo na 1 Kč čistého zisku 5,81 haléřů 

celkových výnosů. Nárůst rentability přinesl i následující rok oproti roku 2007 

a to o 3,61 %. V roce 2008 připadalo na 1 Kč čistého zisku 6,02 haléřů celkových výnosů. 

Tabulka 22 Ukazatel rentability celkových výnosů během let 2008 - 2010 (v tis. Kč) 

 2008 2009 

Absolutní 

diference 

2009-2008 

2009 2010 

Absolutní 

diference 

2010-2009 

Čistý zisk    120 784    148 574     27 790    148 574 - 19 400 - 167 974 

Výnosy celkem 2 006 202 1 840 620 - 165 582 1 840 620 867 256 - 973 364 

Rentabilita 

[hal./1 Kč] 
   0,0602     0,0807    0,0205    0,0807  - 0,0224   - 0,1031 

Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulek č. 1 a 16 

Nárůst rentability celkových výnosů přinesl i rok 2009 oproti roku 2008, jak můžeme 

vidět z Tabulky č. 20. V roce 2009 tedy na 1 Kč čistého zisku připadalo 8,07 haléřů 

celkových výnosů. Rok 2010 zaznamenal oproti roku 2009 pokles rentability o –127,76 %. 

Jinými slovy, v roce 2010 připadalo na 1 Kč čistého zisku – 2,24 haléřů celkových výnosů. 

Z tabulek je vidět pravidelný nárůst rentabilit v letech 2006-2009. Ten byl přerušen 

rokem 2010, který byl ve znamení poklesu jak čistého zisku (o 113,1 %), tak celkových 

výnosů (o 52,9 %) oproti roku 2009. 

Podobně jako jsem u nákladů vypočítala relativní změnu nákladů, tak u zisku se 

zaměřím na relativní změnu zisku. Výpočet má podobný charakter a zjišťuje se jím rozdíl 
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mezi absolutní a relativní hodnotou zisku. Relativní (přepočtená) hodnota zisku se získá 

vztahem: 

101 QrrZrel
32

. 

Zvolená symbolika: Zrel – relativní změna zisku; r1 – rentabilita následujícího roku (období 1); r0 – 

rentabilita předešlého roku (období 0); Q1 – hodnota výnosů období (1). 

Ze vzorce je patrné, že relativní změna zisku je rovna rozdílu rentabilit násobeného 

hodnotou výnosů následujícího roku. Kladná hodnota výsledku informuje o relativním 

zvýšení zisku, naopak záporná hodnota značí relativní snížení zisku (zisk období 1 byl tedy 

menší než ten přepočtený). 

Výpočet relativních změn zisku v jednotlivých letech: 

2007 – 2006: relZ  = (0,0581 – 0,0466)  1 080 099 = 12 421,14 tis. Kč; 

2008 – 2007: relZ  = (0,0602 – 0,0581)  2 006 202 = 4 213,02 tis. Kč; 

2009 – 2008: relZ  = (0,0807 – 0,0602)  1 840 620 = 37 732,71 tis. Kč; 

2010 – 2009: relZ  = (- 0,0224 – 0,0807)  867 256 = - 89 414,09 tis. Kč. 

Z Tabulky č. 19 můžeme vidět absolutní nárůst čistého zisku srovnáním let 2007 

a 2006 o 8 670 tis. Kč. Srovnáním s objemem celkových výnosů bylo zjištěno relativní 

zvýšení zisku o 12 421,14 tis. Kč. Rok 2008 byl oproti roku 2007 ve znamení nárůstu 

celkových výnosů o 85,74 % a absolutního nárůstu čistého zisku o 92,36 % (tj. skoro 

o 58 mil. Kč). V porovnání s objemem výnosů došlo k relativnímu zvýšení zisku o zhruba 

4 mil. Kč. Během let 2009 a 2008 došlo také k absolutnímu nárůstu celkového čistého 

zisku o 27 790 tis. Kč. Srovnáním s objemem výnosů bylo zjištěno relativní zvýšení zisku 

o více jak 37 mil. Kč. K absolutnímu poklesu čistého zisku došlo porovnáním let 2010 

a 2009 a to o – 167 974 tis. Kč (tj. o – 113,06 % oproti předešlému roku). Srovnáním 

s objemem celkových výnosů bylo zjištěno relativní snížení zisku o – 89 414,09 tis. Kč. 

Z výsledku vyplývá, že zisk období (1) byl nižší než ten přepočtený. 

Z mých výše uvedených výpočtů považuji za nejvýnosnější hospodaření společnosti 

rok 2009. V tomto roce bylo dosaženo nejvyššího čistého zisku z celé škály mnou 

sledovaných let. Dále sice došlo ke zvýšení hodnoty nákladů oproti předešlému roku, 

                                                
32 Pramen [Přednáškové materiály z předmětu Analýza hospodářských operací + 10] 
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ale ukazatel nákladovosti byl nejnižší ze všech let – na 1 Kč čistého zisku připadalo 

91,93 haléře celkových nákladů. Výnosy sice poklesly oproti roku 2008 o 8,3 %, nicméně 

rentabilita celkových výnosů byla nejvyšší ze všech let – na 1 Kč čistého zisku připadalo 

8,07 haléřů celkových výnosů. Za méně úspěšné období v hospodaření společnosti 

považuji roky 2007 a 2008.    

Za nejméně efektivní hospodaření společnosti považuji rok 2010, kdy sice došlo 

k poklesu nákladů oproti předešlému roku o 47,6 %, ale k rovněž k rapidnímu poklesu 

výnosů (o 52,9 %). Ukazatel nákladovosti byl nejvyšší v historii společnosti – na 1 Kč 

čistého zisku v tomto roce připadalo 1,02 haléře celkových nákladů. Jako negativní 

shledávám i ukazatele rentability – kdy na 1 Kč čistého zisku připadalo - 2,24 haléřů 

celkových výnosů. Nepříznivě hodnotím i rok 2006, kdy došlo k nárůstu nákladů o 8,1 % 

a pouze o 6,9 % se zvýšila hodnota výnosů. Rentabilita celkových výnosů byla nejnižší 

během mnou sledovaných let – na 1 Kč čistého zisku připadalo 4,7 haléřů celkových 

výnosů. Nákladovost byla naopak vysoká – na 1 Kč čistého zisku připadalo 95,3 haléře 

celkových nákladů.    

4.8 Rentability 

Pro zjištění úspěšnosti v dosahování podnikových cílů, posouzení celkové efektivnosti 

činnosti podniku, intenzity užívání a zhodnocení vloženého kapitálu do podniku se budu 

níže věnovat výpočtům rentability celkového kapitálu a rentability vlastního kapitálu 

(dle uvedených vztahů v Kapitole 3.4.1). 

4.8.1 Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) vyjadřuje celkovou efektivnost podniku, čili 

jak efektivně podnik využívá peníze, které do majetku vložil. Při tomto výpočtu nejsou 

zohledňovány zdroje financování aktiv společnosti.  

Tento ukazatel se používá nejen ke zhodnocení výdělkové schopnosti společnosti jako 

celku, ale i k posouzení výsledků v divizích a podobných vnitropodnikových útvarech
33

. 

