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Anotace: 

Tato diplomová práce se zabývá finan�ní analýzou spole�nosti Ostroj a.s., se sídlem 
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Úvod 

V sou�asné dob� se v médiích stále více hovo�í o zm�nách v ekonomickém prost�edí, 

které sebou nesou hlavn� zm�ny ovliv�ující, nejen obyvatelstvo zem�, ale hlavn� finan�ní 

zdraví podnik�. 

Už od doby, kdy �lov�k vynalezl peníze, snažil se o finan�ní stabilitu. Podniky se hlavn�

snaží o zajišt�ní likvidity, aby podnik mohl dostát svým závazk�m v podob� dluh�, a také 

zajistit rentabilitu a vytvo�it, tak zdroje pro budoucí rozvoj podniku. 

V �eské republice mezi hlavní p�ekážky podnikaní pat�í složitý da�ový systém, sociální  

a politické prost�edí a podmínky pro zam�stnávání pracovník�, ale hlavní problém pro 

podnikatele nastal v dob� finan�ní krize o které se stále více hovo�í. 

�eskou republiku zasáhla v plné síle p�ed 2 lety, kdy negativn� zap�sobila na platební 

morálku �eských firem. Ve všech odv�tvích došlo k poklesu pr�m�rných plat�, a k pozdnímu 

placení pohledávek. Firmy za�aly podávat návrhy na insolvenci, za�ali se hromadn�

propoušt�t zam�stnanci, a došlo i ke snížení export�, které jsou pro v�tšiny firmy, tak 

d�ležité. 

V dob� finan�ní krize se spousta st�edních a drobných podnikatel� a živnostník� obávali 

o to, že finan�ní krizi nep�ežijí. Z ankety na webových stránkách Hospodá�ské komory 

vyplývá, že tém�� polovina podnikatel� musela snížit stavy zam�stnanc� a p�tina podnikatel�

p�iznává, že krize je zasáhla, tak siln�, že pokud se situace nezlepší, budou muset uvažovat  

o skon�ení živnosti. V �eské republice je tém�� milion živnostník�, kte�í si st�žují a pokládají 

si otázku, zda jim pom�že protikrizový „ekonomický balí�ek“. V tomto balí�ku, chce vláda 

pomoct podnikatel�m pomocí, odpo�tu DPH na automobily, zkrácením pracovní doby, 

nižšího sociálního pojišt�ní, zrychlených odpis� na nakoupené automobily �i po�íta�e, a nebo 

ochranou p�i úpadku firmy. Zda tato opat�ení podnikatel�m pom�žou, ukáže �as. 

Nejen ekonomická krize ovlivnila podnikání, ale i vstup �eské republiky do EU. Podniky 

sice získaly p�íležitosti v podob� nových trh�, ale i negativita v podob� nové legislativy �i 

novým konkuren�ním uspo�ádáním se stala problémem. Hlavn� to ovlivnilo malé a st�ední 

podniky, které jsou svou velikostí a dost špatným p�ístupem k financím citliv�jší, než v�tší 

podniky. Export a import je velkou p�íležitostí pro podniky, které obchodují v rámci EU. Zde 

došlo ke zrušení zdlouhavého a administrativn� složitého celního �ízení, což pro podniky 

znamená velkou finan�ní a �asovou úsporu. Ovšem ne všechny podniky jsou na tom stejn�.  
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Existují i podniky, které jsou zam��eny pouze na �eský trh, a ty p�icházejí o p�íležitost 

zjednodušit si exportní aktivity, a hlavn� se musí vypo�ádat s hrozbou v podob� nové 

konkurence. P�íkladem jsou podniky, které obchodují zejména v textilním a od�vním 

pr�myslu. Jejich nejv�tší hrozbou, a taky d�vodem zrušení „pravých“ �eských podnik� je 

asijská konkurence. Jejich výrobky jsou levn�jší a podobnost od originálu je k nerozeznání, 

ale to nejd�ležit�jší jako je kvalita se vytrácí. V�tšina spot�ebitel� �eší cenu, než kvalitu, a tím 

dochází k prosazovaní asijských výrobku a k útlumu �eských firem založených p�edevším na 

kvalit�. Proto nezbylo t�mto firmám nic jiného, než za�ít hromadn� propoušt�t své 

zam�stnance, zboží prodávat pod cenou a nakonec ukon�it svou p�sobnost na trhu. Názorným 

p�íkladem v �eské republice je OP Prost�jov. 

Jak jde vid�t, každý podnik se v dnešní dob� chce udržet na trhu a usp�t u konkurence,  

i když podnikání sebou nese �adu nep�íznivých vliv�, které naše podnikaní m�žou velmi 

rychle ukon�it. Hlavn� musí podnik pe�liv� zvážit rozhodnutí, aby jeho hospoda�ení bylo co 

nejefektivn�jší a hospodárné. Pro zmapovaní finan�ní a hospodá�ské situace se musí zam��it 

nejen na interní stránky svého podniku, ale i na externí, a být p�ipraven na vše. 

D�ležitou stránkou, a bez �eho se manaže�i neobejdou, je i d�kladný rozbor ú�etních 

údaj� a finan�ních výkaz�, kde mohou identifikovat slabá místa ve finan�ním �ízení. Jednou 

z možných podklad� m�že být finan�ní analýza. Je totiž nezbytné, mít informace v jakém 

stavu se podnik nachází, a co m�žeme o�ekávat od budoucnosti. 

Samotná práce je rozd�lena na dv� �ásti, v první �ásti jsou popsaná teoretická východiska 

a metody d�ležité p�i tvorb� finan�ní analýzy, v druhé �ásti jsou tyto metody aplikovány na 

konkrétní podnik, kterým je Ostroj a.s. zabývající se sortimentem d�lních za�ízení pro 

všechny podmínky dobývání v hlubinných dolech. Ze široké škály výrobních odv�tví jsem se 

zam��ila na úsek Kovárna – Kalírna. Firma Ostroj a.s. mi umožnila �erpat z údaj� finan�ního 

i vnitropodnikového ú�etnictví a dalších neve�ejných zdroj�. 

Vzhledem k získaným interním informacím podniku, jsem se v záv�ru zam��ila na 

zhodnocení situace podniku, a navrhla doporu�ení vyplývající ze srovnání s konkuren�ními 

podniky v daném odv�tví. 

