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Anotace 

Finanční analýza 

Finanční situaci a finanční hospodaření je nutno sledovat celým komplexem 

ukazatelů a na jejich hodnoty pohlížet v časovém vývoji a v souvislostech tak, aby 

výsledek hodnocení zobrazoval celkovou ekonomickou situaci podniku a umožňoval 

vytipovat příčiny dané situace. Pokud má být podnik ekonomicky úspěšný, musí být 

finanční analýza součástí komplexu finančního řízení podniku, neboť zajišťuje zpětnou 

vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a zkušeností.  

Vypracovaná analýza je zaměřena na odhalení slabých a silných stránek 

podniku. Veškeré údaje použité v této práci jsem čerpala z poskytnutých podnikových 

dokumentací. Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat finanční analýzu, která 

obsahuje mé teoretické zkušenosti, které jsem získala studiem na vysoké škole, 

s odbornými údaji v dané firmě. 

Velmi významným úkolem mé práce bylo odhalit hospodaření podniku. 

Navzdory skutečnosti, že finanční analýza nepřináší dokonalou odpověď na všechny 

otázky, které si podnik klade, je velkým přínosem v hodnocení minulého vývoje, 

objevení problematických oblastí a předpovědi vývoje budoucího. 
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Summary 
 

Financial analysis 
 

  The financial situation and financial economy are to be controlled by a whole 

complex of indicators and their values looked on in the time progress and context so that 

the evaluation outcome may reflect the whole economic state of the company and enable to 

point out causes of the actual situation. If the firm shall be economically flourishing, the 

financial analysis has to be a part of the complex of the company´s financial management 

because it provides a feedback between the expected effect of managing decisions and 

experience. 

The elaborated analysis is focussed on detection of weak and strong points of the 

firm. All the data used in this work are drawn from the provided firm documemtation. The 

goal of my admin work, was to elaborate a financial analysis containing my theoretical 

experience. I have gained by my study at the College with the relevant data in the present 

company. A particularly substantial task of my work was to bring running of the existing 

company´s  businesses to light. 

Despite of the fact that the financial analysis does not bring a complete answer to 

all questions the company have been asking themselves, it is a great constribution to the 

evaluation of the past development, detection of problematical areas and prediction of the 

future development. 
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Klíčová slova finanční analýzy 

 
 

Česky      Anglicky 

 
Kapitál       Capital 

Finanční zdraví podniku    Financialhealth 

Finanční poměrové ukazatele     Financial ratios 

Soustavy poměrových ukazatelů   Systems of financial ratios 

Peněžní tok      Cash Flow 

Pracovní kapitál     Working Capital 

Čistý zisk      Earnings After Tax 

Rentabilita      Return  

Likvidita      Ratio 

Aktivita      Activity 

Zadluženost      Debt 

Ekonomická přidaná hodnota    Economic value added 

Tržní přidaná hodnota    Market value addend 
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1 Úvod 

 

Motto: „Pohled do minulosti je někdy nejlepším průvodcem do 

budoucnosti.“ (M. Ivanov) 

  

 Tématem mé bakalářské práce je finanční analýza akciové společnosti Ostravské 

komunikace, pomocí které je možno využít zpracovávané účetní údaje k včasnému 

rozpoznání blížící se výrobní, odbytové nebo finanční krize, ke stanovení úrovně 

finančního zdraví společnosti i ke zkvalitnění rozhodovacích procesů řízení.   

V dnešním stále se měnícím ekonomickém prostředí dochází ke změnám také ve 

společnostech, které patří do tohoto prostředí. Změnami ekonomického prostředí 

rozumíme například změny tržní struktury, konkurence. Bez rozboru finanční situace se 

úspěšné firmy neobejdou. Místo obchodníků a stratégů začínají firmy hledat ekonomy a 

manažery zaměřené na řízení nákladů a finanční stability. 

 Finanční analýza patří mezi poměrně propracované součásti finančního řízení a je 

základem pro rozhodování o fungování společnosti. Řadí se do skupin aplikovaných 

ekonomických disciplín. Existuje velmi úzká vazba mezi účetnictvím a rozhodováním. 

Účetnictví představuje z pohledu finanční analýzy hodnoty peněžních údajů vztahující se 

pouze k určitému období, proto musíme provést analýzu financí, aby byly tyto údaje 

využitelné k ekonomickému hodnocení finančního zdraví podniku. Je-li toto zdraví 

oslabeno, podnik se dostane do finanční tísně, která když přeroste, vznikne firmě 

ekonomická krize, a ta může způsobit úpadek dané společnosti. Finanční analýza má také 

význam na společnost jako celek nejen uvnitř (likvidita), ale i zvenčí (úvěrový potenciál). 

Finanční analýza vychází především z rozborů účetních výkazů, kterými jsou rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty, výkaz o peněžních tocích. 

Cílem mé bakalářské práce je podat stručné informace týkající se oblasti finanční 

analýzy a provést analýzu ekonomických výsledků hospodaření společnosti Ostravské 

komunikace, a.s., jako jednoho z rozhodujících nástrojů zpracování informací pro potřeby 

řízení podniku. Pro přesnost je má bakalářská práce rozdělena na čtyři okruhy, kterými 

jsou teoretická část, charakteristika akciové společnosti Ostravské komunikace, analýza 

dosavadního finančního stavu společnosti a návrhy na zlepšení hospodaření. 
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 Jak jsem se již zmínila, v teoretické části uvedu obecný výklad pojmů související 

s problematikou finanční analýzy. Metody sloužící jako srozumitelný podklad a struktura 

pro následovanou praktickou část. Uvedu zde i konkrétní poměrové ukazatelé finanční 

analýzy. 

 Druhou část jsem zvolila charakteristiku společnosti Ostravské komunikace, a.s., 

kde uvedu základní informace a orgány zmíněné firmy, které jsou volně dostupné 

v elektronickém obchodním rejstříku. Přiblížím historii a předměty podnikatelské činnosti 

dané akciové společnosti. 

  Třetí okruh mé bakalářské práce tvoří převedení uvedené teorie a metodologie do 

praxe. Budu se zde zabývat rozborem vertikální a horizontální analýzy rozvahy i rozborem 

výkazu zisku a ztráty, také zanalyzuji poměrové ukazatele. Budu hodnotit společnost 

Ostravské komunikace a.s. v letech 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Výsledkem se budu 

snažit vyjádřit celkové finanční zdraví společnosti. 

 Pro přehlednost uvedu na konci své práce celkové zhodnocení situace ve 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. a návrhy na zlepšení finančního stavu, které 

vyvodím pomocí ekonomických normálů. 

 Na závěr uvedu zjištěné údaje o celkové hospodářské a finanční situaci akciové 

společnosti Ostravské komunikace. 

 Finanční analýzu budu provádět z pohledu externího pozorovatele. Údaje jsem 

získala z vyhotovených výročních zpráv. Ty musí akciové společnosti dle Obchodního 

zákoníku (§40) zveřejňovat. Výroční zpráva obsahuje údaje o účetních uzávěrkách ověřené 

auditorem. Analýzu z pohledu interního pozorovatele může vyhotovit jen zaměstnanec 

podniku, který má přístup ke všem informacím a ví, jak podnik funguje reálně. 
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2 Finanční analýza a její význam pro řízení 

podniku 

2.1 Historie a původ finanční analýzy 

Brzy po vzniku peněz se začalo mluvit o finanční analýze, neboť bylo třeba provádět 

rozvahy o tom, jak s financemi hospodařit. Konec 19. století přinesl moderní chápání 

finanční analýzy z USA. Po 1. světové válce se začaly sledovat účetní výkazy za účelem 

hodnocení schopnosti splácet úvěry. Systematický rozvoj finanční analýzy a jejích nástrojů 

začal v průběhu velké hospodářské krize. 

V Čechách lze za počátek považovat začátek 20. století, kdy se poprvé v literatuře 

objevuje pojem „bilanční analýza“ ve spise „Bilance akciových společností“, který sepsal 

prof. dr. Pazourek. Další rozvoj finanční analýzy následoval po druhé světové válce, kdy se 

využívala jako nástroj pro rozbor finanční situace podniku. Od roku 1989 se začíná 

využívat hojně. V posledních patnácti letech je v ČR oblíbeným nástrojem fungování stavu 

společností a tím se dostala do centra pozornosti. 

V Německu se místo pojmu finanční analýza používá termín bilanční analýza nebo 

bilanční kritika.  

2.2 Význam a cíl finanční analýzy 

Finanční analýza je nezbytným nástrojem krátkodobého i dlouhodobého finančního 

řízení firem v tržních ekonomikách.  Jejím smyslem je zhodnocení hospodaření podniku 

prováděné při jakékoliv podnikatelské činnosti na základě finančních výkazů. Muže se také 

využívat pro hodnocení finančního zdraví dodavatelů či konkurence, anebo na 

nejjednodušší úrovni v rodině. Primární úlohu hrají finance a čas. Finanční analýza 

poukazuje nejen na silné stránky podniku, ale zároveň pomáhá odhalit případné poruchy ve 

finančním hospodaření. Výsledky a poznatky slouží především pro tvorbu koncepce 

rozvoje, volbu strategie, plánování peněžních příjmů a výdajů (peněžních toků) různých 

časových horizontů. Závěry finanční analýzy slouží nejen pro strategické a taktické 

investiční a finanční rozhodování, ale i pro informování vlastníků, věřitelů a dalších 

zájemců. Klíčovým úsilím je také postarat se o to, aby manažeři a majitelé nebyli přehlceni 

informacemi. Členění finanční analýzy je velice rozsáhlé, jelikož existuje celá řada dělení.  
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Základním rozdělením podle získání údajů je na interní a externí finanční analýzu. 