                                                
33 Pramen [8] 
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Tabulka 23 Výpočet rentability celkového kapitálu (ROA) během let 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Čistý zisk       54 119      62 789    120 784    148 574    - 19 400 

Celková aktiva 1 201 479 1 151 823 1 408 036 1 459 342 1 305 653 

Rentabilita [hal./1 Kč] 0,0450 0,0545 0,0858 0,1018 - 0,0149 

Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulky č. 1 a interních materiálů společnosti 

Z Tabulky č. 23 vyplývá, kolik korun čistého zisku (haléřů) připadá na 1 Kč celkového 

kapitálu. V roce 2006 připadalo 4,5 haléřů čistého zisku na 1 Kč celkového kapitálu. 

V roce 2007 na 1 Kč celkového kapitálu připadalo 5,45 haléřů zisku po zdanění. Rok 2008 

zaznamenal 8,58 haléřů čistého zisku na 1 Kč celkového kapitálu. V roce 2009 připadalo 

na 1 Kč celkového kapitálu 10,18 haléřů zisku po zdanění. Ukazatel pro rok 2010 značí, 

že -1,49 haléřů připadalo na 1 Kč celkového kapitálu.  

Tabulka 24 Nárůsty a poklesy hodnot položek potřebných k výpočtu rentability celkového kapitálu 

během let 2006 - 2010 (v tis. Kč, v %) 

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

Kč % Kč % Kč % Kč % 

Čistý zisk 8 670  16,02 57 995 92,36 27 790 23,01 - 167 974 - 113,06 

Celková aktiva - 49 656 - 4,13  256 213 22,24 51 306  3,64 - 153 689   - 10,53 

Rentabilita 

[hal./1 Kč] 
0,0095 21,11 0,0313 57,43 0,016 18,65 - 0,1167 - 114,64 

Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulky č. 1 a interních materiálů společnosti 

Z Tabulky č. 24 můžeme vidět nárůst rentability celkového kapitálu v roce 2007 oproti 

roku 2006 o 21,11 % (tzn. o 0,95 haléřů čistého zisku na 1 Kč celkového kapitálu). Tento 

nárůst byl ovlivněn přírůstkem čistého zisku o 16,02 % (díky poklesu celkových nákladů 

o 8,06 %) a úbytkem celkových aktiv společnosti o 4,13 %. Rok 2008 přinesl oproti 

předešlému roku nárůst rentability o 57,43 % (tzn. o 3,13 haléřů zisku po zdanění na 1 Kč 

celkového kapitálu). Nárůst byl ovlivněn přírůstkem čistého zisku o 92,36 % (díky 

přírůstku celkových výnosů 85,74 %) a celkových aktiv o 22,24 % (dlouhodobého majetku 

o 20,24 % - v tom DNM o 18,98 % a DHM o 21,34 %). V roce 2009 došlo oproti roku 

2008 k nárůstu rentability o 18,65 % (tzn. o 1,6 haléře čistého zisku na 1 Kč celkového 

kapitálu). Tento přírůstek rentability ovlivnil růst hodnoty celkových aktiv o 3,64 % 

(v DHM se navýšila hodnota staveb o 64,88 % a samostatných movitých věcí a souboru 

movitých věcí o 74,40 %). Nárůst rentabilit během let 2006-2009 připisuji zlepšující 

se hospodářské situaci společnosti (nárůsty čistého zisku) a zlepšujícímu se zhodnocení 

celkového kapitálu let 2007-2009. V roce 2010 došlo oproti roku 2009 k poklesu 

rentability o 114,6 % (tzn. o – 11,67 haléřů čistého zisku na 1 Kč celkového kapitálu). 

Tento pokles byl dán zhoršenou hospodářskou situací společnosti (pokles čistého zisku 
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o 113,06 %) a snížením hodnoty celkových aktiv o 10,53 % (zejména se jednalo o snížení 

DNM o 34,82 % - softwaru o 35,47 % a ocenitelných práv o 36,57 %). Nejlepšího 

výsledku dosáhl ukazatel rentability celkového kapitálu v roce 2009 a naopak nejhoršího 

v roce 2010.    

Jelikož se tento ukazatel používá i k posouzení výsledků jednotlivých divizí, rozhodla 

jsem se jej do následující tabulky spočítat. Okomentovala jsem čtyři nejdůležitější divize 

společnosti: Důlní stroje, Hydrauliku, Kování a kalení a Strojírnu.  

Tabulka 25 Výpočet rentabilit celkového kapitálu (ROA) u jednotlivých divizí společnosti během let 

2006 - 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková aktiva  

[tis. Kč] 
1 201 479 1 151 823 1 408 036 1 459 342 1 305 653 

Rentabilita [hal./1 Kč] vč. procentuálních nárůstů a poklesů vždy oproti předešlému roku 

Divize Kč 
+/-

  % 
Kč 

+/-

  % 
Kč 

+/- 

% 
Kč 

+/- 

% 
Kč 

+/- 

% 

Důlní stroje 0,314 - 0,156 -50,2 0,736 371,8 0,836  13,6 0,209  -75,0 

Hydraulika 0,076 - 0,102  35,5 0,089 -12,7 0,046 -48,3 0,094 104,3 

Nakládací 

hydraulické 

jeřáby 

0,020 - 0,040 99,5 0,023 -42,5 0,004 -82,6 0,014 250,0 

Kování a kalení 0,261 - 0,257  -1,6 0,177 -31,1 0,109 -38,4 0,150  37,6 

Výroba nářadí 0,057 - 0,068 19,4 0,059 -13,2 0,035 -40,7 0,051  45,7 

Galvanovna 0,031 - 0,035 10,2 0,025  -28,6 0,018 -28,0 0,023  27,8 

Strojírna 0,091 - 0,135  47,7 0,087 -35,6 0,042 -51,7 0,085 102,4 

Služby 0,012 - 0,011 -13,9 0,004 -63,6 0,004       0 0,006  50,0 

Měření, 

analýzy, 

certifikace 

0,029 - 0,041  41,0 0,032 -21,9 0,024 -25,0 - - 

Ostatní 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 

Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulek č. 9 a 21 

Rentabilita divize Důlní stroje v roce 2006 značí, že na 1 Kč celkového kapitálu 

připadalo 31,4 haléřů čistého zisku. V roce 2007 došlo k poklesu ukazatele o 50,2 % 

(tzn. 15,6 haléřů zisku po zdanění připadalo na 1 Kč celkového kapitálu). Pokles byl dán 

snížením čistého zisku divize oproti roku 2006 o 52,27 % a snížením hodnoty celkových 

aktiv o 4,13 %. V roce 2008 připadalo na 1 Kč celkového kapitálu 73,6 haléřů čistého 

zisku (tzn. nárůst rentability oproti roku 2007 o 371,8 %). Nárůst připisuji přírůstku 

hodnoty čistého zisku divize o 487,49 %. V roce 2009 připadalo 83,6 haléřů zisku 

po zdanění na 1 Kč celkového kapitálu (zvýšení rentability oproti roku 2008 o 13,6 %). 

Pokles tržeb divize v roce 2010 oproti roku 2009 o 77,60 % a celkových aktiv o 10,53 % 

přinesl pokles rentability o 75,0 %. V roce 2010 tak připadalo 20,9 haléřů čistého zisku 
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na 1 Kč celkového kapitálu této divize. Z komentáře plyne, že nejúspěšnější hospodaření 

divize bylo v roce 2009 a nejméně úspěšné pak v roce 2007.  