                                           „Každá lidská �innost se musí nakonec projevit n�jak v �íslech“. 

Tomáš Ba�a 
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1 Finan�ní analýza 

Hlavním cílem finan�ního �ízení podniku je, poskytnout managementu podniku dostatek 

kvalitních informací pro operativní, taktická i strategická rozhodnutí, a dále posoudit minulý, 

sou�asny, ale i budoucí stav hospoda�ení daného podniku. Finan�ní analýza pro podnik 

p�edstavuje významný nástroj, pomocí kterého je t�chto cíl� finan�ního �ízení dosahováno. 

Pod pojmem finan�ní analýza si lze p�edstavit rozbor jakékoli ekonomické �innosti, ve které 

hrají hlavní roli peníze a �as. [18] 

Úsp�šnost finan�ní analýzy je založena na kvalit� informací, a závisí na použitých 

vstupních informacích, nebo� sebelepší metoda, technika analýzy, nem�že firmám poskytnout 

ze špatných podklad� hodnotné výsledky. Je totiž nutné podchytit, všechny data, která nám 

umož�ují, zkreslit výsledky hodnocení finan�ního zdraví firmy. Základní a d�ležité data, totiž 

nalezneme hlavn� v ú�etních výkazech. K ov��ení zdatnosti podniku, a tím udržením její 

majetkov� – finan�ní stability slouží ú�etní výkazy: 

� rozvaha, 

� výkaz zisku a ztrát, 

� výkaz cash flow. 

Dále jsou d�ležité i výro�ní zprávy, r�zné analýzy v odborných �asopisech, zprávy 

z tiskových konferencí vedoucích p�edstavitel� podniku, novinové �lánky a další informace 

v médiích. Ne však všechny zdroje informací, mají pro podnik stejnou významnost, a také se 

nedá �íci, zda jeden zdroj informací pat�í mezi lepší než jiný, protože každý má své ur�ité 

p�ednosti, ale i nedostatky. 

Ú�etní výkazy jako je rozvaha, výkaz zisku a ztrát a cash flow jsou pro finan�ní analýzu 

jedním z hlavních podklad�, nicmén� manaže�i, kte�í zpracovávají v podniku finan�ní 

analýzu, musí p�esn� znát metodiku výpo�tu jednotlivých položek výkaz�. Nelze pouze 

mechanicky spo�ítat podle p�íslušných vzorc� pom�rové ukazatele, a p�itom netušit co se za 

p�íslušnými �ísly skrývá. Ú�etní výkazy pracují s údaji, které se týkají minulosti, takže p�i 

tvorb� analýzy pracujeme i s rizikem, že údaje zachycené ve výkazech nejsou aktuální, proto 

manažer musí tyto slabiny znát, a p�i tvorb� je také zohlednit. 
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� Rozvaha 
Rozvaha, je ú�etní výkaz, podle kterého se zachycuje stav dlouhodobého hmotného  

a nehmotného majetku, které p�edstavují aktiva a zdroj� jejich financování, které p�edstavují 

v rozvaze pasiva, a jsou vždy k ur�itému datu. Rozvaha se sestavuje k poslednímu dni 

každého roku a p�edstavuje pro podnik statistický p�ehled o majetku. 

První oblastí je majetková situace podniku, kde podnik zjiš�uje, jak je majetek vázán, a 

jak je ocen�n, jaké je jeho opot�ebení, jak rychle se obrací, a jaká je optimálnost složení 

majetku. Druhá �ást zahrnují zdroje financování, kde podnik získává informace o po�ízení 

majetku, zajímá se o výši vlastních a cizích zdroj� financování. Poslední složkou jsou 

informace o finan�ní situaci podniku, kde zjistí podnik zisk, který dosáhnul, a také informace 

zda podnik je schopen dostat svým závazk�m �i ne. 

Obr. 2.1 Rozvaha [zdroj: vlastní] 

Rozvaha viz obr. 2.1, je výkaz o stavu majetku, který, ale neukazuje tok pen�z ve firm�

b�hem finan�ního roku, a proto se zam��íme na informace, které jsou obsaženy ve výkazu 

zisku a ztrát.

ROZVAHA AKTIVA PASIVA 

STÁLA AKTIVA VLASTNÍ KAPITÁL 

• DLOUHODOBÝ MAJETEK
� NEHMOTNÝ

� HMOTNÝ

� FINAN�NÍ

OB�ŽNÁ AKTIVA 

• ZÁSOBY 
• POHLEDÁVKY 
• FINAN�NÍ MAJETEK 

• ZÁKLADNÍ KAPITÁL

• FONDY
• HOSPODÁ�SKÝ VÝSLEDEK

CIZÍ ZDROJE 

• ZÁVAZKY 
• ÚV�RY 
• REZERVY 
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� Výkaz zisku a ztrát 

Tento písemný p�ehled o pohybu pen�z za ur�ité období podniku, ukazuje jeho výnosy, 

náklady a výsledek hospoda�ení. 

D�ležité je, že zachycuje pohyb výnos� a náklad�, ne pohyb p�íjm� a výdaj�. Zde podnik 

hledá odpov��, jak jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty ovliv�ují výsledek hospoda�ení, 

který je d�ležitý pro hodnocení firemní ziskovosti. Ve výsledku hospoda�ení nalezneme 

n�kolik stup��, které se od sebe liší tím, jaké náklady a výnosy do jejich struktury vstupují. 

Výsledek hospoda�ení a jeho �len�ní je zobrazeno v obr. 2.2. 

Obr. 2.2 �len�ní výsledku hospoda�ení [zdroj: vlastní] 

P�i provád�ní  podrobn�jší analýzy je nutné dívat se na to, jaký je vztah mezi provozním 

výsledkem hospoda�ení a pen�žním tokem z provozní �innosti, proto je další d�ležitou 

sou�ástí i výkaz o tvorb� a následného použití pen�žních prost�edk� cash flow. 