Dle objektů zkoumání můžeme finanční analýzu rozčlenit na mezinárodní, národní, 

odvětví a podniku.  

Mezinárodní analýza se zabývá hodnocením aspektů národního charakteru. Je 

důležitou součásti správného odhadu u firem, které pracují v mezinárodních vztazích. Tuto 

analýzu zpracovávají specializované instituce zaměřené na průběžné hodnocení 

jednotlivých ekonomik. Signalizuje pouze obecný náhled. Hodnocení se vztahuje 

především pro větší firmy, když pro malé může být také významné. 

Analýza národního hospodářství se provádí specializovanými institucemi nebo 

organizačními složkami společnosti. Představuje vnější prostředí firmy. Patří zde data míry 

ekonomického růstu, míry inflace, míry nezaměstnanosti, úrokové míry, vývoje cen, 

vývoje úrokových měr a devizových kurzů a podobně. Tato analýza zásadně ovlivňuje 

budoucnost firmy. 

Analýzou odvětví rozumíme skupiny subjektů mající podobné znaky. Členění do 

odvětví je dáno klasifikací ekonomických činností uvedené v obchodním zákoníku. 

Odvětví máme cyklická, která v době ekonomického růstu vykazují růst zisku 

(automobilový nebo potravinářský průmysl) a anticyklická, ta vykazují největší růst při 

ekonomické krizi (zastavárny). Hodnotí se zde hlavně odbytové možnosti, stav trhu, 

náročnosti. Důležité je, že slouží ke srovnání větších podniků vzájemně. 

Analýza podniků se zaměřuje na stav a předpokládaný vývoj společností při časovém 

srovnání. Provádí kvantitativní a kvalitativní hodnocení. Provádí se pro veškeré firmy. 

Kritérium způsobu práce s daty vymezuje finanční analýzu fundamentální, 

technickou, kauzální a komparační. 

Nejdůležitější úlohu při analyzování mají faktory prostředí dělené na kontrolované a 

nekontrolované. Kontrolovanými faktory jsou dodavatelé, konkurenti, distributoři, výroba, 

finance. Mezi nekontrolovatelné řadíme legislativu, vládu, ekonomický, demografický a 

kulturní vývoj. 

 Veškeré zmíněné parametry ovlivňují hospodářské postavení firmy a způsob 

provedení finanční analýzy, proto je důležité si stanovit předem cíle. Finanční analýza 

bývá spojována s finančním řízením ziskových společností.  
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Tvorba zhodnocení finanční situace, tj. finanční výkonnosti (rentabilita a aktivita) a 

finanční pozice (likvidita, finanční stabilita a zadluženost), nám pomůže dosáhnout 

optimálního provozu podniku. 

2.3 Uživatelé finanční analýzy a jejich zaměření 

Informace vztahující se na finanční stav podniku jsou předmětem zájmu mnoha 

subjektů. Je to těchto 8 následujících základních skupin: 

 investoři,  

 manažeři,  

 zaměstnanci,  

 obchodní partneři,  

 zákazníci,  

 konkurenti,  

 banky a její věřitelé,  

 stát a jeho orgány.  

Každá skupina se zajímá o informace podniku z jiného důvodu. 

 

INVESTOŘI 

Investory označujeme uživatelé (akcionáře, společníky, vlastníky) jež do podniku 

vkládají kapitál za účelem jeho zhodnocení. Po určité době předpokládají zisk. Zajímají se 

o vývoj tržních ukazatelů, ukazatelů ziskovosti a vztah peněžních toků k závazkům. 

MANAŽEŘI 

Manažeři jsou zaměstnanci, kteří zodpovídají za provoz firem a organizaci. Jejich 

náplň práce je rozdílná podle řídící úrovně, ale všichni musí dbát na chod podniku. 

Využívají hlavně informace z účetnictví, ty umožňují vytvoření zpětné vazby mezi 

rozhodnutím a praxí. Finanční situace podniku jim umožňuje rozhodovat se správně při 

získávání finančních zdrojů, zajišťování optimální majetkové struktury, alokaci peněžních 

prostředků, rozdělování zisku apod. Finanční analýza, která odhaluje silné a slabé stránky 

finančního hospodaření podniku, umožňuje manažerům přijmout pro příští období správný 

podnikatelský záměr rozpracovaný ve finančním plánu. Manažeři mají často zájem o 

informace týkající se finanční pozice jiných podniků (konkurence, dodavatelé, odběratelé).  
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ZAMĚSTNANCI 

Zaměstnanci podniku mají zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě 

podniku, kde pracují. Často bývají podobně jako řídící pracovníci motivováni 

hospodářskými výsledky. Zajímají se o jistoty zaměstnání, o perspektivy mzdové a 

sociální. 

OBCHODNÍ PARTNEŘI 

Obchodní dodavatelé se zaměřují na schopnost podniku hradit splatné závazky. Jde 

jim především o krátkodobou prosperitu, solventnost a likviditu. U dlouhodobých 

dodavatelů se soustřeďuje zájem také na dlouhodobou stabilitu, s cílem zajistit svůj odbyt 

u stabilního zákazníka. 

Zákazníci (odběratelé) mají zájem na finanční situaci dodavatele zejména v 

dlouhodobém obchodním vztahu, aby v případě finančních potíží nebo bankrotu 

dodavatelé neměli potíže s vlastním zajištěním výroby. Potřebují i jistotu dodávky. 

ZÁKAZNÍCI 

Zákazník je člověk používající zaplacení produktu jednotlivce nebo organizace. 

Klienty zajímá schopnost podniku plnit závazky a uspokojovat jejich potřeby. 

KONKURENTI 

Konkurence vyjadřuje obecně rivalitu, soutěžení o moc, úspěch nebo náklonnost. 

Chtějí posoudit svou pozici ve srovnání s konkurenčním podnikem pomocí analýz.  

BANKY A JINÍ VĚŘITELÉ 

Věřitelé (banky) žádají informace o finanční situaci dlužníka, zda poskytnou úvěr. 

Banky při poskytování úvěrů svým klientům často zahrnují do úvěrových smluv klauzule, 

které vážou stabilitu úvěrových podmínek na hodnoty vybraných finančních ukazatelů. 

Banka si například může vymínit úvěrovou podmínku, že zvýší úvěrovou sazbu, jestliže 

podnik překročí jistou hranici zadluženosti. Nejdůležitější je sledování dlouhodobé 

likvidity, ziskovosti, tvorby peněžních prostředků a jejich toků.  
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STÁT A JEHO ORGÁNY 

Stát a jeho orgány se zajímají o finančně-účetní data. Používají se pro statistiku, 

kontrolu firem se státní účastí, kontrolu plnění daňových povinností, rozdělování finanční 

výpomoci firmám, získání přehledů o finančním stavu firem se státní zakázkou. Vyžadují 

informace pro formulování hospodářské politiky. 

2.4 Hlavní zdroje informací pro finanční analýzu 

Základním nástrojem pro vytvoření finanční analýzy jsou kvalitní a komplexní 

vstupní informace podmiňující úspěšnost. V dnešní době má finanční analytik podstatně 

větší možnosti čerpání informací, čímž je schopen obsáhnou více problematických okruhů. 

Prioritou jsou data čerpána z účetních výkazů, které jsou součásti tzv. účetní závěrky. Tu 

ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz o tvorbě 

a použití peněžních prostředků (výkaz cash flow). Podniky mají povinnost účetní závěrku 

nechat ověřit auditorem a zveřejnit takto ověřené informace v obchodním věstníku. Po té 

musí zhotovit danou výroční zprávu za uplynulé období, kterou taktéž ověří auditor.  

 

ROZVAHA 

Účetní výkaz mající stanovenou strukturu ministerstvem financí. Rozvaha zachycuje 

stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (pasiva), zdrojů jejich financování 

(pasiva) vždy k určitému datu. Většinou se sestavuje k poslednímu dni každého 

kalendářního roku. Tento účetní výkaz nám říká jaká je bilanční suma, struktura pasiv a 

aktiv má firma a relace mezi složkami. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Má rovněž stanovenou strukturu ministerstvem financí. Je to písemný přehled o 

nákladech, výnosech a hospodářského výsledku za určitou dobu. Vyjadřuje, jak jednotlivé 

položky výkazu ovlivnily hospodářský výsledek.   

Hospodářský výsledek členíme na HV: provozní, z finančních operací, za běžnou 

činnost, mimořádný, za účetní období, před zdaněním.   
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VÝKAZ CASH FLOW 

Moderní a poměrně mladá metoda finanční analýzy sledující peněžní toky firem. 

Výkaz cash flow je účetní výkaz srovnávající zdroje tvorby peněžních prostředků s jejich 

využitím za dané období. Slouží především ke stanovení skutečné finanční situace. Výkaz 

má tři základní části: provozní činnost, investiční činnost a finanční činnost. Všechny části 

vykazují na konci odpovědi na otázky zisků, dividend, půjček, přírůstků stálých aktiv, 

úvěrů a výnosů. Cash flow je vypočítáván přímým nebo nepřímým způsobem. 

2.5 Metody finanční analýzy 

Úkolem finanční analýzy je zhodnocení současného finančního stavu společnosti a 

zároveň dbát na vyhlídky do budoucna. Diagnóza odhaluje případné poruchy financování, 

je-li prováděna kvalifikovaně a pravidelně, ale také jejich příčiny, které nám umožní 

navrhnout opatření ke zlepšení stavu. Základním zdrojem informací ve finanční analýze je 

účetnictví.  