Rentabilita pro rok 2006 byla v divizi Hydraulika 0,076 (tzn. 7,6 haléřů čistého zisku 

připadalo na 1 Kč celkového kapitálu). V roce 2007 došlo k nárůstu rentability oproti roku 

2006 o 35,5 % (tzn. o 2,6 haléřů zisku po zdanění na 1 Kč celkového kapitálu). Nárůst 

ukazatele byl dán snížením hodnoty celkových aktiv oproti předešlému roku o 4,13 % 

a nárůstem čistého zisku divize o 29,95 %. V roce 2008 došlo k poklesu rentability divize 

o 12,7 % (tzn. na 1 Kč celkového kapitálu připadalo 8,9 haléřů čistého zisku). Tento pokles 

byl dán nárůstem hodnoty celkových aktiv o 22,24 %. Pokles rentability přinesl i rok 2009 

oproti roku 2008 a to o 48,3 % (4,6 haléřů zisku po zdanění připadalo na 1 Kč celkového 

kapitálu). Byl dán snížením čistého zisku divize o 36,92 % a nárůstem celkových aktiv 

o 3,64 %. Poklesem hodnoty celkových aktiv v roce 2010 oproti roku 2009 o 10,53 % 

a zvýšením čistého zisku divize o 53,79 % došlo k nárůstu rentability o 104,3 % 

(tzn. 9,4 haléřů zisku po zdanění připadalo na 1 Kč celkového kapitálu). Nejúspěšnější 

hospodaření divize přinesl rok 2007 a nejméně úspěšný byl rok 2009. 

Výpočet rentability v roce 2006 u divize Kovárna a kalení ukazuje, že 26,1 haléřů 

čistého zisku připadalo na 1 Kč celkového kapitálu. Snížením čistého zisku divize v roce 

2007 oproti roku 2006 o 4,13 % došlo k poklesu rentability o 1,6 % (tzn. 25,7 haléřů zisku 

po zdanění připadalo na 1 Kč celkového kapitálu). V roce 2008 oproti roku 2007 došlo 

opět k poklesu rentability o 31,1 % (tzn. 17,7 haléřů čistého zisku připadalo na 1 Kč 

celkového kapitálu). Příčinami poklesu bylo snížení čistého zisku o 15,92 % a přírůstek 

hodnoty celkových aktiv o 22,24 %. Pokles hodnoty zisku po zdanění o 36,07 % a zvýšení 

celkových aktiv o 3,64 % v roce 2009 oproti roku 2008 byl důvodem opětovného snížení 

ukazatele rentability a to o 38,4 % (tzn. 10,9 haléřů čistého zisku připadalo na 1 Kč 

celkového kapitálu). Příčinou poklesu celkových aktiv o 10,53 % a nárůstu čistého zisku 

divize o 23,36 % v roce 2010 oproti roku 2009 byl nárůst rentability o 37,6 % 

(tzn. 15,0 haléřů zisku po zdanění připadalo na 1 Kč celkového kapitálu). Nejúspěšnějším 

rokem pro hospodaření divize byl rok 2006 a nejméně úspěšným pak rok 2009. 

U divize Kování a kalení v roce 2006 připadalo na 1 Kč celkového kapitálu 9,1 haléřů 

čistého zisku. Nárůstem čistého zisku o 41,7 % a poklesem celkových aktiv o 4,13 % 

v roce 2007 oproti roku 2006 došlo ke zvýšení rentability o 47,7 % (tzn. 13,5 haléřů zisku 
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po zdanění připadalo na 1 Kč celkového kapitálu). Snížení čistého zisku divize o 0,27 % 

a nárůst hodnoty celkových aktiv o 22,24 % v roce 2008 oproti roku 2007 přinesl pokles 

rentability o 35,6 % (tzn. 8,7 haléřů čistého zisku připadalo na 1 Kč celkového kapitálu). 

V roce 2009 došlo také ke snížení rentability a to o 51,7 % (4,2 haléřů zisku po zdanění 

připadalo na 1 Kč celkového kapitálu). Příčinami snížení byl nárůst hodnoty celkových 

aktiv o 3,64 % a pokles čistého zisku o 36,07 % oproti předešlému roku. Důvodem nárůstu 

čistého zisku divize o 23,36 % a poklesu celkových aktiv o 10,53 % v roce 2010 oproti 

roku 2009 byl přírůstek rentability o 102,4 % (tzn. 8,5 haléřů zisku po zdanění připadalo 

na 1 Kč celkového kapitálu). Z komentáře vyplývá, že nejúspěšnější hospodaření divize 

bylo v roce 2007 a nejméně úspěšným v hospodaření byl rok 2009. 

4.8.2 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 Důležitým ukazatelem sloužícím ke zhodnocení výnosnosti kapitálu je rentabilita 

vlastního kapitálu (ROE). 

Tabulka 26 Výpočet rentability vlastního kapitálu (ROE) během let 2006 - 2010 (v tis. Kč) 
 2006 2007 2008 2009 2010 

Čistý zisk   54 119   62 789 120 784    148 574    - 19 400 

Vlastní kapitál 861 764 880 067 967 584 1 116 751 1 014 740 

Rentabilita [hal./1 Kč] 0,0628 0,0713 0,1248 0,1330 - 0,0191 

Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulky č. 1 a interních dat společnosti 

V Tabulce č. 26 je uvedeno, kolik korun čistého zisku (haléřů) připadá na 1 Kč 

vlastního kapitálu. V roce 2006 připadalo 6,28 haléřů zisku po zdanění na 1 Kč vlastního 

kapitálu. V následujícím roce na 1 Kč vlastního kapitálu připadalo 7,13 haléřů čistého 

zisku. V roce 2008 připadalo 12,48 haléřů zisku po zdanění na 1 Kč vlastního kapitálu. 

V dalším roce připadalo 13,30 haléřů čistého zisku na 1 Kč vlastního kapitálu a v roce 

2010 připadalo - 1,91 haléřů zisku po zdanění na 1 Kč vlastního kapitálu.  

Tabulka 27 Nárůsty a poklesy hodnot položek potřebných k výpočtu rentability vlastního kapitálu 

během let 2006 - 2010 (v tis. Kč, v %) 

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

Kč % Kč % Kč % Kč % 

Čistý zisk 8 670  16,02 57 995 92,36 27 790 23,01 - 167 974 - 113,06 

Vlastní kapitál 18 303    2,12 87 517   9,94 149 167 15,42 - 102 011     - 9,13 

Rentabilita 

[hal./1 Kč] 
0,0085 13,54 0,0535 75,04 0,0082 6,57 - 0,1521 - 114,36 

Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulky č. 1 a interních materiálů společnosti 
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Z Tabulky č. 27 je patrný nárůst rentability v roce 2007 oproti roku 2006 o 13,54 % 

(tzn. o 0,85 haléře čistého zisku na 1 Kč vlastního kapitálu), který byl dán nárůstem čistého 

zisku o 16,02 % (úbytkem celkových výnosů o 6,93 % a celkových nákladů o 8,06 %) 

a nárůstem vlastního kapitálu o 2,12 %. Rok 2008 zaznamenal oproti roku 2007 také nárůst 

rentability a to o 75,04 % (tzn. o 5,35 haléřů zisku po zdanění na 1 Kč vlastního kapitálu), 

který přisuzuji razantnímu přírůstku čistého zisku (o 92,36 %) a vlastního kapitálu 

o 9,94 % (ten byl ovlivněn přírůstkem nerozděleného zisku minulých let o 178,25 % 

a rezervního fondu o 15,70 %). Rok 2009 přinesl oproti roku 2008 také nárůst rentability 

a to o 6,57 % (tzn. o 0,82 haléře čistého zisku na 1 Kč vlastního kapitálu). Ten byl dán 

přírůstkem zisku po zdanění o 23,01 % a rovněž přírůstkem vlastního kapitálu o 15,42 % 