Výsledek hospoda�ení 

VH provozní 

VH z finan�ních operací 

VH za b�žnou �innost 

VH mimo�ádný 

VH za ú�etní období 

VH p�ed zdan�ním 



6 

� Cash flow 

Tato metoda finan�ní analýzy, sleduje pen�žní toky, které jsou d�ležité na posouzení 

finan�ní situace. Srovnávají se zde zdroje tvorby pen�žních prost�edk�, jako jsou p�íjmy, a 

jejich užití ve form� výdaj� za ur�ité období.  

Podnik si tedy odpoví na otázku: kolik pen�žních prost�edk� podnik vytvo�il, a také 

k jakým ú�el�m je použil? Jako pen�žní prost�edky podnik vnímá peníze v hotovosti v�etn�

cenin, pen�žní prost�edky na ú�tech, a také peníze na cest�. 

I tento výkaz lze rozd�lit na �ásti odkud pen�žní prost�edky pocházejí. Toto rozd�lení je 

popsáno viz obr. 2.3. 

Obr. 2.3 Struktura výkazu o tvorb� a použití pen�žních prost�edk� [zdroj: vlastní] 

Kdy provozní �innost je nejd�ležit�jší �ást výkazu, nebo� nám umož�uje zjistit, do jaké 

míry výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost odpovídá skute�n� vyd�laným pen�z�m, a také 

jak je produkce pen�z ovlivn�na zm�nami pracovního kapitálu.[22] Podnik zajímá tedy, 

výsledek provozní �innost, zm�ny pohledávek u odb�ratel�, zm�ny závazk� u dodavatel�, a 

také zm�ny zásob. Další nemén� d�ležitou �ásti je i investi�ní �innost, která podniku ukazuje 

výdaje týkající se s po�ízením investi�ního majetku a p�íjm� z prodeje investi�ního majetku.  

Poslední �ástí je oblast finan�ní �innosti, ve které se hodnotí vn�jší financování, kterým 

chápeme pohyb dlouhodobého kapitálu – splacení a p�íjem úv�r� a pen�žní toky související 

s pohybem vlastního jm�ní.  

    Výkaz o tvorb�  a použití pen�žních      
                       prost�edk�

PROVOZNÍ  
�INNOST 

INVESTI�NÍ 
�INNOST 

FINAN�NÍ 
�INNOST 
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Cash flow, tedy poskytuje informace o struktu�e finan�ních zdroj� získaných podnikem 

v daném období, o finan�n� – hospodá�ské politice podniku, a také umož�uje posoudit 

schopnost jak dosáhnout stanovených cíl�. Všechny tyto d�ležité informace firma zve�ej�uje 

ve výro�ní zpráv�, která je d�ležitá pro p�ípadné budoucí investory. 

� Výro�ní zpráva 

D�ležitou sou�ástí je i výro�ní zpráva nebo� firmy mají povinnost nechat ov��it ú�etní 

záv�rku auditorem a zve�ejnit tyto ov��ené informace v obchodním v�stníku. Cílem auditu je, 

vyjád�it názor na ú�etní záv�rku pomocí revizi ú�t�, firemních knih odbornými znalci, 

ov��ení vykázaných aktiv a pasiv. Tyto informace z ú�etní záv�rky jsou pouze ve zkráceném 

rozsahu. Firmy mají i povinnost zhotovovat výro�ní zprávu, která je vhodným zdrojem 

informací. 

Výro�ní zpráva informuje majitele, obchodní partnery, investory atd. o majetkové, 

finan�ní a d�chodové situaci. Slouží i k propagaci spole�nosti, nebo� obsahuje údaje ú�etní 

záv�rky, výrok auditora a údaje o vývoji firmy, a její finan�ní situaci, které m�žou být 

d�ležité nap�íklad pro budoucí investory. 
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2 Metody finan�ní analýzy 

V rámci finan�ní analýzy vznikla �ada metod pro hodnocení finan�ního zdraví firmy. P�i 

volb� metody bychom m�li dbát na: 

� Ú�elnost – to znamená, odpovídat p�edem zadanému cíli a interpretace musí být 

provedena citliv�, ale s d�razem na rizika, která by z chybného použití analýzy 

plynula, protože ne každé firm� pasuje stejná soustava ukazatel�. 

� Nákladnost – na analýzu pot�ebujeme �as a kvalifikovanou práci, která sebou nese 

nemalé náklady. 

� Spolehlivost – tu lze dosáhnout pomocí kvalitních a dostupných dat. �ím spolehliv�jší 

budou vstupní informace, tím by m�la být i spolehliv�jší výsledky plynoucí z analýzy. 

Jednoduše �e�eno, �ím lepší metoda, tím spolehliv�jší záv�ry, s tím  i spojené nižší riziko 

chybného rozhodnutí, a tím vyšší nad�je na úsp�ch. 

P�i finan�ní analýze pracujeme s ukazateli, kterými jsou bu� položky ú�etních výkaz� a 

nebo z údaj� dalších zdroj�.  

Finan�ní analýza nám poskytuje informace, o tom v jakém stavu se podnik nachází, a co 

m�žeme o�ekávat od budoucnosti. 

P�i postupu ve finan�ní analýze by firma m�la dbát na: 

� shromážd�ní pot�ebných vstupních dat, 

� výb�r metody ve vazb� na její cíl, 

� zpracování analýzy, 

a) výpo�et ukazatel�, 

b) srovnávání s odv�tvovými pr�m�ry, 

c) analýza �asových trend�, 

d) analýza vztah� mezi ukazateli pomocí pyramidové soustavy, 

� interpretace výsledk�. 

D�ležité je zajistit v podniku likviditu, aby podnik mohl dostát svým závazk�m, a také 

zajistit rentabilitu, kdy firma zajistí a vytvo�í zdroje pro budoucí rozvoj firmy. [18] 
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Základní rozd�lení metod finan�ní analýzy je na fundamentální analýzu a technickou 

analýzu. Toto �len�ní vzniklo na p�d� trhu cenných papír� a teprve pozd�ji se odrazilo i 

v analýze ú�etních výkaz�.[18] 

2.1 Fundamentální analýza 

Základem této analýzy je znalost ekonomických a mimoekonomických jev�. Nedílnou 

sou�ástí je i zkušenost odborník� a jejich subjektivní odhady. Východiskem fundamentální 

analýzy je obvykle ozna�ení prost�edí, ve kterém se podnik nachází. Jde zejména o vlivy: 

� vnit�ního a vn�jšího ekonomického prost�edí podniku, 

� probíhající fáze života podniku, 

� charakteru podnikových cíl�.  [24] 

Metodou analýzy je komparativní analýza, založená p�evážn� na verbálním hodnocení. 