Rozvoj věd umožnil vznik řady metod hodnocení. Je nutné si uvědomit přiměřenost 

volby metod analýzy. Volba metody musí být učiněna s ohledem na účelnost, nákladnost a 

spolehlivost. Každá metoda musí mít zpětnou vazbu na cíl a musí odpovídat danému cíli.  

Metody používané ve finanční analýze můžeme rozdělit na metody elementární 

technické analýzy a metody vyšší finanční analýzy.  

Metody elementární technické analýzy
1
:  

1) Analýza absolutních ukazatelů: 

 horizontální analýza, 

 vertikální analýza. 

2) Analýza rozdílových a tokových ukazatelů: 

 analýza fondů, 

 analýza cash flow. 

 

 

 

                                                 

 
1
 http://www.grada.cz/financni-analyza-4-rozsirene-vydani_6803/kniha/katalog/listovani-google/ 

http://www.grada.cz/financni-analyza-4-rozsirene-vydani_6803/kniha/katalog/listovani-google/
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3) Analýza poměrových ukazatelů: 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele kapitálového trhu. 

4) Analýza soustav ukazatelů: 

 pyramidové soustavy, 

 rozkladu Du Ponta. 

 

Vyšší metody finanční analýzy:  

 Matematicko – statistické metody: např. bodové odhady, statistické testy odlehlých  

dat, empirické distribuční funkce, atd.  

 Nestatistické metody – např. expertní systémy, matné množiny atd.  

 

V mé práci se budu zabývat pouze analýzou některých ukazatelů. Jmenovitě 

analýzou absolutních ukazatelů, poměrových ukazatelů a Altmanovým indexem. 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 

 Horizontální analýza nám udává základní pohyby jednotlivých položek účetních 

výkazů a intenzitu pohybů. Porovnává hodnoty ukazatelů a jejich změny v čase. Je třeba 

posuzovat procentní i absolutní změny v čase. Nazývá se také trendová analýza. 

absolutní změna = t – (t-1) 

 

                                  absolutní změna * 100 

procentní změna = ---------------------------- 

                                              (t-1) 

kde:  

t…konec sledovaného období, 

(t-1)…počátek sledovaného období. 
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VERTIKÁLNÍ ANALÝZA 

Mluvíme o procentním rozboru položek aktiv a pasiv, navazujícím na horizontální 

analýzu. Zabývá se pouze jedním obdobím, ve kterém zkoumá, jak se na globální veličině 

podílely veličiny dílčí. 

RENTABILITA A NÁKLADOVOST 

Ukazatele rentability zařazujeme mezi nejsledovanější ukazatele finanční analýzy 

kvantifikující efektivnost firmy. Nebo také říkáme výnosnost, schopnost dosahovat 

výnosu. 

Při hodnocení je důležité zvolit vhodný typ ukazatele zisku, ten představuje 

absolutní ukazatel zvolené oblasti:  

 disponibilní (čistý zisk, po zdanění)   EAT=V – N, 

 ekonomický zisk  EE=V - N - oportunitní náklady
2
, 

 bilanční (zisk před zdaněním)  EBT=V- (N - daň z příjmu), 

 zisk před úroky a zdaněním EBIT=V- (N - úrok - daň z příjmu), 

 zisk před úroky, zdaněním a odpisy EBITA=V- (N - úrok - daň z příjmu - odpisy), 

 zisk včetně zdaněných úroků   EAT + úrok x (1- sazba daně z příjmu). 

 

Symboly: V-výnosy, N-náklady. 

 

Firmy dále zajímá relace zisku k vloženému kapitálu, k výnosům nebo ke 

spotřebovaným nákladům. Zde se využívají ukazatele: 

 Konstruované na bázi tokových hodnot: 

-rentabilita tržeb (ROS=zisk/tržby),  

-rentabilita výnosů (ROR=zisk/výnosy),  

-rentabilita nákladů (ROC=zisk/náklady),  

-nákladovost
3
 (HUN=náklady/výnosy) - poměr výsledku hospodaření 

k nákladům.  

 

                                                 

 
2
 Nazývané také jako náklady obětované příležitosti. 

3
 Nazývaná jako haléřový ukazatel nákladovosti. 
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 Na bázi kombinace tokových a stavových ukazatelů: 

-rentabilita celkového kapitálu (ROA=zisk/celkový kapitál), 

-rentabilita vlastního kapitálu (ROE=zisk/vlastní kapitál), 

-rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE=zisk/vlastní kapitál+dl.cizí kapitál). 

 

AKTIVITA 

Snaží se měřit schopnost podniku užívat investované peněžní prostředky a měří 

vztahy daných složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv i pasiv.  

Hodnoty ukazatelů aktivity nejčastěji vyjadřují počet obrátek složek. Ovlivňují 

hospodářský vliv výnosnosti a likvidity. Můžeme volit různé oblasti hodnocení (kapitál, 

zásoby, závazky, pohledávky). 

Podle poměřování můžeme ukazatele aktivity vyjádřit ve dvou modech: 

 rychlost obratu (počet obrátek aktiv za rok, kdy bylo dosaženo tržeb), 

 doba obratu (počet dní trvání jedné obrátky). 

 

LIKVIDITA 

Vyjadřuje schopnost podniku přeměňovat majetek v peníze a jimi uhradit splatné 

závazky. Nedostatek likvidity může vést k neschopnosti hradit své běžné závazky, čímž by 

mohl vzniknout platební insolvence
4
 a následně bankrot. Vlastní schopnost úhrady závazků 

ke dni jejich splatnosti se označuje solventnost pro níž je likvidita podmínkou.  

Zjišťujeme ji pomocí analýzy z rozvahy společnosti. Pro hodnocení je důležité brát 

v úvahu různé cílové skupiny, které budou mít jiné úrovně likvidnosti. Za nejlikvidnější se 

považují měnové agregáty (peníze), nejnižší likviditu má naopak majetek ve formě realit. 

Je to důležité z hlediska finanční rovnováhy firmy.  

Z hlediska názvu a obsahu ukazatelů máme likviditu: 

 okamžitou, 

 pohotovou, 

 běžnou. 

                                                 

 
4
 Neschopnost dlužníka splácet své dluhy. 
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Okamžitá likvidita nazývaná jako likvidita 1. stupně, představuje vstupy 

nejlikvidnějších položek z rozvahy. Doporučené rozmezí je 0,2 - 1,1.  

 

okamžitá likvidita = 
závazkykrátkodobé

yekvivalentpeníze 
 

 

Pohotová likvidita v literatuře označována jako likvidita 2. stupně, vylučuje 

z oběžných aktiv zásoby. Odstraňuje nedostatky běžné likvidity. Hodnoty by měly být 

vyšší než 1. 

pohotová likvidita = 
závazkykrátkodobé

zásobyaktivaoběžná 
 

 

Běžná likvidita je také likviditou 3. stupně ukazující pokrytí krátkodobých závazků 

oběžnými aktivy. Závisí na stavu i velikosti zásob a pohledávek. Zásoby musí být správně 

oceněny. Vhodný interval se pohybuje od 1,5 do 2,5.  

běžná likvidita = 
závazkykrátkodobé

aktivaoběžná
 

 

Likviditu pro objektivní náhled a lepší chápání situace firmy, je nutno sledovat 

v delším časovém období se stanoveným vývojovým trendem. 

 

ZADLUŽENOST 

Podstatou je hledání optimálního vztahu mezi vlastními a cizími zdroji financování- 

mluvíme o kapitálové struktuře, která má důležitý význam pro kvalitní rozvoj podniku a 

zároveň podmiňuje jeho zdravý finanční rozvoj. Ukazatele zadluženosti jsou odvozeny 

hlavně z údajů rozvahy, díky nimž zjistíme rozsah financování cizími zdroji. 

NEJSLEDOVANĚJŠÍ UKAZATELÉ: 

1) Celková zadluženost 

celková zadluženost = 
aktivacelková

kapitálcizí
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2) Běžná zadluženost 

běžná zadluženost = 
aktivacelková

kapitálcizíkrátkodobý
 

3) Dlouhodobá zadluženost 

dlouhodobá zadluženost = 
aktivacelková

kapitálcizídlouhodobý
 

4) Koeficient zadluženosti 

koeficient zadluženosti = 
kapitálvlastní

kapitálcizí
 

 

ALTMANŮV INDEX 

Altmanův model se používá zejména ve finanční analýze, kde se snaží vyhodnotit 

pomocí jedné hodnoty pravděpodobnost bankrotního stavu firmy. Je identifikátorem 

bankrotu. Výsledný koeficient by měl být v intervalu (1,8;3). 

VZOREC: Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 0,999 X5 

kde: 

X1 = čistý pracovní kapitál / aktiva celkem, 

X2 = zisk po zdanění / aktiva celkem, 

X3 = zisk před zdaněním a úroky (EBIT) / aktiva celkem, 

X4 = tržní hodnota vlastního kapitálu / cizí zdroje, 

X5 = tržby / aktiva celkem. 
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3 Charakteristika podniku Ostravské 

komunikace, a.s. 

V této části uvedu základní údaje, orgány, předměty činnosti a krátce nastíním historii 

akciové společnosti Ostravské komunikace.  

3.1 Základní údaje
5
 

 Spisová značka: B 1886 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě 

 Právní forma subjektu: Akciová společnost 

 Název subjektu: Ostravské komunikace, a.s. 