(ten přisuzuji zvýšené hodnotě rezervního fondu o 24,58 % a nerozděleného zisku 

minulých let o 155,82 %). Nárůsty rentabilit během let 2006-2009 představují zlepšující se 

zhodnocení společnosti. Tento jev byl ukončen rokem 2010, kdy došlo oproti roku 2009 

k poklesu rentability o –114,36 % (tzn. o - 15,21 haléřů čistého zisku na 1 Kč vlastního 

kapitálu). Tento jev ovlivnil pokles čistého zisku o 113,06 % (pokles celkových výnosů 

o 52,88 % a celkových nákladů o 47,59 %) a snížení vlastního kapitálu o 9,13 % 

(rezervního fondu o 22,80 % a výsledku hospodaření běžného účetního období 

o 113,33 %). Na základě komentáře hodnotím nejúspěšnějším rokem pro hospodaření 

společnosti rok 2009 a naopak nejméně úspěšným rok 2010. 

4.9 Analýza finanční stability 

Pro výpočet obou výše uvedených rentabilit je zapotřebí jak vlastního kapitálu, 

tak i cizího (nárůst nákladů pro společnost). Tento fakt ovlivňuje výnosnost kapitálu, 

i samotné riziko. Z tohoto důvodu se budu dále věnovat analýze finanční stability 

společnosti.   

Ke zjištění, do jaké míry podnik financuje své činnosti vlastním kapitálem, slouží 

ukazatel finanční nezávislosti  (viz. Kapitola 3.4.2). 

Tabulka 28 Výpočet finanční nezávislosti společnosti během let 2006 - 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Vlastní kapitál [tis. Kč]    861 764    880 067    967 584 1 116 751 1 014 740 

Celková aktiva [tis. Kč] 1 201 479 1 151 823 1 408 036 1 459 342 1 305 653 

Finanční nezávislost [%] 71,73 76,41 68,72 76,52 77,72 

Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulek č. 23 a 26  
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Z Tabulky č. 28 můžeme na první pohled vidět, že poměrně velká část z hodnoty 

celkových aktiv je financována vlastním kapitálem společnosti. Konkrétně v roce 2006 

bylo 71,73 % z celkových aktiv financováno vlastním kapitálem. V roce 2007 byla 

finanční nezávislost o 4,68 % vyšší oproti předešlému roku, tzn. 76,41 % z celkové 

hodnoty aktiv bylo financováno vlastním kapitálem. V roce 2008 došlo k poklesu ukazatele 

finanční nezávislosti o 7,69 %. Tento pokles přisuzuji nárůstu celkových aktiv o 22,24 % 

(konkrétně šlo o nárůst dlouhodobého nehmotného majetku o 15,95 % a dlouhodobého 

hmotného majetku o 17,59 %). V roce 2009 došlo k navýšení ukazatele finanční 

nezávislosti oproti předešlému roku o 7,8 % a bylo to ovlivněno nárůstem vlastního 

kapitálu o 13,36 % (konkrétně se jednalo o přírůstek rezervního fondu o 24,58 %, 

nerozděleného zisku minulých let o 155,82 % a výsledku hospodaření běžného účetního 

období o 23,01 %). V roce 2010 činil ukazatel finanční nezávislosti 77,72 % a to díky 

poklesu hodnoty vlastního kapitálu o 9,13 % (výsledku hospodaření běžného účetního 

období o 113,33 %) a celkových aktiv o 10,53 % (poklesu DNM o 34,82 % - softwaru 

o 35,47 % a ocenitelných práv o 36,57 %). Příčinami poklesů a nárůstů hodnot vlastního 

kapitálu jsou změny ve výších kumulovaného zisku, povinných přídělů do rezervního 

fondu a změny v oceňovacích rozdílech. Grafický přehled ukazatele finanční nezávislosti 

uvádím v Příloze č. 12. 

V Tabulce č. 29 je výpočet ukazatele věřitelského rizika (celkové zadluženosti), 

který měří, do jaké míry podnik financuje své činnosti dluhem. 

Tabulka 29 Výpočet ukazatele věřitelského rizika během let 2006 - 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkové dluhy [tis. Kč]    339 636    271 756    440 452    342 591    290 913 

Celková aktiva [tis. Kč] 1 201 479 1 151 823 1 408 036 1 459 342 1 305 653 

Ukazatel věřitelského 
rizika [%] 

28,27 23,59 31,28 23,48 22,28 

Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulky č. 23 a interních dat společnosti 

V roce 2006 byl ukazatel věřitelského rizika 28,27 % a v roce 2007 došlo k jeho 

poklesu o 4,68 %. Tento pokles přisuzuji snížené hodnotě celkových dluhů o 19,99 % 

(konkrétně se jednalo o splacení a tím o snížení hodnoty dlouhodobého úvěru o 68,57 %) 

a úbytku celkových aktiv o 4,13 % (krátkodobých aktiv o 14,92 % - hotovosti a peněžních 

ekvivalentů o 60,85 %). V roce 2008 společnost potřebovala k financování celkových aktiv 

31,28 % cizího kapitálu. Tento nárůst ukazatele věřitelského rizika přisuzuji navýšení 

hodnoty celkových aktiv o 22,24 % (konkrétně nárůstu položek dlouhodobého hmotného 
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majetku o 21,34 % - staveb o 14,77 % a nehmotného majetku o 18,98 % - softwaru 

o 86,69 %). Společnost v tomto roce využila možnost financování aktiv dlouhodobým 

úvěrem, což je patrné z Tabulky č. 30. Navýšením celkových aktiv o 3,6 % (dlouhodobého 

hmotného majetku o 28,37 % - staveb o 64,88 % a samostatných movitých věcí a souborů 

movitých věcí o 74,40 %, krátkodobého finančního majetku o 389,56 % - krátkodobých 

cenných papírů a podílů o 100 %) a snížením celkových dluhů o 22,22 % v roce 2009 

došlo k poklesu tohoto ukazatele o 7,8%. Další pokles ukazatele (o 1,2 %), tentokrát v roce 

2010, přineslo snížení celkových dluhů o 15,08 %. Z této skutečnosti vyplývá fakt, 

že s klesajícím ukazatelem věřitelského rizika se snižuje zadluženost společnosti spolu 

s rizikem věřitelů. Společnost si vytváří vlastní kapitál na provozování činnosti a je 

schopna hradit své závazky. 

Tabulka 30 Přehled úvěrů společnosti v letech 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Na požádání a do 1. 

roku 
13 425 4 277 5 250 10 000 10 000 

Ve 2. roce 13 090 1 340 7 000 10 000 10 000 

V 3. – 5. roce  1 960 620 21 000 30 000 30 000 

V 6. – 11. roce 0 0 20 319 43 000 33 000 

Krátkodobý úvěrový 

závazek 
13 425 4 277 5 250 10 000 10 000 

Úvěrový závazek splatný 

po 1. roce 
6 237 1 960 48 319 83 000 73 000 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat společnosti 

Jelikož společnost dodržela k vykazovaným obdobím všeobecné úvěrové podmínky 

(úrokové krytí vyšší než 6, podíl finanční zadluženosti menší než 80), tak mohla čerpat 

úvěry. Společnost průběžně monitoruje riziko negativního vlivu pohybu pružných 

úrokových sazeb a poskytuje záruky bankám ve vztahu k bankovním úvěrům čerpaným 

ve formě jistící bianco směnky.  