Pat�í zde nap�. SWOT analýza, metoda kritických faktor� úsp�šnosti, metoda analýzy 

portfolia dvou dimenzí, Argentino model a BCG matice. [24] 

Obsahem analýzy je posouzení a hodnocení vliv�: 

� Makroekonomického prost�edí  - zde je d�ležitá fiskální a monetární politika vlády, 

zam�stnanost, pen�žní nabídka a poptávka a i na da�ové zatížení podnik�. 

� Mikroekonomické prost�edí – zde se zam��ujeme na postavení podniku na trhu a na 

okamžitou vládní hospodá�skou politiku. 

� Fáze života podniku – zde pat�í inovace produkt�, pr�nik na nové segmenty trhu 

apod. 

Kvalitativní analýza, tak vytvá�í základní rámec pro technickou finan�ní analýzu. 

2.2 Technická analýza 
Užití této metody spo�ívá na používání matematických, statistických a algoritmických 

metod pro kvantitativní zpracování ekonomických dat s jejich následným ekonomickým 

posouzením. Zde se zam��ujeme na : 

1. Charakteristiku prost�edí a zdroj� dat. 

a) výb�r srovnatelných podnik�, 

b) p�íprava dat a ukazatel�, 

c) sb�r dat a ov��ení použitelnosti ukazatel�. 
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2. Výb�r metody a základní zpracování dat. 

a) volba vhodné metody analýzy a výb�r ukazatel�, 

b) výpo�et ukazatel�, 

c) hodnocení relativní pozice podniku. 

3. Pokro�ilé zpracování dat. 

a) analýza vývoje ukazatel�v �ase, 

b) kauzální analýza hodnotící vztahy mezi ukazateli, 

c) korekce a zajišt�ní odchylek. 

4. Návrhy na dosažení cílového stavu. 

a) variantní návrhy na opat�ení, 

b) odhady rizik variantních �ešení, 

c) výb�r doporu�ené varianty.  [24] 

Jak vyplývá z uvedených metod a postup� analýzy podniku, její použití se neobejde bez 

srovnání s díl�ími záv�ry získanými jinými postupy, bez syntézy výsledk� r�zných p�ístup� a 

kone�n� bez kvalifikovaného ekonomického posouzení. [24] 

Dalším rozd�lením metod finan�ní analýzy se �lení následovn�: 

� Analýza extenzivních (absolutních) ukazatel�. 

a) Horizontální analýza. 

b) Vertikální analýza. 

� Analýzu fond� finan�ních prost�edk�. 

a) Analýza �istého pracovního kapitálu. 

b) Analýza �istých pohotových prost�edk�. 

c) Analýza �istého pen�žn� pohledávkového fondu. 

� Analýza pom�rových ukazatel�. 

a) Analýza ukazatel� likvidity. 

b) Analýza ukazatel� zadluženosti. 

c) Analýza ukazatel� aktivity. 

d) Analýza ukazatel� rentability. 

e) Analýza ukazatel� založených na bázi cash flow. 

f) Analýza ukazatel� kapitálového trhu. 

� Analýza soustav ukazatel�. 

a) Pyramidové rozklady. 

b) Altman�v index finan�ního zdraví. [18] 
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2.3 Vyšší metody 

Do vyšších metod pat�í matematicko – statistické metody, kdy rozvoj t�chto prozatím 

mén� používaných metod, za�al v dob� používání prost�edk� výpo�etní techniky, protože 

vzhledem k jejich složitostí se bez výpo�etní techniky neobejdeme. U t�chto metod nelze 

o�ekávat jejich univerzální použitelnost. Nej�ast�ji se v praxi používá, regresní a 

diskrimina�ní analýza a výpo�et korela�ních koeficient�. Nej�ast�ji používané matematicko – 

statistické metody s jejich hlavními sm�ry používané ve finan�ní analýze jsou: [18] 

� Bodové odhady. 

Používané pro hrubý odhad „normální“ nebo „srovnávací“ hodnoty ukazatele pro skupiny 

podnik�. 

� Statistické testy odlehlých dat. 

K ov��ení zda „krajní“ hodnoty ukazatel� pat�í ješt� do zkoumaného souboru a 

k orienta�nímu odhadu pravd�podobnosti výskytu jednotlivých hodnot ukazatel�. 

� Empirické distribu�ní funkce. 

Slouží k posouzení stupn� vzájemné závislosti ukazatel� a „hlouby pam�ti“ v �asové �ad�

ukazatel�, a také k p�íprav� regresních a autoregresních model� ukazatel�. 

� Regresní modelování. 

Charakterizuje vzájemné závislosti mezi dv�ma nebo více ukazateli, k posouzení možných 

d�sledk� �ídicích zásah� a jiných rozhodnutí. Toto modelování je d�ležité k roz�len�ní 

ukazatel� podle jejich vlivu na požadovaný výsledek na významné a zanedbatelné. 

� Autoregresní modelování. 

Slouží k prognózování a k charakteristice dynamiky ekonomického systému. 

� Analýza rozptylu. 

Slouží k výb�ru ukazatel�, který má rozhodující vliv na žádaný výsledek. 

� Faktorová analýza. 

Se zam��uje na zjednodušení závislostní struktury ukazatel�. 

� Diskrimina�ní analýza. 

Posouzení stupn� nebezpe�í finan�ního zhroucení podniku, a ke stanovení významných 

p�íznak� finan�ní tísn�. 
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� Robustní matematicko – statistické metody. 

Využívá se k potla�ení vlivu apriorních p�edpoklad� na výsledky statistických metod.  

Manaže�i musí p�i použití jakého-li metody respektovat skute�nost, že údaje s kterými 

pracují jsou ve v�tšin� p�ípad� neur�itého charakteru, a je zapot�ebí pracovat s odhady a 

prognózami, a proto musí volit takové metody, které co nejvíce potla�ují neur�itost vstupních 

dat. [18] 
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3 Analýza ú�etních výkaz�

Absolutní ukazatele používáme zejména, k analýze vývojových trend�, jako je 

horizontální analýza a analýza vertikální. Tyto analýzy jsou výchozím bodem pro rozbor 

ú�etních výkaz�, a upozor�ují nás na problémové oblasti, které je pot�eba podrobit 

podrobn�jšímu prozkoumání. 