 Sídlo: Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

 Den zápisu: 22.04.1998 

 Základní kapitál: ve výši 123 377 646,- Kč tvoří: 

• 310 akcií v nominální hodnotě 100 000,- Kč  

• 1 akcie v nominální hodnotě 92 377 646,- Kč 

 Jediný akcionář: Město Ostrava 

3.2 Orgány společnosti
6
 

Představenstvo 

Předseda: Ing. Daniel Lyčka 

Místopředseda: Ing. Miloš Novák 

Člen: Bc. Jan Zvolánek 

Dozorčí rada 

Předseda: Josef Šrámek 

Místopředseda: Antonín Bína 

 

 

JUDr. Josef Babka 

Ing. Radomír Michniak 

                                                 

 
5
 Obchodní rejstřík: http://www.justice.cz/or/. 

6
 Obchodní rejstřík: http://www.justice.cz/or/. 

http://www.justice.cz/or/
http://www.justice.cz/or/
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Členové: 

 

Pavel Dostál 

Ing. Ladislav Šíma 

 

Členové do 15.12.2010: 

Ing. Radmila Vernerová  

Ing. Miroslav Rojíček 

Bc. Robert Timko 

Bc. Tomáš Sucharda 

Bc. Karel Sibinský 

Václav Štolba 

3.3 Historie 

Akciová společnost Ostravské komunikace byla založena v roce 1998 bez výzvy 

k upisování akcií Statutárním městem Ostrava se sídlem na Prokešově náměstí v Ostravě. 

Jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny, sepsané ve formě notářského 

zápisu dne 17. prosince 1997, je primátor Ing. Evžen Tošenovský. Ovšem jediným 

akcionářem společnosti je statutární město Ostrava.  

Společnost vznikla za účelem převzetí veškerých činností po příspěvkové organizaci 

Ostravské komunikace, která v tomto oboru pracovala od doby založení v roce 1964. 

Ostravské komunikace byly postaveny před těžký úkol. Dokázat, že svou činností jako 

samostatná akciová společnost splní veškeré úkoly, které ji ze zřizovací listiny vyplývají a 

dosáhnout chtěných hospodářských výsledků, jenž umožní samostatnou existenci tohoto 

podniku i technický rozvoj s důrazem na plnění stále náročnějších požadavků odběratelů. 

Jinými slovy podnik musí být stále konkurence schopný. 

Cílem společnosti je působit na své zákazníky progresivně a ukázat, že svou existenci 

buduje na osobní odpovědnosti svých zaměstnanců za jakost a to v celém portfoliu svých 

činností. 

Strategie podniku se zaměřuje v první řadě na trvalou orientaci k zákazníkovi, na 

prohlubování technické zdatnosti a profesionality zaměstnanců i na kvalitu poskytovaných 

služeb. 
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Pro realizace zmíněné strategie se společnost řídí zásadami podle požadavků 

mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001:2001.  

V roce 2010 společnost získala certifikát systému bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008 a byla dokončena integrace systému 

managementu kvality, systému environmentu a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci do integrovaného systému (IMS). 

3.4 Předmět podnikání
7
 

 

 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací a jejich odstraňování 

 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 

 Nákladní silniční motorová doprava  

 Osobní silniční motorová doprava 

 Montáž, opravy, údržba, zkoušky a revize vyhrazených elektrických zařízení a 

výroba rozvaděčů nízkého napětí 

 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 

 Zámečnictví 

 Opravy motorových vozidel 

 Pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb 

 Provoz parkovacích automatů 

 Inženýrská, technická, plánovací a poradenská činnost v oblasti silniční dopravy 

 Inženýrská činnost ve výstavbě 

  Projektová činnost ve výstavbě 

 Údržba veřejné zeleně 

 Úklidové práce vnější - zimní a letní údržba komunikací 

 Správa veřejného osvětlení, kromě příloh zákona č. 455/91 Sb. 

 Technická činnost v dopravě 

 Reklamní činnost a marketing 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 Nástrojařství 

                                                 

 
7
 Obchodní rejstřík: http://www.justice.cz/or/. 

http://www.justice.cz/or/
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4 Analýza dosavadního finančního stavu 

společnosti 

Tato kapitola bude patřit dosavadnímu hodnocení finančního zdraví společnosti, kde 

budu analyzovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty, jednotlivé poměrové ukazatele i Altmanův 

index. Z těchto výsledků a pomocí ekonomického normálu po té uvedu návrhy na zlepšení 

finančního stavu společnosti. 

4.1 Analýza rozvahy 

Při provádění hodnocení rozvahy jsem použila horizontální a vertikální analýzu. Pro 

potřeby horizontální analýzy je spočten prostý rozdíl hodnot rozvahy mezi roky 2006-

2007, 2007-2008, 2008-2009 a 2009-2010. Zároveň jsem spočetla indexy u jednotlivých 

položek. Pro potřeby vertikální analýzy byl spočten procentní podíl jednotlivých položek 

aktiv a pasiv na celkové sumě aktiv a to pro všechna sledovaná období. 

Základní kapitál Ostravských komunikací, a.s. je ve výši 123 377 646 Kč a tvoří ho 

akcie v nominální hodnotě 92 477 646 Kč. 

4.1.1 Analýza aktiv 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA AKTIV 

 
Tabulka 1 Zkrácená horizontální analýza aktiv 

Zdroj:vlastní zpracování. 

Položky Změna 2006 - 2007 Změna2007 - 2008 Změna 2008 - 2009 Změna 2009 - 2010 

  

absolutní 

v tis. Kč relaivní 

absolutní 

v tis. Kč reltivní 

absolutní 

v tis. Kč relativní 

absolutní 

v tis. Kč relativní 

AKTIVA CELKEM 13 658 1,05 41 724 1,14 -19 181 0,94 4 879 1,02 

Stálá aktiva 131 1,00 -724 0,99 3 890 1,03 6 207 1,04 

Dlouhodobý nehmotný majetek - 177 0,53 -545 0,59 -49 0,94 -278 0,63 

louhodobýhmtný majetek 1 308 1,01 -179 1,00 3 939 1,03 6 485 1,05 
Stavby -2 786 0,95 -2 993 0,94 -2 949 0,94 -2 862 0,94 

Samostatné movité věci a soubory                 
movitých věcí 2 126 1,06 -2 393 0,94 8 392 1,23 144 1,00 

Oběžná aktiva 13 886 110 41 405 1,7 -22 511 0,88 -490 1,00 

Zásoby -683 0,97 -209 0,99 -1 455 0,92 -2 178 0,88 

Materiál -445 0,98 -209 0,99 -1 460 0,92 -2 173 0,88 

Dluhodobé pohledávky 0  0  0  0  

Krátkodobé pohledávky -34 757 0,41 -2 783 0,88 10 158 1,48 10150 1,32 
Finanční majetek 49 326 1,81 44 397 1,40 -31 214 0,80 -8 462 0,93 

Ostatní aktiva - přechodné účty 

aktiv -359 0,74 1 043 2,04 -560 0,73 -838 0,44 
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Celkový aktiva rostla, až na období 2008-2009, kdy nastal pokles o 6% způsobený 

převážně úbytkem oběžných aktiv (zásob, materiálu a finančního majetku). 

 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA AKTIV 

 
Tabulka 2 Zkrácená vertikální analýza aktiv 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 

A=P 282 042 tis. Kč 295 700 tis. Kč 337 424 tis. Kč 318 243 tis. Kč 323 122 tis. Kč 

Stálá aktiva 50% 47,7% 41,6% 45,4% 46,6% 

Oběžná aktiva 49,5% 51,9% 57,8% 54,2% 53,2% 

Ostatní aktiva 0,5% 0,4% 0,6% 0,4% 0,2% 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Graf I Vývoj aktiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Při pohledu na tabulku vidíme, že stálá aktiva od roku 2006 mírně klesají, což je 

způsobeno poklesem samostatných movitých věcí, pozemků, staveb a v neposlední řadě 

úbytkem softwaru. Pozemky se od roku 2006 do roku 2010 snížily o 3% a stavby o 6%. 

Naopak oběžná aktiva jsou proměnlivá. V roce 2008 jsem zaznamenala největší 

nárůst, který byl způsobený úbytkem krátkodobých pohledávek, zároveň získáním 

podstatně vyššího finančního majetku. V roce 2009, 2010 oběžný majetek mírně klesá 

s přibývajícími pohledávkami a se ztrátou finančního majetku. 

Ostatní aktiva zmíním, jen abych podotkla, že v roce 2010 jsou nenižší díky poklesu 

nákladů na příští období a příjmů příštích období, jinak tato položka je zanedbatelná. 
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4.1.2 Analýza pasiv 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA PASIV 

Tabulka 3 Zkrácená horizontální analýza pasiv 
Položky  Změna 2006 - 2007 Změna 2007 - 2008 Změna 2008 - 2009 Změna 2009 - 2010 

  

abs. v  

 tis. Kč relativní 

abs. v 

tis. Kč relativní 

abs. v 

tis. Kč relativní 

abs. v 

tis. Kč relativní 

PASIVA CELKEM 13 658 1,05 41 724 1,14 -19 181 0,94 4 879 1,02 

Vlastní kapitál 22 327 1,10 33 587 1,13 -5 268 0,98 -26 625 0,91 

Základní kapitál 0 1,00 0 1,00 0 1,00 0 1,00 

Kapitálové fondy 0 1,00 0 1,00 0 1,00 0 1,00 

Fondy ze zisku 15 992 1,37 16 788 1,28 1 907 1,03 -25 796 0,67 

Výsledek hospodaření (+/-) 3 115 1,14 11 799 1,46 -7 175 0,81 7 391 1,24 

Cizí zdroje -8 675 0,82 7 816 1,20 -13 860 0,70 30 570 1,95 

Rezervy -8 345 0,20 -2 055 0,00 0 #DIV/0! 2 113 #DIV/0! 