Ukazatel finanční nezávislosti spolu s ukazatelem věřitelského rizika dávají celek 

(100 %), což bylo Tabulkou č. 31 potvrzeno. 

Tabulka 31 Součtová tabulka ukazatele finanční nezávislosti a věřitelského rizika během let 2006 - 

2010 (v %) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Finanční nezávislost 71,73 76,41 68,72 76,52 77,72 

Věřitelské riziko 28,27 23,59 31,28 23,48 22,28 

Součet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulek č. 26 a 27 
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Posledním mnou sledovaným ukazatelem z analýzy finanční stability je ukazatel 

úrokového krytí (Kapitola 3.4.2), který zajímá věřitele a vyjadřuje schopnost podniku 

hradit úroky.  

Tabulka 32 Výpočet ukazatele úrokového krytí během let 2006 - 2010 
 2006 2007 2008 2009 2010 

Zisk před úroky a 

zdaněním [tis. Kč] 
80 065 70 104 157 673 186 208 - 20 097 

Úroky [tis. Kč] 3 094 606 1 090 4 475 4 485 

Ukazatel úrokového krytí 

[x] 
25,88 115,68 144,65 41,61 - 4,48 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat společnosti 

Tabulka č. 32 informuje o skutečnosti, do jaké míry vyprodukovaný zisk kryje 

nákladové úroky. V roce 2006 byla hodnota tohoto ukazatele 25,88 a v roce 2007 došlo 

k jeho nárůstu o 346,99 %. Tento přírůstek přisuzuji snížené hodnotě úroků o 80,41 %, 

která byla způsobena splacením 68,57 % dlouhodobého úvěru společností ve výši 

4 277 tis. Kč. Nárůst ukazatele pokračoval i v roce 2008 a to na 144,65 (o 25,04 %). Tento 

nárůst byl způsoben přírůstkem krátkodobého úvěru o 22,75 % (tj. o 973 tis. Kč) 

a společnosti byl rovněž poskytnut dlouhodobý úvěr ve výši 46 359 tis. Kč, čímž došlo 

k nárůstu úroků o 79,87 %. Pokles ukazatele o 71,23 % přinesl rok 2009. Pokles byl 

ovlivněn zvýšením zisku před úroky a zdaněním o 18,10 % a zvýšením úroků o 310,55 %, 

které společnost musí hradit z čerpaného dlouhodobého úvěru, jehož hodnota se v tomto 

roce zvýšila o 90,19 % (další čerpání). Rovněž v roce 2009 došlo k čerpání dalšího 

krátkodobého úvěru společností o 130,48 %. Rapidní pokles ukazatele na hodnotu              

-4,48 přinesl rok 2010 (o 110,77 %) a přisuzuji jej extrémnímu snížení zisku před úroky 

a zdaněním o 110,79 %. Hodnota krátkodobých úvěrů zůstala v tomto roce nezměněná 

a hodnota dlouhodobých úvěrů klesla o 12,05 %. Nárůst hodnoty úroků o 0,22 % přisuzuji 

výkyvům v úrokových sazbách čerpaných dlouhodobých úvěrů. Vyšší hodnota ukazatele 

v letech 2007 a 2008 byla dána růstem zisku a tím společnost mohla ve větší míře používat 

k financování své činnosti vlastní kapitál, neboť byla schopna hradit výši úroků (nákladů) 

a lépe tak splácet čerpané úvěry. Pokles ukazatele v roce 2009 značí klesající výkonnost 

společnosti. Rapidní snížení ukazatele úrokového krytí informuje o poklesu zisku před 

zdaněním a úroky do záporných hodnot, což může způsobit problémy s hrazením 

úrokových plateb a vedení společnosti by tak mělo zvážit další financování své činnosti 

cizími zdroji. Grafický přehled ukazatele úrokového krytí v letech 2006-2010 uvádím 

v Příloze č. 14.  
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5. NÁVRHY OPATŘENÍ 

V následující kapitole uvádím návrhy opatření určené vedoucím pracovníkům 

společnosti na základě mnou provedených analýz nákladů a výnosů, vypočtených 

relativních změn nákladů a zisku, poměrových ukazatelů a provedené analýzy finanční 

stability. 

5.1 Snížení výkonové spotřeby 

Jelikož se výkonová spotřeba (např. spotřeba materiálů, energie, plynu, opravy budov, 

zařízení a strojů) podílí největší měrou na hodnotě provozních nákladů, rozhodla jsem se 

zaměřit na tuto skupinu nákladů.  

K osvětlení hal, skladů, administrativních budov, sociálních zařízení a jiných objektů 

společnost využívá elektrickou energii. Jak ze statistiky, kterou jsem měla k dispozici, 

za období 1. čtvrtletí roku 2001 – 1. čtvrtletí roku 2011 vyplývá, průměrná cena elektrické 

energie pro průmysl vzrostla o 67,7 % (během let 2004-2009 pak o 76,2 %). V 1. čtvrtletí 

roku 2011 činila 2 817,890 Kč/MWh bez DPH. Podobně na tom jsou i ceny zemního 

plynu, který společnost využívá k vytápění budov, hal, skladů a jiných zařízení. Během 

1. čtvrtletí roku 2001 – 1. čtvrtletí roku 2011 došlo k nárůstu cen zemního plynu o 63,7 % 

(během let 2005-2008 pak o 81,3 %). Srovnáním 1. čtvrtletí roku 2010 – 1. čtvrtletí roku 

2011 došlo k nárůstu průměrné ceny zemního plynu o 4,89 % na 796,970 Kč/MWh 

bez DPH. Přehled vývoje cen elektrické energie a zemního plynu uvádím v Přílohách č. 16 

a 17. 

Z výše uvedených důvodů navrhuji výměnu starých netěsnících dřevěných oken 

v administrativní budově (včetně sociálních zařízení) a rozbitých skládaných ocelových 

oken na halách za okna plastová a to v budovách, v nichž dosud k výměnám nedošlo. 

Po konzultaci s pracovníkem jedné z opavských firem zabývající se výrobou a montáží 

plastových oken jsem provedla výpočet úspory energie, včetně peněžní úspory. 