3.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza, neboli analýza trend�, se zabývá �asovými zm�nami absolutních 

ukazatel�, kde je nutnost tvorby dostate�n� dlouhých �asových �ad. Jsou to data, nej�ast�ji 

získávána z ú�etních výkaz�, (rozvaha a výkaz zisku a ztrát) a n�kdy i z výro�ní zprávy. 

Sledují se zm�ny absolutních hodnot vykazovaných z dat v �ase, a také se zjiš�uje jejich 

relativní (procentní) zm�ny. Tyto zm�ny se sledují po �ádcích, proto se tato metoda nazývá 

horizontální. Tato analýza se b�žn� používá k zachycení vývojových trend� ve struktu�e 

majetku i kapitálu podniku. Velmi p�sobivé je grafické zobrazení zm�n vybraných položek 

majetku a kapitálu, náklad� a výnosu podniku v �ase. Je to nejjednodušší a nej�ast�ji 

používaná metoda p�i zpracování zpráv o hospodá�ské situaci podniku zam��eného na 

minulý i budoucí vývoj.  

Postup pro vytvo�ení horizontální analýzy je velmi jednoduchý. U prvního roku si 

stanovíme všechny hodnoty v aktivech celkem jako 100%. Pak musíme vypo�ítat rozdíl dvou 

rok�, a na konec stanovit rozdíl v procentech, každý �ádek vodorovn� viz tab. 3.1. 

P�íklad: 

2006 2007 Rozdíl Rozdíl % 

Aktiva celkem 1 101 874,- 1 021 676,- -80 198,- -7,28 

    Tab. 3.1 Hodnoty pro výpo�et horizontální analýzy[zdroj: vlastní] 

Rozdíl = 1021676 – 1101874    Rozdíl % = - 80198 / 1101874 
Rozdíl = - 80 198       Rozdíl % = - 7,28 %

A stejn� postupujeme i p�i horizontální analýze pasiv a výkazu zisku a ztrát. 
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3.2 Vertikální analýza 

Je nazývána také jako procentní rozbor, kdy se zabýváme vnit�ní strukturou absolutních 

ukazatel�. Jde o posouzení jednotlivých položek základních ú�etních výkaz� k celkové sum�

aktiv �i pasiv. Tato aplikace metody firmám slouží hlavn� ke srovnání ú�etních výkaz� a 

p�edchozím obdobím a také uleh�uje komparaci analyzovaného podniku s jinými ve stejném 

oboru podnikání. Struktura aktiv podnik informuje o tom, do �eho firma investovala sv��ený 

kapitál a do jaké míry byla p�i investi�ním procesu zohled�ována výnosnost. Ozna�ení 

vertikální analýzy vzniklo proto, že se p�i procentním vyjád�ení jednotlivých komponent 

postupuje v jednotlivých letech odshora dol�. Jedná se o jednoduchou metodu, která mnohé 

napoví o ekonomice podniku.  

U vertikální analýzy je výpo�et podobný jako u analýzy horizontální, jen se postupuje po 

sloupcích (dol�) a ne po �ádcích viz tab. 3.2. 

P�íklad: 

2006 % 2007 % 

Aktiva celkem 1 101 874,- 100 1 021 676,- 100 

Dl. majetek 404 287,- 36,69 439 451,- 43,01 

Tab. 3.2 Hodnoty pro výpo�et horizontální analýzy [zdroj: vlastní] 

Rok 2006 (%) = 404 287 / 1101874 • 100 Rok 2007 (%) = 439451 / 1021676 • 100 

Rok 2006 (%) = 36,69 %    Rok 2007 (%) = 43,01 %

Pro shrnutí je možno �íci, že i když existuje celá �ada metod , ne všechny metody jsou, 

tak využívány ve firemní praxi. 
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4 Analýza fond� finan�ních prost�edk�

K �ízení finan�ní situace podniku slouží ukazatele, ozna�ované jako fondy finan�ních 

prost�edk�. Fondem chápeme,  shrnutí ur�itých stavových ukazatel� vyjad�ujících aktiva nebo 

pasiva, resp. jako rozdíl mezi souhrnem ur�itých položek krátkodobých aktiv a ur�itých 

krátkodobých pasiv tzv. �istý fond.  Mezi tyto ukazatele pat�í �istý pracovní kapitál, �isté 

pohotové prost�edky a �istý pen�žn� – pohledávkový finan�ní fond. [24] 

4.1 �istý pracovní kapitál 

Je to nej�ast�ji používaný ukazatel, který vypo�teme jako rozdíl mezi celkovými 

ob�žnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Ty mohou být vymezeny splatností od 1 

rok , až po splatnost 3 m�sí�ní. To umož�uje odd�lit v ob�žných aktivech tu �ást finan�ních 

prost�edk�, která je ur�ená pro brzké uhrazení krátkodobých dluh�, od �ásti, která je relativn�

volná, a kterou chápeme jako ur�itý finan�ní fond. 

�istý pracovní kapitál = ob�žná aktiva – krátkodobé závazky  [24]  (vzorec 4.1)

Lze jej rovn�ž zjistit jinou metodou výpo�tu: 

�istý pracovní kapitál = (dlouhodobé závazky + základní kapitál) – stála aktiva  [24] 

             (vzorec 4.2) 

Podle dvou zp�sobu výpo�tu lze i dv�ma zp�soby charakterizovat pojem �istý pracovní 

kapitál:  

� Ob�žná aktiva, která jsou o�išt�ná o ty závazky podniku, které bude nutno v nejbližší 

dob� uhradit – ob�žná aktiva se tedy sníží o tu svou �ást, která bude použita na úhradu 

krátkodobých závazk� a krátkodobých bankovních úv�r� a pen�žních výpomocí 

použita. 