Dlouhodobé závazky -1 320 0,71 -508 0,84 -134 0,95 219 1,08 
Krátkodobé závazky 990 1,03 10 373 1,31 -13 720 0,68 28 238 1,95 

Ostatní pasiva a přechodné účty 

pasiv 6 1,01 321 1,32 -53 0,96 934 1,73 

Zdroj: vlastní zpracování. 

V tabulce vidíme v období 2008-2009 pokles celkových pasiv o 6%, což bylo hlavně 

díky snížení výsledku hospodaření a cizích zdrojů. 

 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA PASIV 

Tabulka 4 Zkrácená vertikální analýza pasiv 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

A=P 282 042 tis. Kč 295 700 tis. Kč 337 424 tis. Kč 318 243 tis. Kč 323 122 tis. Kč 

Vlastní kapitál 83% 86,7% 85,9% 89,5% 79,9% 

Cizí zdroje  16,6% 12,9% 13,7% 10,1% 19,4% 

Ostatní pasiva 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,7% 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 
Graf II Vývoj pasiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Z jednotlivých podílů mi vyplynula struktury financování společnosti. Z propočtů 

i grafu vidíme, že z 80% - 90% je společnost financována především z vlastních zdrojů, 

které závisí na měnících se fondech ze zisku, hospodářských výsledcích z minulých let 

a hospodářských výsledcích daných let. V roce 2009 byl podíl vlastního kapitálu nejvyšší 

89,5%, naopak v roce 2010 byl nejnižší 79,9%. 

Financování pomocí cizích zdrojů bylo v roce 2010 nejvyšší (19,4%), kde se zvýšily 

především krátkodobé závazky z obchodních styků o přibližně 8%. V ostatních letech se 

cizí závazky pohybovaly okolo 10% - 12%. Nejmenší podíl 10,1% byl v roce 2009.  

Ostatní pasiva se v posledním roce zvýšila o 0,3% díky vyšším výnosům příštích 

období. 
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4.2 Analýza zisku a ztrát 

Tabulka 5 Zkrácená horizontální analýza zisku a ztráty 

Zdroj: vlastní zpracování.  
 

Jak vidíme z horizontální analýzy zisku a ztráty, největší změny proběhly v období 

2008-2009, kdy se podstatně snížily tržby a v následujícím roce naopak vyšplhaly až na 

hodnotu indexu 3,15. Bylo to způsobeno dokončením zakázek z minulých let. 

Položky Změna 2006 - 2007 Změna 2007 - 2008 Změna 2008 - 2009 Změna 2009 - 2010 

  

abs. v tis. 

Kč relativní 

abs. v 

tis. Kč relativní 

abs. v tis. 

Kč relativní 

abs. v 

tis. Kč relativní 

Tržby za prodej zboží 52 1,06 220 1,23 -302 0,75 1 911 3,15 

Náklady vynaložené na prodané 
zboží 49 1,05 227 1,24 -305 0,74 394 1,45 

Obchodní marže 3 1,30 -7 0,46 3 1,50 1 517 169,56 

Výkony -35 092 0,92 -19 757 0,95 -11 811 0,97 -5 968 0,98 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb -35 305 0,92 -18 770 0,96 -12 848 0,97 -5 969 0,98 

Aktivace 451 1,22 -987 0,61 1 037 1,68 1 1,00 

Výkonná spotřeba -26 117 0,92 -56 743 0,78 -4 632 0,98 -9 512 0,96 

Spotřeba materiálu a energie 2 586 1,03 -5 467 0,95 13 563 1,14 14 277 1,13 

Služby -28 703 0,86 -51 276 0,71 -18 195 0,86 -23 789 0,78 

Přidaná hodnota -8 972 0,94 36 979 1,27 -7 176 0,96 5 061 1,03 

Osobní náklady 3 437 1,04 17 237 1,17 1 550 1,01 -4 751 0,96 

Mzdové náklady 2 196 1,03 8 592 1,12 4 083 1,05 -427 0,99 

Odměny členům orgánů spol. a 

družstva 9 1,01 319 1,33 176 1,14 -318 0,78 

Náklady na sociální zabezpečení 895 1,04 4 424 1,17 -378 0,99 -2 411 0,92 

Sociální náklady 337 1,15 3 902 2,54 -2 331 0,64 -1 595 0,61 

Daně a poplatky 44 1,08 -57 0,91 243 1,44 -51 0,94 

Odpisy DHM a DNM 680 1,05 -1 481 0,90 -1 283 0,90 -482 0,96 

Tržby z prodeje dl. majetku a 
materiálu -1 371 0,56 17 1,01 983 1,57 -2 178 0,20 

Zůstatková cena prodaného dl. 

majetku a mat. -836 0,45 -88 0,87 970 2,64 -651 0,58 

Zúčtování opravných položek do 
provozních nákladů -13 807 -1,59 6 216 0,27 1 835 0,19 2 624 -5,12 

Ostatní provozní výnosy 501 1,64 -155 0,88 458 1,41 3 509 3,21 

Ostatní provozní náklady -662 0,76 707 1,35 22 1,01 47 1,02 

Provozní výsledek hospodaření 1 302 1,04 14 307 1,46 -9 072 0,80 9 656 1,27 

Výnosové úroky 1 099 1,95 977 1,43 -1 675 0,48 -967 0,38 

Ostatní finanční náklady 10 1,04 -10 0,96 -111 0,55 -7 0,95 

Finanční výsledek hospodaření 1 089 2,20 987 1,49 -1 564 0,48 -960 0,32 

Daň z příjmu za běžnou činnost -724 0,91 3 495 1,48 -3 461 0,68 1 305 1,18 

Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 3 115 1,14 11 799 1,46 -7 175 0,81 7 391 1,24 

Výsledek hospodaření za účetní 

období 3 115 1,14 11 799 1,46 -7 175 0,81 7 391 1,24 

Hospodářský výsledek před 
zdaněním 2 391 1,08 15 294 1,46 -10 636 0,78 8 696 1,23 
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4.3 Analýza pomocí poměrových ukazatelů 

V této kapitole se budu zabývat analýzou vybraných poměrových ukazatelů, pomocí 

kterých zjistím snadno dostatky i nedostatky společnosti. 

4.3.1 Ukazatelé rentability a nákladovost 

Tabulka 6 Rentabilita a nákladovost 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

Rentabilita aktiv (ROA) 8,05% 8,73% 11,15% 9,57% 11,71% 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 9,70% 10,07% 12,97% 10,69% 14,66% 

Rentabilita tržeb (ROS) 4,97% 6,15% 9,37% 7,82% 9,87% 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE) 9,52% 9,95% 12,85% 10,60% 14,50% 

Rentabilita nákladů (ROC) 5,18% 6,45% 10,17% 8,35% 10,70% 

Nákladovost (HUN) 0,96 0,95 0,92 0,94 0,92 

Zdroj: vlastní zpracování. 

  
Graf III Vývoj rentability 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Z výpočtů a grafu můžeme vyčíst, že rentabilita celkových aktiv (ROA) byla 

nejvyšší v roce 2010, kdy ROA dosáhlo 11,71%, což je poměrně dobrý výsledek. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE), také označována jako míra ziskovosti se od 

roku 2006 zvyšovala, pouze v roce 2009 se snížila a následně opět stoupla až na 14,66%  

společnost obdržela z 1 koruny vlastního kapitálu 14 haléřů čistého zisku. V roce 2010 

firma zhodnotila své služby i svůj majetek, proto tedy měla nejvyšší výnosnost. Rok 2006-

2007 byl ovlivněn nízkým hospodářským výsledkem, proto se hodnota pohybovala kolem 

10%. 
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Jako v ostatních ukazatelích i u rentability dlouhodobého kapitálu (ROCE) vidíme 

stejný průběh, kdy v roce 2010 byla výnosnost podstatně vyšší a to 14,50%. 

Výnosnost tržeb (ROS) určuje poměr zisku na celkových tržbách. Taktéž byla 

nejvyšší v roce 2010 (9,87%) a nejnižší v roce 2006 s hodnotou 4,97%. 

Celkově můžeme zhodnotit stav společnosti Ostravské komunikace, a.s., že 

dosahovala ve zkoumaných letech dobrých výsledků, jen v roce 2006 i 2009 se situace 

firmy mírně zhoršila, ale v roce 2010 byla naopak nejpříznivější. 

Graf IV Vývoj nákladovosti 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Jak můžeme vidět v grafu vývoje, v roce 2006 byla nákladovost nejvyšší 96% a po té 

klesala na 92%, v roce 2009 stoupla, ale v následujícím roce se opět vrátila na hodnotu 

92%. Nákladovost vypočteme jako poměr nákladů k tržbám. 

4.3.2 Ukazatelé aktivity 

Tabulka 7 Aktivita 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrat celkových aktiv (x krát) 1,62 1,42 1,19 1,22 1,19 

Obrat stálých aktiv (x krát) 3,24 2,98 2,86 2,70 2,55 

Obrat HIM (x krát) 3,30 3,01 2,88 2,71 2,55 

Obrat oběžných aktiv (x krát)  3,27 2,74 2,06 2,26 2,23 

Doba obratu stálých aktiv (ve dnech) 113 123 128 135 143 

Doba obratu HIM (ve dnech) 111 121 127 135 143 

Doba obratu oběžných aktiv (ve dnech) 112 133 177 162 164 

Doba obratu zásob (ve dnech) 16 17 18 17 15 

Doba obratu pohledávek (ve dnech) 47 21 19 29 40 

Doba obratu dluhů (ve dnech) 13 24 37 20 60 

Doba samoreprodukce 4,6 4,3 2,9 3,8 3,2 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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O obratu celkových aktiv můžeme říci, že byl nejmenší v roce 2008 a 2010 (1,19), 

nejvyšší v roce 2006 (1,62). Dále vidíme snížení obratu stálých aktiv a HIM až na 2,55 

s čímž také souvisí zvýšení doby obratu stálých aktiv i HIM na 143 dní.  