Při zadaných parametrech: vytápění zemním plynem, roční růstem cen o 4,89 %, při ploše 

oken 600 m
2
, průměrné 20°C teplotě interiéru, délce topného období 232 dní, zasklení 

dvojsklem a součiniteli prostupu tepla nových oken 1,2 jsem zjistila roční úsporu energie 

102 738,98 kWh a roční úsporu peněžních prostředků ve výši 81 879 884,89 Kč. 
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Za 10 let by úspora peněžních prostředků byla 1 024 604 089,47 Kč. Rovněž by došlo 

ke snížení úniku emisí oxidu uhličitého o 20 547,8 kg/rok. Po konzultaci s pracovníkem 

firmy zabývající se výrobou a montáží plastových oken jsem se rozhodla pro pořízení: 

Tabulka 33 Kalkulace plastových oken 

Druh okna Počet kusů Cena/ks [Kč] 
Celková cena 

[Kč] 

Plastové okno pevné 20 2 096 41 920 

Plastové jednokřídlové okno 20 3 566 71 320 

Plastové dvoukřídlové okno 10 1 835 18 350 

Malé sklepní okno 20 1 835 25 845 

Celková investice za okna 157 435 

 Zdroj: Vlastní vypracování z poskytnutých informací pracovníkem stavební firmy 

Pevná plastová okna jsou určena do hal a skladů (jde o velká okna, která se neotvírají 

a tím dojde k úspoře elektrické energie potřebné k osvětlení prostor), jednokřídlová 

plastová okna do sociálních zařízení, dvoukřídlová plastová okna jsou určena 

do administrativní budovy (kanceláří) a malá okna do skladů a pracoven údržbářů. Celková 

cena 157 435 Kč se týká oken (včetně venkovního zednického začištění, montáže žaluzií 

do administrativní budovy a likvidace oken). Ceny jsou uvedeny již po 30 % slevě, kterou 

tato opavská stavební firma na sezónu jaro 2012 poskytuje. Jelikož nechci firmě dělat 

prostřednictvím své práce reklamu, případný kontakt na ni bych uvedla vedoucímu 

pracovníkovi po projevení jeho zájmu. Pro investici by bylo nutné propočítat její 

zhodnocení pomoci metody vnitřního výnosového procenta a čisté současné hodnoty, 

ale tato problematika není náplní diplomové práce. 

5.2 Osobní náklady 

Problematika osobních nákladů – zejména mzdových nákladů je popsána v Tabulkách 

č. 9 a 10. Je z nich patrný pokles mzdových nákladů při sníženém počtu pracovníků 

a naopak jejich nárůst způsobený přijetím nových zaměstnanců. V roce 2009 došlo 

k poklesu mzdových nákladů z důvodu propuštění zaměstnanců, ale průměrné osobní 

náklady na pracovníka vzrostly z důvodu navýšení odměn členům společnosti a družstva.  

Jak můžeme vidět v Tabulce č. 34, nejvíce zastoupenou skupinou pracovníků 

ve společnosti jsou vyučeni zaměstnanci, tedy dělníci (úkoloví, režijní) a poté 

středoškolsky vzdělaní zaměstnanci. 
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Z vlastní zkušenosti (exkurze v jedné velké strojírenské firmě v Ostravě) vím, 

že kapacita některých pracovníků (zejména dělníků) během směny není mnohdy 

ani z poloviny naplněna. Proto navrhuji zvýšit dozor vedoucích pracovníků 

nad jednotlivými divizemi, tedy nad odpovědností jednotlivých zaměstnanců divizí 

za vykonané práce. Tuto odpovědnost bych kontrolovala například zavedením protokolů 

o provedené práci, kde by byl uveden druh práce (výkon daného pracovníka) v danou dobu, 

v požadované kvalitě a rozsahu náplně práce. Tím by společnost mohla zjistit nevyužité 

pracovní schopnosti a pracovní síly zaměstnanců, které zbytečně navyšují každoroční 

mzdové náklady. 

Tabulka 34 Procentuální podíly zaměstnanců dle vzdělání 

Skupina  

pracovníků 

2007 2006 2008 2009 2010 

počet 
% 

podíl 
počet 

% 

podíl 
počet 

% 

podíl 
počet 

% 

podíl 
počet 

% 

podíl 

Základní vzdělání   65   6,88   58   6,27   58   6,27   51   6,00   48  5,92 

Vyučeni 533 56,40 544 58,81 544 58,81 480 56,54 450 55,49 

Středoškolské 
vzdělání 

219 23,18 212 22,92 212 22,92 204 24,03 199 24,54 

Vysokoškolské 

vzdělání 
128 13,54 111 12,00 116 12,47 114 13,43 114 14,05 

Celkový počet 

pracovníků 
945 100 925 100 930 100 849 100 811 100 

 Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

I přes vysoký podíl nezaměstnanosti (míra nezaměstnanosti nepřesahuje 8 %) 

v opavském kraji se domnívám, že společnost by měla více investovat do vzdělávacích 

programů zaměstnanců, odborných školení a jazykových kurzů, které umožní lépe 

a efektivněji využívat pracovní schopnosti pracovníků i na úkor propouštění nadbytečného 

počtu pracovníků. Při výrobě významné zakázky a její kontroly při výrobě zákazníkem 

nemůže být nic horšího, než pohled na pracovníky, kteří nepodávají maximální výkon. 

To má za následek nepříznivý pohled zákazníků na společnost. 

5.3 Rozvoj spolupráce se zahraničními zákazníky 

Jak bylo výše zmíněno, společnost spolupracuje s Českou republikou, Německem, 

Rakouskem, Francií, Slovenskem, Polskem, Argentinou, Španělskem, Belgií, Rakouskem 

a s ostatními zeměmi (Ukrajina, Litva, Gruzie, Kazachstán). Právě podíl zakázek 

z ostatních zemí od roku 2007 narůstá a jeho největší podíly na celkové hodnotě 
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provozních výnosů byly zaznamenány v roce 2008 a 2009. Příčinami nárůstů je značné 

množství nevytěžených uhelných zdrojů v těchto zemích.  

Doporučuji společnosti poskytnout nabídku zhotovovaných výrobků pro podmínky 

ochrany a bezpečnosti zdraví nejen při těžbě samotného uhlí a jiných surovin, ale i při 

manipulaci s nimi zemím, s nimiž již v minulosti spolupracovala. Například výnosy 

z Ruska v roce 2010 klesly oproti roku 2006 o 94,78 %. Tento sestupný trend ve vývoji 

výnosů bych ukončila rozesláním firemních katalogů do ruských společností 

a kontaktováním vedoucích pracovníků tamních těžebních společností, neboť podíl těžby 

uhlí v Rusku roste (oproti loňskému roku to bylo o 4,3 %). Rovněž bych se zaměřila 

na Španělsko, kde sice těžba na vlastním území kryje poptávku jen zčásti a země je závislá 

na dovozu uhlí, ale je důležité také se zaměřit na bezpečnost provozu, ochranu zdraví 

při práci a při manipulaci se surovinami (mechanizované výztuže, pásové vleky, pásové 

dopravníky). Nabídky výrobku bych emailem či poštou zaslala i těžařským společnostem 

do Polska (velké naleziště černouhelných zdrojů v Lublinské pánvi) a na Ukrajinu, 

kde jsou rovněž nevytěžené zásoby uhlí a jiných surovin. Jelikož již tyto země 

se společností v minulosti spolupracovaly nebo i nadále spolupracují (v rámci posílení 

spolupráce), vyzdvihla bych jim změny ve výrobcích (vyšší efektivnost zařízení, snadnější 

manipulace, vyšší doby životností, modernější a výkonnější technologické postupy), 

příp. cenové podmínky s možností množstevních slev nebo s poskytováním servisu 

a kontrol na zařízeních prostřednictvím zaměstnanců opavské společnosti.   