� �ást ob�žných aktiv, která je financována dlouhodobými zdroji krytí – dlouhodobým 

kapitálem (dlouhodobé závazky, bankovní úv�ry a vlastní kapitál podniku).[18] 

Jednoduše �e�eno, �istý pracovní kapitál p�edstavuje �ástku volných prost�edk�, která 

z�stane podniku po úhrad� krátkodobých závazk�. Opa�ná situace, kdy p�ebytek 

krátkodobého cizího kapitál� nad ob�žným majetkem nám ukazuje „nekrytý dluh“. 



16 

4.2 �ist� pohotové prost�edky 

�istý pracovní kapitál, lze používat jako míru likvidity pouze velmi obez�etn�, protože 

mezi �istým pracovním kapitálem a likviditou neexistuje identita. Ob�žná aktiva mohou 

obsahovat i položky, které jsou málo likvidní a dokonce i položky, které jsou dlouhodob�

nelikvidní. P�íkladem jsou pohledávky s dlouhou lh�tou splatnosti, nedobytné pohledávky, 

nedokon�ená výroba, neprodejné výrobky apod. Navíc je tento ukazatel siln� ovlivn�n 

zp�sobem oce�ování položek, zejména  položky majetku. 

Proto se pro sledování okamžité likvidity používá �istý pen�žní fond, který dostaneme, když 

od  položky pohotové pen�žní prost�edky ode�teme okamžit� splatné závazky.  

�ist� pohotové prost�edky =  pohotové finan�ní prost�edky – okamžit� splatné závazky

             (vzorec 4.3) 

Nejvyšší stupe� likvidity vyjad�uje fond, který do pohotových pen�žních prost�edk�

zahrnuje pouze hotovost a peníze na b�žných ú�tech. [24] 

4.3 �istý pen�žn� – pohledávkový finan�ní fond 

�istý pen�žn� – pohledávkový finan�ní fond (�PPF), p�edstavuje st�ední cestu mezi 

ob�ma rozdílovými ukazateli likvidity. P�i výpo�tu se vylou�í z ob�žných aktiv zásoby nebo i 

nelikvidní pohledávky a od takto upravených aktiv se ode�tou krátkodobé závazky. Lze jej 

vypo�ítat takto:  [24] 

�PPF = ob�žná aktiva – zásoby – krátkodobé závazky – nelikvidní pohledávky  [24] 

             (vzorec 4.4) 

Podnikání je založeno nejen na nápadu, ale i na finan�ních prost�edcích, které jsou 

d�ležité nejen pro za�ínající firmy. 

D�ležitým faktorem pro firmy je, i zajišt�ní likvidity, rentability, a také zjišt�ní aktivity a 

zadluženosti. Bez t�chto ukazatel� se podniky neobejdou. 
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5 Analýza pom�rových ukazatel�

V knize finan�ní analýza – metody ukazatele, využití v praxi od Petry R��kové, jsou 

pom�rové ukazatele popsány, jako ukazatele nej�ast�ji používané rozborovým postupem 

ú�etním výkaz�m z hlediska využitelnosti. Tato analýza používá ve�ejn� dostupné informace 

z ú�etních výkaz�. Tento ukazatel se vypo�te, jako pom�r jedné, �i více ú�etních položek 

základních ú�etních výkaz� k jiné položce, nebo k jejich skupin�.  

Rozlišujeme r�zné skupiny pom�rových ukazatel�. P�ehledn�ji o nich vypovídá obrázek - 

viz obr. 5.1, které ukazuje jednu z možností jak je �lenit. [22] 

Obr. 5.1 �len�ní pom�rových ukazatel� z hlediska výkaz� [22] 

Toto �len�ní je postaveno na logice, protože každá skupina je zam��ená na jeden ze t�í 

hlavních ú�etních doklad�. Ukazatelé struktury majetku a kapitálu jsou sestaveny na základ�

rozvahy, a nej�ast�ji se vztahují k ukazateli likvidity, nebo� zkoumá vzájemný vztah 

rozvahových položek, které jsou zam��eny na vázanost zdroj� financování, ale i ukazatele 

zadluženosti jsou velmi podstatné, nebo� hodnotí kapitálovou strukturu firmy. Ukazatel 

tvorby výsledku hospoda�ení, vychází ze zisku a ztrát a zabývá se strukturou náklad� a 

výnos�, ovliv�ující velikost ú�etního zisku, a také z výsledku hospoda�ení. 

Ukazatele na bázi pen�žních tok� se zam��ují na pohyb finan�ních prost�edk� a jsou 

sou�ástí úv�rové analýzy zp�sobilosti. 

Další, a pro nás více znám�jší, zp�sob �len�ní je znázorn�n viz obr. 5.2. Každá firma si 

však pro své interní ú�ely vytvá�í vlastní blok ukazatel�, které nejlépe vystihnou podstatu 

jejich ekonomické �innosti. 

POM�ROVÉ UKAZATELE 

Ukazatelé struktury 
majetku a kapitálu 

Ukazatele tvorby 
výsledku hospoda�ení 

Ukazatele na bázi 
pen�žních tok�
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Obr. 5.2. �len�ní pom�rových ukazatel� z hlediska zam��ení [22] 

D�vod, který vede firmy k širokému používání t�chto ukazatel� je, že dokáže provád�t 

analýzu �asového vývoje finan�ní situace firmy, jsou vhodné p�i porovnávání více podobných 

firem a jsou užívány jako vstupní údaje matematických model�, které dokáže hodnotit rizika a 

p�edvídat budoucnost. 

5.1 Ukazatelé likvidity 

Tento ukazatel odpovídá firm� na otázku, zda je schopna splatit své krátkodobé závazky 

v�as. Likvidita je pro firmu d�ležitá z hlediska finan�ní rovnováhy, je teda pot�eba hledat 

vyváženou likviditu, která firm� zaru�í schopnost dostát svým závazk�m. 

Ukazatel okamžité likvidity neboli také ozna�ován jako likvidita 1. stupn�, v podniku 

m��í schopnost hradit práv� splatné dluhy. Vstupují do ní pohotové pen�žní prost�edky, které 

p�edstavují pokladu, peníze na ú�tech, ale i krátkodobé cenné papíry. Z knižní publikace, by 

se hodnota tohoto ukazatele m�la pohybovat v rozmezí od 0,2 do 0,5.  