Obrat oběžných aktiv poznamenal rok 2008, kdy hodnota spadla až na 2,06 a doba 

obratu vyšplhala na 177 dní. U zásob se doba pohybuje docela konstantně (15-18 dní).  

Nejvyšší skok jsme zaznamenali u doby obratu dluhů z 20 na 60 dní, což by mohlo 

znamenat špatný vývoj pro dodavatele podniku. 

Graf V Časoví ukazatelé aktivity 

 
Zdroj: vlastní zpracování.   

4.3.3 Ukazatelé likvidity 

Tabulka 8 Likvidita 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita 4,36 4,65 4,49 5,82 2,97 

Pohotová likvidita 3,73 4,06 4,05 5,21 2,70 

Okamžitá likvidita 1,89 3,33 3,56 4,15 1,98 

Provozní likvidita 1,37 1,39 1,35 1,63 0,99 

Zdroj: vlastní zpracování. 
 

Graf VI Ukazatelé likvidity 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 
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Běžná likvidita podniku je celé sledované období podstatně vyšší než doporučená 

hranice (1,5-2,5). Z toho usuzujeme, že společnost má dostatek oběžných aktiv. V roce 

2010 byla hodnota nejnižší (2,97), kdežto předešlý rok naopak byla nejvyšší (5,82). 

U likvidity pohotové vidíme stejně tak obdobný bezproblémový průběh, kde rok 

2009 byl nejlikvidnější (5,21) a rok 2010 měl likvidnost nejnižší (2,70). 

Stejně jako u obou předchozích likvidit i u okamžité můžeme spatřit nejvyšší 

hodnotu v roce 2009 a to 4,15 naopak nejnižší byla v roce 2006 (1,89). I tento ukazatel je 

vysoko nad doporučovanými hranicemi celé hodnocené období, tudíž je akciová 

společnost Ostravské komunikace schopna hradit všechny své závazky včas a řádně. 

4.3.4 Ukazatelé zadluženosti 

Tabulka 9 Zadluženost 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

Zadluženost (1) - dl.dluhy/vlastní jmění 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

Zadluženost (2) - dl.dluhy/vložený kapitál 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

Zadluženost (3) - celkové dluhy/celková aktiva 0,13 0,12 0,14 0,10 0,19 

Zadluženost vlastního jmění 0,16 0,14 0,16 0,11 0,24 

Míra finanční samostatnosti 6,41 7,08 6,29 8,84 4,25 

Podíl vlastních zdrojů na celk. aktivech 83,0% 86,7% 85,9% 89,5% 79,9% 

 Zdroj: vlastní zpracování. 

 
Graf VII Ukazatelé zadluženosti 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Jak vidíme z tabulky i grafu celková zadluženost (3) Ostravských komunikací, a.s. 

má střídavý průběh, kdy hodnoty se moc nemění až na poslední dva roky, kde v roce 2009 

je hodnota nejnižší (0,10) a v roce 2010 nejvyšší (0,19).  
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V posledním roce nám celková zadluženost podstatně vzrostla, což bylo způsobeno 

přírůstkem krátkodobých závazků převážně z nezaplacených faktur, které společnost 

v předešlém roce měla minimální, jak lze vyčíst z rozvahy. Dlouhodobé závazky 

společnosti jsou docela zanedbatelné, tudíž Ostravské komunikace nejsou zadluženy. 

Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím je i vyšší riziko pro věřitele. 

4.4 Analýza pomocí soustav ukazatelů (Altmanův index) 

Tabulka 10 Altmanův koeficient 

Položka 2006 2007 2008 2009 2010 

X1- EBIT/AKT 0,38 0,41 0,45 0,45 0,35 

X2- Tržby/AKT 0,00 0,01 0,02 0,03 0,00 

X3-Zadržený zisk/AKT 0,11 0,11 0,14 0,12 0,14 

X4-Tržní hodnota VK/Cizí zdroje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X5-WC/AKT 1,62 1,42 1,19 1,22 1,19 

Výsledný koeficient 2,44 2,29 2,24 2,19 2,08 

Zdroj: vlastní zpracování. 
 

Graf VIII Altmanův koeficient 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Výsledný koeficient by měl být v intervalu (1,8;3). 

Tabulka 11 Interpretace Altmanového koeficientu 

VÝSLEDNÝ KOEFICIENT - INTERPRETACE HODNOTY  

koeficient > 2,99 můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci 

1,8 < koeficient < 2,99 "šedá zóna" nevyhraněných výsledků 

koeficient < 1,8 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

 

Hodnoty indexu se ve všech letech pohybovaly v hodnotách tzv. šedé zóny. To 

znamená, že podnik je v příznivé situaci. Ve společnosti nejsou žádné náznaky bankrotu 

ani další přímé hrozby budoucích problémů, i přesto že vidíme mírně klesající průběh, 

proto lze interpretovat hodnoty indexu za velmi přijatelné.  
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5 Návrhy na zlepšení hospodaření 

Pro formulaci návrhů na opatření použijeme teorii ekonomických normálů.  

5.1 Ekonomické normály 

Ekonomické normály udávají vztahy mezi určitými ukazateli (zisk, tržby, náklady, 

materiálové náklady, mzdové náklady, počet pracovníků, zásoby, dlouhodobý hmotný 

investiční majetek a počet pracovníků) pomocí soustavy nerovnic indexů, kde indexy 

charakterizují růst určitého ukazatele mezi dvěma obdobími. Stanovené modelové pořadí 

nerovnic označujeme jako ekonomický normál. 

Ekonomický normál vychází z logické podstaty, že dynamika (I) výstupů musí být 

vyšší než dynamika vstupů:  Ivýstup  Ivstup 

V praxi se používají tři základní řady nerovností:  

 Ekonomický normál 1 

Izisk > Itržby > Ináklady > Imateriálové náklady > Imzdové náklady > Ipočet pracovníků 

 Ekonomický normál 2 

Izisk > Itržby > Izásoby  

 Ekonomický normál 3 

Izisk > Itržby > Idlouhodobý hmotný majetek > Imzdové náklady > Ipočet pracovníků 

 

Žádoucí vývoj je takový, aby odpovídal určeným nerovnostem. V případě opačných 

nerovností mezi některými indexy je třeba provést hlubší rozbor, který tyto neshody 

objasní. Takovýto rozbor je nutný, protože opačná nerovnost nemusí automaticky 

znamenat negativní vývoj podniku, ale může být způsobena určitou jednorázovou akcí, 

kvůli které dojde pouze ke krátkodobému negativnímu vývoji ukazatelů. 

Ekonomický normál ukazuje, zda je rozvoj podniku převážně intenzivní nebo 

extenzivní. Extenzivní rozvoj je způsoben použitím většího množství produkčních faktorů. 

Intenzivní rozvoj je charakteristický větším využitím produkčních faktorů (tento rozvoj je 

hlavním cílem podniku). 
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5.2 Ekonomické normály společnosti Ostravské 

komunikace, a.s. 

 

Tabulka 12 Ekonomický normál I. 

  Zisk > Tržby > Náklady > 
Materiálové 

náklady > 
Mzdové 
náklady > 

Počet 
pracovníků 

06/07 1,14 > 1,06 > 1,05 > 1,03 = 1,03 > 0,96 

07/08 1,46 > 1,23 < 1,24 > 0,95 < 1,12 > 0,99 

08/09 0,81 > 0,75 > 0,74 < 1,14 > 1,05 > 0,97 

09/10 1,24 < 3,15 > 1,45 > 1,13 > 0,99 > 0,97 

 
Tabulka 13 Ekonomický normál II. 

  Zisk > Tržby > Zásoby 

06/07 1,14 > 1,06 > 0,97 

07/08 1,46 > 1,23 > 0,99 

08/09 0,81 > 0,75 < 0,92 

09/10 1,24 < 3,15 > 0,88 

 
Tabulka 14 Ekonomický normál III. 

  Zisk > Tržby > DHIM > 
Mzdové 
náklady > 

Počet 
pracovníků 

06/07 1,14 > 1,06 > 1,01 < 1,03 > 0,96 

07/08 1,46 > 1,23 > 1,00 < 1,18 > 0,99 

08/09 0,81 > 0,75 < 1,03 < 1,18 > 0,97 

09/10 1,24 < 3,15 > 1,05 > 0,99 > 0,97 

 

Z tabulek je patrné, že požadované vztahy jsou ve většině případů dodrženy. Ve 

všech sledovaných obdobích u normálu č. 1, byl dodržen vztah mezi mzdovými náklady a 

počtem pracovníků. Horizont 2007/2008 zaznamenal nerovnosti, kdy celkové náklady byly 

vyšší než tržby a mzdové náklady vyšší než celkové náklady, což způsobily nedokončené 

zakázky. 

Z rozboru ekonomických normálů vyplývá, že velmi dobré relace jsou v období 

2006/2007, kde u normálu č. 3 je negativní vývoj ve mzdových nákladech. Tento 

nepříznivý vývoj se dále prohlubuje i v následujících dvou letech a je zvrácen teprve 

v posledním hodnoceném období.  