5.4 Navýšení rentabilit 

U rentability celkového kapitálu (ROA) byl z Tabulky č. 23 vidět každoroční nárůst 

její hodnoty až do roku 2010, kdy došlo k jejímu propadu o 114,64 %. Ten byl dán 

poklesem čistého zisku o 113,06 %. Pro zvýšení rentability navrhuji zvýšit hodnotu čistého 

zisku a to zaměřením se na nákladové položky, které by bylo možné snížit (již výše 

uvedené osobní náklady, náklady na spotřebu elektrické energie a zemního plynu, opravy 

zařízení) a na posílení spolupráce se zahraničními i tuzemskými zákazníky, což povede 

k nárůstu výnosů. U hodnoty celkových aktiv by vedoucí pracovníci měli zhodnotit, 

zda společnost využívá veškerý držený dlouhodobý majetek (možnost prodeje a získání 

peněžních prostředků na nákup výkonnějšího a bezporuchového stroje, zařízení) 
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a zda nemá zbytečně velké množství peněžních prostředků vázaných v zásobách (mohly by 

být použity na další činnosti společnosti). 

Taktéž rentabilita vlastního kapitálu (ROE) měla bezporuchový vývoj 

pro společnost (každoroční nárůsty), který byl ukončen v roce 2010 jejím poklesem 

o 114,36 %. Podílel se na tom opět čistý zisk. Opatření k jeho zvýšení jsem již výše uvedla. 

Další možností, jak tuto rentabilitu zvýšit by byl pokles vlastního kapitálu (pokles 

kapitálových fondů – zdrojů společnosti získaných vklady společníky, jež nejsou součástí 

základního kapitálu; výsledku hospodaření minulých let – zejména nerozděleného zisku 

minulých let, který společnost pravidelně vykazuje). Snížení hodnoty vlastního kapitálu 

není tak jednoduchou záležitostí. 

5.5 Zvýšení ochrany životního prostředí 

Jak bylo již uvedeno v kapitole 5.1 Snížení výkonové spotřeby, výměnou starých oken 

za nová plastová by došlo k ročnímu snížení emisí oxidu uhličitého o 20 547,8 kg. Jelikož 

je společnost držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu ISO 14001 z oblasti 

environmentálního managementu, vztah k životnímu prostředí a jeho ochrana jí není 

lhostejný. 

Nadpoloviční část pracovníků společnosti dojíždí denně do práce buď přímo z Opavy 

nebo z jejího blízkého okolí (Hradec nad Moravicí, Branka u Opavy, Opava-Komárov, 

Štítina, Podvihov, Kylešovice, Otice). Většina zaměstnanců dojíždí auty, což jednak 

zatěžuje životní prostředí a také to způsobuje problémy s parkovacími místy. Neboť 

ve většině případů připadá na 1 pracovníka 1 automobil, nikoliv skupinové dojezdy 

do práce. 

Z tohoto důvodu navrhuji pořízení dvou menších firemních autobusů, které budou 

dovážet zaměstnance do práce i z práce na místo určení. Jeden bude jezdit trasu Opava-

Podvihov-Komárov-Štítina a druhý trasu Opava-Kylešovice-Branka u Opavy-Hradec 

nad Moravicí-Otice.  

Náklady společnosti by eventuálně narostly nákupem dvou autobusů, mzdovými 

náklady a vyškolením dvou řidičů, nákupem pohonných hmot. Zaměstnanci by se podíleli 

určitým procentem na jízdném této dopravy. Z takto získaných peněžních prostředků se 
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bude hradit nákup pohonných hmot, zbylé peněžní prostředky budou sloužit k opravám, 

nákupu pneumatik. 

Domnívám se, že toto opatření by mohlo v určitém měřítku přispět ke zlepšení ovzduší.  
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6. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zjištění závěrů o finanční situaci a o hospodaření 

společnosti Ostroj, a. s. za období 2006 - 2010. 

Na počátku práce bylo důležité seznámit se s charakteristikou vybrané společnosti 

a s výrobními činnostmi, které tvoří hlavní náplň této společnosti (činnosti jednotlivých 

divizí). 

V teoretické části (viz Kapitola 3) jsem se zaměřila na popis nákladů, výnosů, 

výsledku hospodaření, ukazatelů rentabilit, analýzy finanční stability a relativní změny 

nákladů. Tedy na popis všech ukazatelů, kterým jsem se věnovala v praktické části. 

Tu jsem zahájila popisem tržeb, výnosů a nákladů. Pozornost jsem věnovala 

procentuálním nárůstům a poklesům těchto položek, včetně komentářů o příčinách těchto 

procentuálních vývojů.  

Poté jsem provedla horizontální analýzu nákladů a výnosů (viz Kapitola 4.1) během 

sledovaných let, kde jsem došla k meziročním nárůstům a poklesům ve vývojích těchto 

výnosů a nákladů.  

V Kapitole 4.2 jsem vypracovala vertikální analýzu nákladů a výnosů, kde jsem 

popsala procentní podíly nákladových a výnosových položek na celkových hodnotách 

provozních, finančních a mimořádných nákladů a výnosů. V Tabulce č. 8 jsem se zaměřila 

na podrobnější vertikální analýzu – analyzovala jsem vybrané provozní náklady a výnosy. 

Rovněž se v této kapitole věnuji problematice zaměstnanců společnosti – jejich počtům 

a průměrným osobním nákladům na pracovníka. 

V následující praktické části se zaměřuji na vývoj tržeb ve sledovaných letech 

v jednotlivých divizích společnosti a zjišťuji každoroční nárůsty a poklesy v hodnotách 

těchto tržeb jednotlivých divizí. Z Tabulky č. 11 je patrné, že největší měrou se 

na celkových tržbách jednotlivých divizí podílí divize Důlní stroje, Hydraulika, Strojírna, 

Kování a kalení. Součástí této kapitoly je přehled tržeb dle jednotlivých zemí v letech, 

s nimiž společnost obchodovala a obchoduje i nadále a také přehled dotací, které 

společnost obdržela pro zajištění svého dalšího rozvoje v letech 2007 – 2010. 
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Vývoji výsledku hospodaření před zdaněním během uvedených let, jeho složení, 

příčinám jeho složení a vývoji následného čistého výsledku hospodaření včetně komentářů 

je věnována Kapitola 4.4. 

V následujících kapitolách se věnuji výpočtu relativní změny nákladů (Kapitola 4.5), 

ukazatele nákladovosti celkových nákladů k celkovým výnosům (Kapitola 4.6), rentability 

celkových výnosů (Kapitola 4.7) a relativní změny zisku během let 2006 – 2010. Z mnou 

provedených výpočtů považuji za nejvýnosnější hospodaření společnosti rok 2009 

(dosažení nejvyšší hodnoty čistého zisku, nejnižšího ukazatele nákladovosti  - na 1 Kč 

čistého zisku připadalo 91,93 haléře celkových nákladů, nejvyšší rentability celkových 

výnosů – na 1 Kč čistého zisku připadalo 8,07 haléřů celkových výnosů). Za méně úspěšné 

období v hospodaření společnosti považuji roky 2007 a 2008. Naopak za nejméně efektivní 

hospodaření společnosti považuji rok 2010, kdy došlo k rapidnímu poklesu výnosů 

(o 52,9 %). Ukazatel nákladovosti byl v tomto roce nejvyšší v historii společnosti, 

negativně hodnotím i ukazatele rentability – kdy na 1 Kč čistého zisku připadalo                

–2,24 haléřů celkových výnosů. 