POM�ROVÉ UKAZATELE 

ukazatele likvidity 

ukazatele rentability 

ukazatele zadluženosti 

ukazatele aktivity 

ukazatele tržní   
        hodnoty 

ukazatele cash flow 



19 

Tato likvidita se vypo�ítá jako: 

                   

   Okamžitá likvidita = pohotové platební prost�edky  [24]    (vzorec 5.1) 

                                     závazky s okamžitou splatností 

Ukazatel pohotové likvidity (likvidita 2. stupn�) pomáhá odstranit nevýhody ukazatele 

b�žné likvidity vylou�ením z ob�žných aktiv zásoby a v �itateli ponechává jen pen�žní 

prost�edky v hotovosti, na bankovních ú�tech, krátkodobé CP a krátkodobé pohledávky. [24] 

Tento ukazatel by se m�l podle knižní publikace pohybovat v rozmezí od 1 do 1,5. Ve vzorci 

je vyjád�ena takto: 

Pohotová likvidita = ob�žná aktiva – zásoby  [24]     (vzorec 5.2) 

                                     krátkodobé závazky 

Ukazatel b�žné likvidity ( likvidita 3. stupn� )  je velmi citlivý na velikost jednotlivých 

položek strany aktiv a na dobu obratu jednotlivých druh� aktiv.[26] S prodlužující se dobou 

obratu jednotlivých aktiv roste nebezpe�nost spole�nosti proto je nutné zvážit aktiva, která 

jsou reálná a aktiva která ho je um�le vylepšují, nebo� jejich hospoda�ení není efektivní. 

Tento ukazatel se zam��uje jen na krátkodobou solventnost firmy a vypo�te se jako: 

Ukazatel b�žné likvidity =  ob�žná aktiva [12]      (vzorec 5.3) 

                                          krátkodobé cizí zdroje 

B�žná likvidita firm� ukazuje, kolikrát ob�žná aktiva pokryjí krátkodobé závazky.[24] 

Zjednodušen� �e�eno, kolikrát je firma schopná uspokojit své v��itele, když prom�ní svá 

krátkodobá aktiva v daném okamžiku v hotovost. Hodnoty by se m�ly pohybovat od 2 do 2,5.                          

5.2 Ukazatelé aktivity 

Tento ukazatel se zam��uje na to, jak efektivn� hospoda�í podnik se svými aktivy (�ízení 

aktiv), a informuje o využívání jednotlivých majetkových �ástí, zda má k dispozici n�jaké 

kapacity, které podnik zatím moc nevyužívá.  
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P�íliš vysoká doba obratu m�že pro podnik znamenat, že nemá dostatek p�ínosných aktiv 

a z hlediska budoucích r�stových p�íležitostí nebude mít možnost pro jejich realizaci.[6] 

Do ukazatel� aktivity �adíme obrat celkových aktiv, doba obratu zásob, rychlost obratu 

zásob, doba obratu pohledávek, rychlost obratu pohledávek a doba obratu závazk�. 

Obrat celkových aktiv v podniku ukazuje po�et, kolikrát se aktiva obrátí za rok a 

p�em�ní se v tržby. Tento ukazatel vyjad�uje pom�r tržeb k celkovému vloženému kapitálu. 

Obrat celkových aktiv = ro�ní tržby [6]       (vzorec 5.4) 

                                            aktiva 

Doba obratu zásob p�edstavuje dobu, po niž jsou zásoby používány v podnikání a doby 

jejich spot�eby nebo do doby jejich následného prodeje. Udává nám po�et dn�, za které se 

zásoba prom�ní v hotovost nebo pohledávku. 

Doba obratu zásob =  zásoby  [16]        (vzorec 5.5) 

                                   (tržby/365) 

Rychlost obratu zásob je další d�ležitou složkou, která udává, kolikrát se zásoby 

p�em�ní v ostatní formy ob�žného majetku, až z ní vyplynou tržby. 

Rychlost obratu zásob = tržby [24]        (vzorec 5.6) 

                                        zásoby 

Doba obratu pohledávek vyjad�uje, jak dlouho jsou v pr�m�ru pohledávky splaceny. Je-

li doba splatnosti delší než b�žná doba splatnosti, ukazuje nám to, že obchodní partne�i své 

pohledávky neplatí v�as. Proto by podnik m�l urychlen� ud�lat opat�ení na urychlení inkasa 

svých pohledávek. 

Doba obratu pohledávek = obchodní pohledávky  [24]    (vzorec 5.7) 

                                                     (tržby / 365) 
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Rychlost obratu pohledávek udává p�ehled o tom, kolikrát se pohledávky p�em�ní 

v pen�žní prost�edky plynoucích z tržeb. 

Rychlost obratu pohledávek =    tržby  [24]      (vzorec 5.8) 

                                                 pohledávky 

A v neposlední �ad� se zam��íme i na dobu obratu závazk�. Je to doba, která uplyne 

mezi nákupem zásob a platbou tohoto nákupu. 

Doba obratu závazk� = závazky  [23]       (vzorec 5.9) 

                                    (tržby / 365) 

5.3 Ukazatelé rentability 

V podniku pat�í k nejd�ležit�jším ukazatel�m, nebo� pom��ují zisk dosažený podnikáním 

s vyšších zdroj� podniku, které byly užity k jeho dosažení. Jednoduše �e�eno slouží k celkové 

efektivnosti dané �innosti. Mezi nej�ast�ji používané p�i podnikaní pat�í ukazatel rentability 

vlastního kapitálu, rentabilita celkové kapitálu a rentabilita tržeb. 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE, zajiš�uje vlastník�m, akcioná��m a investor�m, 

zda jejich kapitál, který do spole�nosti vložili, dosahuje dostate�ného výnosu a zda se využívá 

s intenzitou odpovídající jejich investi�ního rizika. 

ROE = �istý zisk  [28]          (vzorec 5.10) 

         vlastní kapitál 

Rentabilita celkového kapitálu – ROA, pom��uje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikaní bez ohledu na to, z jakých zdroj� jsou financována. Je-li do 

�itatele dosazen EBIT, který v ú�etní metodice odpovídá zhruba provoznímu zisku, potom 

ukazatel m��í hrubou produk�ní sílu aktiv firmy p�ed odpo�tem daní a nákladových úrok�. Je 

užite�ný p�i porovnávání firem s rozdílnými da�ovými podmínkami a s r�zným podílem 

dluhu ve finan�ních zdrojích. [25] 
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ROA =   EBIT        [14]         (vzorec 5.11)        

         celková aktiva 

Vzájemné vztahy rentability jsou lépe popsány v Du Pointu pyramidovém rozkladu 

rentability. 