V posledním hodnoceném období se projevuje pokles tržeb proti zisku, který je dán 

celkovou ekonomickou situací, ale na druhé straně jde o jejich výrazný nárůst. Ten byl 

způsoben doběhem a dokončováním zakázek z minulých let. 
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Z celkového náhledu na normály a jejich vývoj lze vyvodit závěr, že podnik je ve 

velmi dobré kondici a indexy normálů se vyvíjejí žádoucím směrem. Předstih růstu tržeb 

před ziskem nelze vzhledem k celkovému vývoji podniku hodnotit negativně. 

Ve srovnání s řadou jiných podniků,
8
 hodnocených pomocí normálů, je toto 

hodnocení pozitivní, neboť u srovnatelných podniků je až polovina nerovností 

v negativních pozicích.  

V zásadě lze potvrdit dosavadní vývojové trendy podniku, které jsou velice přijatelné 

a označit společnost Ostravské komunikace, a.s. jako finančně zdravou, proto není třeba 

uvádět návrhy na zlepšení hospodaření. Jakákoliv změna by mohla mít negativní vliv na 

následné hospodaření. 

 

                                                 

 
8
 Interní materiály vedoucího práce doc. Lazara 
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6 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo stručně podat informace týkající se oblasti finanční 

analýzy, charakterizovat společnost Ostravské komunikace, a.s., zhodnotit finanční situaci 

této společnosti pomocí vybraných ukazatelů a přidat návrhy na zlepšení finančního stavu. 

Práci jsem rozdělila na čtyři části. 

V první části jsem se zabývala teorií finanční analýzy a metod, což slouží jako 

podklad pro zpracování praktické části. Teoretickou část jsem čerpala především 

z literatury, která je uvedena v seznamu na konci této práce. 

V druhé kapitole jsem se zabývala charakteristikou akciové společnosti Ostravské 

komunikace, kde jsem uvedla základní informace i orgány, historii a předměty 

podnikatelské činnosti. Tyto údaje jsou volně dostupné v elektronickém obchodním 

rejstříku. 

Dalším okruhem mé bakalářské práce je praktická část. Nejprve jsem rozebrala 

horizontální a vertikální analýzu aktiv i pasiv, dále jsem se zaměřila na hodnocení 

ukazatelů rentability, nákladovosti, likvidity, aktivity a zadluženosti. V neposlední řadě 

jsem zkoumala Altmanův index. Z těchto výsledků nám vzešlo, že společnost Ostravské 

komunikace, a.s. je rentabilní a nákladovost klesá. Podnik má dostatek oběžných aktiv 

podstatně vyšší než doporučené hranice za celé sledované období 2006-2010, tudíž je 

schopný hradit veškeré své závazky včas a řádně (je likvidní). I když v posledním roce se 

cizí závazky zvýšily, i přesto podnik není zadlužen. Hodnoty Altamova indexu jsou velmi 

přijatelné i přes klesající průběh. Nejsou jediné náznaky bankrotu. 

V poslední části práce jsem provedla porovnání rovnic indexů pomocí ekonomických 

normálů, ze kterých vyplynulo, že společnost Ostravské komunikace, a.s. je ve velmi dobré 

finanční kondici a vyvíjí se žádoucím směrem, proto není potřeba uvádět žádné návrhy pro 

ozdravení této společnosti. Každá změna by mohla mít negativní dopady na následné 

výsledky hospodaření. 



Simona Beyerová: Finanční analýza společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

31 

 

 

Použitá literatura 

 

1. GRUNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. 

Praha: Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. 

 

2. RŮČKOVÁ, P. a kol. Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi. 2. vyd. 

Praha: GRADA Publishing, a.s., 2010. 120 s. ISBN 987-80-247-2481-2. 

 

3. VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 324 s. 

ISBN 80-86119-21-1. 

 

4. LAZAR, J., NEJEZCHLEBA, M. a kol. Finanční analýza firmy. 1. vyd. MIKA Conzult 

Bratislava, 1995. ISBN 80-86119-21-1. 

 

5. KRAFTOVÁ, I. Finanční analýza municipální firmy. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002. 

206 s. ISBN 80-7179-778-2. 

 

6. SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 502 s. 

ISBN 80-7400-336-3. 

7. MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 

624 s. ISBN 80-86119-37-8. 

8. BLAHA, Z. S., JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 2. vyd. 

Praha: Management Press, 1995. ISBN 80-85603-80-2. 

9. GRÜNWALD, R. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vydání Praha: VŠE, 1996, 

197 s. ISBN 80-7079-257-4. 

10. MAŘÍK, M. Finanční analýza a plánováni v obchodních podnicích. 2. vydání Praha: 

VŠE, 1997. 219 s. ISBN 80-7079-487-9. 

11. SŮVOVÁ, H., SRPOVÁ, J., POLOPRUTSKÁ, R., PETR, J., KNAIFL, O., KOHOUT, 

P., JACKO, F., HUBÁLEK, K., ŠPAČEK, E. Finanční analýza v řízení podniku, v 

bance a na počítači. 1. vydání Praha: Bankovní institut, a.s., 1999. 94 s. ISBN 80-7265-

027-0. 

12. Http://www.okas.cz/ - stránky ze dne 20.2.2012 

 

13. Http://firmy.finance.cz/finance-a-pojisteni/informace/financni-analyza/-stránky  

ze dne 20.1.2012  

 

14. Http://www.atlantispc.cz/fateorie.html- stránky ze dne 20.2.2012 

 

15. Http://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_anal%C3%BDza - stránky ze 

dne 20.2.2012 

 

16.  Http://www.podnikatel.cz/ - stránky ze dne 20.2.2012 

 

http://www.okas.cz/%20-
http://firmy.finance.cz/finance-a-pojisteni/informace/financni-analyza/-stránky
http://www.atlantispc.cz/fateorie.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_anal%C3%BDza
http://www.podnikatel.cz-/
http://www.podnikatel.cz-/


Simona Beyerová: Finanční analýza společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

32 

 

 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 Zkrácená horizontální analýza aktiv ................................................................... 17 
Tabulka 2 Zkrácená vertikální analýza aktiv ....................................................................... 18 

Tabulka 3 Zkrácená horizontální analýza pasiv .................................................................. 19 
Tabulka 4 Zkrácená vertikální analýza pasiv ...................................................................... 19 
Tabulka 5 Zkrácená horizontální analýza zisku a ztráty ...................................................... 21 
Tabulka 6 Rentabilita a nákladovost .................................................................................... 22 
Tabulka 7 Aktivita ............................................................................................................... 23 

Tabulka 8 Likvidita .............................................................................................................. 24 
Tabulka 9 Zadluženost ......................................................................................................... 25 

Tabulka 10 Altmanův koeficient ......................................................................................... 26 
Tabulka 11 Interpretace Altmanového koeficientu ............................................................. 26 
Tabulka 12 Ekonomický normál I. ...................................................................................... 28 
Tabulka 13 Ekonomický normál II. ..................................................................................... 28 
Tabulka 14 Ekonomický normál III. .................................................................................... 28 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf I Vývoj aktiv ................................................................................................................ 18 

Graf II Vývoj pasiv .............................................................................................................. 19 
Graf III Vývoj rentability ..................................................................................................... 22 

Graf IV Vývoj nákladovosti ................................................................................................ 23 
Graf V Časoví ukazatelé aktivity ......................................................................................... 24 

Graf VI Ukazatelé likvidity ................................................................................................. 24 
Graf VII Ukazatelé zadluženosti .......................................................................................... 25 

Graf VIII Altmanův koeficient ............................................................................................ 26 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Rozvaha aktiv (tis. Kč) 2006-2010 ...................................................................... 33 
Příloha 2 Rozvaha pasiv (tis. Kč) 2006-2010 ...................................................................... 34 

Příloha 3 Výkaz zisku a ztrát (tis. Kč) 2006-2010 ............................................................... 35 
Příloha 4 Fotografie ............................................................................................................. 36 

 

 

 

 

 

 



Simona Beyerová: Finanční analýza společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

33 

 

 

Příloha 1 Rozvaha aktiv (tis. Kč) 2006-2010 

 
Označení POLOŽKY ř. 2006 2007 2008 2009 2010 

      AKTIV CELKEM 1 282 042 295 700 337 424 318 243 323 122 

A.     Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 2 0 0 0 0 0 

B.     Stálá aktiva 3 141 058 141 189 140 465 144 355 150 562 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 4 2 514 1 337 792 743 465 

  I. 1. Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0 0 

    2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 0 0 0 0 0 

    3. Software 7 2 479 1 324 792 743 465 

    4. Ocenitelná práva 8 0 0 0 0 0 

    5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 9 35 13 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 12 138 544 139 852 139 673 143 612 150 097 

B. II. 1. Pozemky 13 70 830 70 830 70 830 70 830 70 830 

    2. Stavby 14 53 610 50 824 47 831 44 882 42 020 

    3. Samostatné movité věci a soubory             

      movitých věcí 15 36 346 38 472 36 079 44 471 44 615 

    4. Pěstitelské celky trvalých porostů 16  0  0  0  0  0 

    5. Základní stádo a tažná zvířata 17  0  0  0  0  0 

    6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 18 4 4 4 4 4 

    7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 244 410 3 814 507 7 908 

    8. Poskytnuté zálohy na DHM 20           

    9. Opravná položka k nabytému majetku 21 -22 490 -20 688 -18 885 -17 082 -15 280 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek 22 0 0 0 0 0 