Kapitola 4.8 je věnována ukazatelům rentability, jakožto důležitým finančním 

poměrovým ukazatelům pro společnost. V podkapitole 4.8.1 jsem provedla výpočet 

rentability celkového kapitálu a v podkapitole 4.8.2 výpočet rentability vlastního kapitálu, 

včetně procentuálních nárůstů a poklesů těchto výsledků a komentářů, kterými přibližuji 

příčiny vzniků těchto výsledků. 

V poslední Kapitole 4.9 mé praktické části se věnuji analýze finanční stability 

společnosti – ukazateli finanční nezávislosti, věřitelského rizika (celkové zadluženosti) 

a úrokového krytí. Součástí těchto výpočtů jsou opět procentuální nárůsty a poklesy 

zjištěných výsledků, včetně komentářů, kterými zdůvodňuji zjištěné výsledky. 

 Na základě těchto zjištěných skutečností jsem společnosti navrhla následující opatření. 

V Kapitole 5.1 snížení výkonové spotřeby – zejména jde o úspory elektrické energie 

(při osvětlení) a zemního plynu při vytápění poté, co by se v halách, administrativní 

budově, sociálních zařízeních a ve skladech vyměnila stará okna za nová plastová. 

Návrhem opatření v Kapitole 5.2 je snížení osobních nákladů z důvodů přebytku 

zaměstnanců, nedostatečného využití jejich kapacit během směn, jejich pracovní síly, 

dovednosti a znalostí a investování společností do odborných kursů, školení, vzdělávacích 
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programů. V Kapitole 5.3 navrhuji posílit spolupráci se zahraničními zákazníky kvůli 

nárůstu zakázek, což by vedlo k nárůstu tržeb. Dalším návrhem je v Kapitole 5.4 nárůst 

rentability (problematika čistého zisku, celkových aktiv a vlastního kapitálu). Poslední 

mnou navržené opatření přibližuje Kapitola 5.5 a jedná se o ochranu životního prostředí 

(zejména o ochranu ovzduší). 

K vypracování diplomové práce jsem využila teoretické znalosti, které jsem využila 

při vypracování praktické části.  
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Příloha 1 Celkové grafické zobrazení jednotlivých položek během let 2006 - 2010  

Graf 1 Celkový grafický přehled jednotlivých dosažených položek během let 2006 - 2010  
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Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulky č. 1



 

 

Příloha 2 Dosažené tržby během let 2006 - 2010 

Graf 2 Grafický přehled dosažených tržeb během let 2006 - 2010 
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Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulky č. 1 



 

 

Příloha 3 Dosažené výnosy během let 2006 - 2010  

Graf 3 Grafický přehled dosažených výnosů během let 2006 - 2010  
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Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulky č. 1  



 

 

Příloha 4 Dosažené náklady během let 2006 - 2010 

Graf 4 Grafický přehled dosažených nákladů během let 2006 - 2010  
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Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulky č. 1 
 

 



 

 

Příloha 5 Dosažené výše čistého zisku během let 2006 - 2010  

Graf 5 Grafický přehled dosažených hodnot čistého zisku během let 2006 - 2010  
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Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulky č. 1



 

 

Příloha 6 Grafické zobrazení nákladů v závislosti na změnách v rozsahu aktivity 

Fixní náklady 

a) absolutně fixní náklady => VN = a b) relativně fixní náklady  

        N                      N 

Q                     Q     

 

Variabilní náklady 

a) lineární (proporcionální) => VN = bQ    

        N 

 Q 

 

b) progresivní (nadproporcionální) => N = 
2bQ  

        N 

 Q 

c) degresivní (podproporcionální) => 2

1

bQ   

        N   

 Q 

 



 

 

Příloha 7 Grafický přehled výsledků činností vybraných divizí k 09.03.2012 

a) divize Důlní stroje   b) divize Kovárna a kalírna 

 

- mechanizovaná výztuž pro nízké                    - výroba výkovků
34

         

  až středně mocné sloje
35

 

 

c) divize Hydraulika   d) divize Nástrojárna 

 
- díly pro hydromotory

36
   - forma na výrobu kol

37
 

 

e) divize Galvanovna   f) divize Nakládací a hydraulické jeřáby 

 
- zinkování

38
   - nakládač s hydraulickou rukou

39
 

                                                
34 Zdroj [14] [cit. 2012-03-09]. Dostupné na: < http://www.ostroj.cz/cs/c/vyroba-kalirna/vyrobni-program-
kovarna-a-kalirna.htm>. 
35 Zdroj [14] [cit. 2012-03-09]. Dostupné na: <http://www.ostroj.cz/cs/c/mechanizovane-

vyztuze/mechanizovane-vyztuze.htm>. 
36 Zdroj [14] [cit. 2012-03-09]. Dostupné na: < http://www.ostroj.cz/cs/c/vyrobni-program-hydraulika-cepy-

hydromotory-hydraulicke-valce-hridele/merici-zarizeni.htm>. 
37 Zdroj [14] [cit. 2012-03-09]. Dostupné na: < http://www.ostroj.cz/cs/c/vyrobni-program-naradovna-

nastroje-naradi-lisovaci-formy-lici-formy-alu-kola-auto-kola/vyrobni-program-divize-naradovna.htm>. 
38 Zdroj [14] [cit. 2012-03-09]. Dostupné na: < http://www.ostroj.cz/cs/c/galvanovna-vyroba/zinkovani.htm>. 
39 Zdroj [14] [cit. 2012-03-09]. Dostupné na: < http://www.ostroj.cz/cs/c/fotogalerie-jeraby-nakladaci-jeraby-

hydraulicke-ruky-nakladaci-hydraulicke-jeraby/fotogalerie-4.htm>. 



 

 

Příloha 8 Počty pracovníků během let 2006 – 2010 

Graf 6 Grafický přehled vývoje počtu pracovníků v letech 2006 - 2010 
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Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulky č. 8 



 

 

Příloha 9 Rentabilita celkového kapitálu v letech 2006 – 2010 

 

Graf 7 Grafické zobrazení rentability celkového kapitálu během let 2006 - 2010 

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

2006 2007 2008 2009 2010

Čas [Kč]

R
e
n

ta
b

il
it

a
 

[h
a
l.

/1
 K

č
]

Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulky č. 23



 

 

Příloha 10 Rentabilita vlastního kapitálu v letech 2006 – 2010 

 
Graf 8 Grafické zobrazení rentability vlastního kapitálu během let 2006 - 2010 
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Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulky č. 26 



 

 

Příloha 11 Finanční nezávislost za období 2006 – 2010 

 
Graf 9 Grafické zobrazení ukazatele finanční nezávislosti během let 2006 - 2010 
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Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulky č. 28 



 

 

Příloha 12 Ukazatel věřitelského rizika za období 2006 – 2010 

 
Graf 10 Grafické zobrazení ukazatele věřitelského rizika během let 2006 - 2010 
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Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulky č. 29 



 

 

Příloha 13 Ukazatel úrokového krytí v letech 2006 – 2010 

 
Graf 11 Grafické zobrazení ukazatele úrokového krytí během let 2006 - 2010 
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Zdroj: Vlastní vypracování z Tabulky č. 32



 

 

Příloha 14 Vývoj průměrné ceny elektřiny pro průmysl během let 2001-2010 (Kč/MWh bez DPH) 
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Příloha 15 Vývoj průměrné ceny zemního plynu pro průmysl během let 2001-2010 (Kč/MWh bez DPH) 

 
 

 

 
Zdroj: [15] 