B. III. 1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích             

      s rozhodujícím vlivem 23 0 0 0 0 0 

    2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích             

      s podstatným vlivem 24 0 0 0 0 0 

C.     Oběžná aktiva 30 139 618 153 504 194 909 172 398 171 908 

C. I.   Zásoby 31 20 256 19 573 19 364 17 909 15 731 

C. I. 1. Materiál 32 20 018 19 573 19 364 17 904 15 731 

    2. Nedokončená výroba a polotovary 33 238 0 0 0 0 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky 38 0 0 0 0 0 

C. II. 1. Pohledávky z obchodního styku 39 0 0 0 0 0 

C. III.   Krátkodobé pohledávky 44 58 808 24 051 21 268 31 426 41 576 

C. III. 1. Pohledávky z obchodního styku 45 53 514 22 728 20 341 28 172 37 462 

    2. Pohledávky ke společníkům a sdružením 46 0 0 0 0 0 

    3. Sociální zabezpečení 47 0 0 0 0 0 

    4. Stát - daňové pohledávky 48 104 137 67 2 571 1 044 

    6. Pohledávky v podnicích s rozhod. vlivem 49 175 228 176 158 216 

    7. Pohledávky v podnicích s podstat. vlivem 50 4 365 213 40 -94 2 198 

    8. Jiné pohledávky 51 650 745 644 619 656 

C. IV.   Finanční majetek 52 60 554 109 880 154 277 123 063 114 601 

C. IV. 1. Peníze 53 154 186 279 235 162 

    2. Účty v bankách 54 60 400 109 694 153 998 122 828 114 439 

D.     Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 57 1 366 1 007 2 050 1 490 652 

D. I.   Časové rozlišení 58 1 366 1 007 2 050 1 490 652 

D. I. 1. Náklady příštích období 59 1 335 591 1 634 1 198 636 

    2. Příjmy příštích období 60 31 416 416 292 16 

    3. Kursové rozdíly aktivní 60b 0 0 0 0 0 

D. II.   Dohadné účty aktivní 61 0 0 0 0 0 

  Zdroj: vlastní zpracování. 
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Příloha 2 Rozvaha pasiv (tis. Kč) 2006-2010 

 
Označení POLOŽKY ř. 2006 2007 2008 2009 2010 

      PASIVA CELKEM 62 282 042 295 700 337 424 318 243 323 122 

A.     Vlastní kapitál 63 234 095 256 422 290 009 284 741 258 116 

A. I.   Základní kapitál 64 123 378 123 378 123 378 123 378 123 378 

A. I. 1. Základní kapitál 65 123 378 123 378 123 378 123 378 123 378 

    2. Vlastní akcie 66 0 0 0 0 0 

        67           

A. II.   Kapitálové fondy 68 45 008 45 008 45 008 45 008 45 008 

A. II. 1. Emisní ážio 69           

    2. Ostatní kapitálové fondy 70 45 008 45 008 45 008 45 008 45 008 

A. III.   Fondy ze zisku 73 42 999 58 991 75 779 77 686 51 890 

A. III. 1. Zákonný rezervní fond 74 4 045 5 185 6 485 8 375 9 925 

    2. Nedělitelný fond 75 0 0  0  0  0  

    3. Statutární a ostatní fondy 76 38 954 53 806 69 294 69 311 41 965 

A. IV.   Výsledek z hospodaření z minulých let 77 0 3 220 8 220 8 220 0 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 78 0 3 220 8 220 8 220 0 

    2. Neuhrazená ztráta minulých let 79 0 0 0 0 0 

A. V.   Výsledek hospodaření (+/-) 80 22 710 25 825 37 624 30 449 37 840 

B.     Cizí zdroje 81 46 947 38 272 46 088 32 228 62 798 

B. I.   Rezervy 82 10 400 2 055 0 0 2 113 

B. I. 1. Rezervy zákonné 83 10 400 2 055 0 0 0 

    2. Rezerva na kursové ztráty 84 0 0 0 0 0 

    3. Ostatní rezervy 85 0 0 0 0 2 113 

B. II.   Dlouhodobé závazky 87 4 544 3 224 2 716 2 582 2 801 

B. II. 1. Závazky k podnikům s rozhod. vlivem 88 0 0 0 0 0 

    6. Jiné dlouhodobé závazky 93 4 544 3 224 2 716 2 582 2 801 

B. III.   Krátkodobé závazky 94 32 003 32 993 43 366 29 646 57 884 

B. III. 1. Závazky z obchodního styku 95 10 893 18 865 22 873 12 232 35 138 

    2. Závazky ke společníkům a sdružením 96 0 0 0 0 0 

    3. Závazky k zaměstnancům 97 5 407 5 858 5 116 6 832 5 092 

    4. Závazky ze sociálního zabezpečení 98 3 131 3 284 4 296 4 016 2 995 

    5. Stát - daňové závazky a dotace 99 8 015 4 765 10 527 4 045 2 427 

    6. Závazky k podnikům s rozhod. vlivem 100 67 7   6 5 805 

    7. Závazky k podnikům s podstat. vlivem 101 4 497 214 460 2 515 6 469 

    8. Jiné závazky 102 -7   94   -42 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 103 0 0 0 0 0 

C.     Ostatní pasiva a přechodné účty pasiv 107 1 000 1 006 1 327 1 274 2 208 

C. I.   Časové rozlišení 108 1 000 1 006 1 327 1 274 2 208 

C. I. 1. Výdaje příštích období 109 0 0 0 0 0 

    2. Výnosy příštích období 110 1 000 1 006 1 327 1 274 2 208 

    3. Kursové rozdíly pasivní 110b 0 0 0 0 0 

C. II.   Dohadné účty pasivní 111 0 0 0 0 0 

 Zdroj: vlastní zpracování. 
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Příloha 3 Výkaz zisku a ztrát (tis. Kč) 2006-2010 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

Označení POLOŽKY ř. 2006 2007 2008 2009 2010 

  I.   Tržby za prodej zboží 1 918 970 1 190 888 2 799 

A.     Náklady vynaložené na prodané zboží 2 908 957 1 184 879 1 273 

  +   Obchodní marže 3 10 13 6 9 1 526 

  II.   Výkony 4 455 188 420 096 400 339 388 528 382 560 

  II. 1. 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 
5 

452 882 417 577 398 807 385 959 379 990 

    2. 
Změna stavu vnitropod. zásob vlastní 

výroby  
6 

238 0 0 0 0 

    3. Aktivace 7 2 068 2 519 1 532 2 569 2 570 

B.     Výkonná spotřeba 8 308 390 282 273 225 530 220 898 211 386 

B.   1. Spotřeba materiálu a energie 9 102 727 105 313 99 846 113 409 127 686 

B.   2. Služby 10 205 663 176 960 125 684 107 489 83 700 

  +   Přidaná hodnota 11 146 808 137 836 174 815 167 639 172 700 

C.     Osobní náklady 12 96 791 100 228 117 465 119 015 114 264 

C.   1. Mzdové náklady 13 68 977 71 173 79 765 83 848 83 421 

C.   2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 14 966 975 1 294 1 470 1 152 

C.   3. Náklady na sociální zabezpečení 15 24 651 25 546 29 970 29 592 27 181 

C.   4. Sociální náklady 16 2 197 2 534 6 436 4 105 2 510 

D.     Daně a poplatky 17 568 612 555 798 747 

E.     Odpisy DHM a DNM 18 13 985 14 665 13 184 11 901 11 419 

  III.   Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 3 083 1 712 1 729 2 712 534 

F.     ZC prodaného dl. majetku a materiálu 20 1 514 678 590 1 560 909 

H.     
Zúčtování opravných položek do 

provozních nákladů 
24 

5 327 -8 480 -2 264 -429 2 195 

  VI.   Ostatní provozní výnosy 25 781 1 282 1 127 1 585 5 094 

I.     Ostatní provozní náklady 26 2 709 2 047 2 754 2 776 2 823 

  *   Provozní výsledek hospodaření 29 29 778 31 080 45 387 36 315 45 971 

  VIII.   Tržby z prodeje CP a podílů 30 0 0 0 0 0 

K.     Prodané cenné papíry a vklady 31 0 0 0 0 0 

  IX.   Výnosy z dl. finančního majetku 32 0 0 0 0 0 

  XIV.   Výnosové úroky 44 1 152 2 251 3 228 1 553 586 

P.     Nákladové úroky 45 0 0 0 0 0 

  XV.   Ostatní finanční výnosy 46 0 0 0 0 0 

Q     Ostatní finanční náklady 47 247 257 247 136 129 

  *   Finanční výsledek hospodaření 50 905 1 994 2 981 1 417 457 

S.     Daň z příjmu za běžnou činnost 51 7 973 7 249 10 744 7 283 8 588 

S.   1.  - splatná 52 8 672 8 569 11 252 7 418 8 369 

    2.  - odložená 53 -699 -1 320 -508 -135 219 

  **   
Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 
55 

22 710 25 825 37 624 30 449 37 840 

  XVII.   Mimořádné výnosy 56 0 0  0 0 0 

T.     Mimořádné náklady 57 0  0  0  0  0 

U.     Daň z příjmu z mimořádné činnosti 58 0 0 0 0 0 

U.   1.  - splatná 59 0  0  0 0  0 

    2.  - odložená 60 0  0  0  0 0 

  *   Mimořádný výsledek hospodaření 61 0 0 0 0 0 

W.     Převod podílu na HV společníkům 62 0 0 0 0 0 

  ***   Výsledek hospodaření za účetní období 63 22 710 25 825 37 624 30 449 37 840 

      Výsledek hospodaření před zdaněním 64 30 683 33 074 48 368 37 732 46 428 
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Příloha 4 Fotografie 
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