Rentabilita tržeb – ROS, nám ukazuje podíl �istého zisku a celkových tržeb.  

ROS =  zisk  [7]           (vzorec 5.12) 

            tržby 

Tento ukazatel vyjad�uje kolik korun zisku, p�inesla firm� jedna koruna tržeb. 

             

5.4 Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatel zadluženosti ukazuje v podniku vztah mezi cizími zdroji financování a vlastními 

zdroji financování firmy, a m��í rozsah zadluženosti podniku. Zadluženost podniku není 

pouze negativním souhrnem znak�. R�st tohoto ukazatele m�že p�isp�t k celkové výnosnosti, 

a tím i k vyšší tržní hodnot� podniku, ale zárove� zvyšuje i riziko finan�ní výnosnosti. 

    

K analýze zadluženosti podniku slouží mnoho ukazatel� jako je nap�íklad celková 

zadluženost, dluh na vlastní kapitál a úrokové krytí. 

Celková zadluženost, nebo také nazýván ukazatel v��itelského rizika. Celková 

zadluženost ukazuje, z kolika procent jsou celková aktiva financována cizím kapitálem. 

V��itelé preferují nižší hodnotu tohoto ukazatele, nebo� zna�í nižší míru zadluženosti, 

vlastníci firem up�ednost�ují opak, tedy vyšší míru zadluženosti. 

Celková zadluženost = cizí kapitál  [21]       (vzorec 5.13) 

                                    celková aktiva 
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Dluh na vlastní kapitál informuje firmu, jaký je pom�r mezi vlastní a cizím kapitálem. 

Tento ukazatel se vypo�te: 

Dluh na vlastní kapitál = cizí kapitál [24]      (vzorec 5.16) 

                                          vlastní kapitál  

Úrokové krytí, m��í kolikrát je zisk vyšší než úroky. V zahrani�í je doporu�ováno krytí 

úrok� ziskem t�ikrát i více. Tyto hodnoty jsou navrhovány proto, že je pot�eba myslet na fakt, 

že po zaplacení úrok� z dluhového financování by m�l z�stat ješt� dostate�ný efekt pro 

akcioná�e.[22] 

Úrokové krytí = EBIT   [4]         (vzorec 5.17)

                   úroky 

EBIT – zisk p�ed zdan�ním a úroky. 

V praxi existuje mnoho dalších  pom�rových ukazatel�, indikátor� a zp�sob�, jak se�adit 

r�zné položky a interpretovat je, a které jsou d�ležité pro firmu jak z hlediska hospoda�ení, 

tak i z hlediska celé efektivnosti její �innosti. 

5.5 Ekonomická p�idaná hodnota  

Úst�ední myšlenkou ekonomické p�idané hodnoty je fakt, že investice vytvá�í svým 

investor�m hodnotu pouze v tom p�ípad�, že její o�ekávaná výnosnost p�esáhne její 

kapitálovou nákladovost. Navíc nutnost finan�ní analýzy pomoci EVA vychází z nedostatk�

klasických pom�rových ukazatel�, vycházejících z ú�etních výkaz�. EVA rozvíjí náklady 

kapitálu sm�rem k oce�ování k ekonomické výkonnosti. Firma vytvá�í hodnotu tehdy, je-li 

�istý provozní výsledek hospoda�ení – NOPAT, vyšší než náklady použitého kapitálu, tedy 

sou�et úrok� placených a vyplacených dividend. [24] 

Autory metody EVA jsou Stewart a Stern, kdy definice ekonomické p�idané hodnoty byla 

definována takto: „EVA je reziduální p�íjem nebo operativní zisk snížený o náklady na 

veškerý kapitál použitý ke tvorb� tohoto zisku“. 
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 Výpo�et ekonomické p�idané hodnoty je následující: 

EVA = NOPAT – CAPITAL COST [1]       (vzorec 5.18) 

EVA = NOPAT – CAPITAL x WACC [1]      (vzorec 5.19) 

kde: 

NOPAT -  je zisk z operativní �innosti podniku po zdan�ní. 

CAPITAL - kapitál, jako celková aktiva snížená o neúro�ené závazky na za�átku období. 

Je také chápána jako hodnota vázaná v aktivech nutných pro dosažení zisku –                     

�istá operativní aktiva ( NOA ). 

WACC –  pr�m�rné vážené náklady kapitálu. [24] 

Hlavní p�edností ukazatele EVA je, že poskytuje managementu reálné informace o 

výkonnosti firmy a sou�asn� jí motivuje k rozhodování, které vede k r�stu tržní hodnoty 

firmy.  

Ukazatel EVA, tak p�ispívá firmám k odstran�ní konflikt�, zájm� mezi vlastníky a 

manažery. Tento ukazatel je �asto kritizován, že nepracuje s tržními hodnotami firemních 

aktiv, a také, že nevyjad�uje tvorbu skute�né hodnoty, ale pouze ukazuje jen ú�etní realitu.  
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6 Analýza soustav ukazatel�

Finan�n� – ekonomickou situaci podniku, lze analyzovat pomocí zna�ného po�tu 

rozdílových a pom�rových ukazatel�, které byly již zmín�ny v p�edchozích kapitolách. 

Nevýhodou tohoto p�ístupu, však je, že jednotlivé ukazatele mají samy o sob� omezenou 

vypovídající schopnost, nebo� charakterizují pouze ur�itý úsek �inností v podniku. [24] 

Rozlišujeme soustavy ukazatel�: 

� soustavy hierarchicky uspo�ádaných ukazatel� – kde pat�í pyramidové ukazatele, 

které slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich 

rozkladem. [24] 

� ú�elové výb�ry ukazatel� – kde �adíme bonitní a bankrotní modely. 

6.1 Pyramidové ukazatele 

Pyramidové soustavy ukazatel�, jsou �asto uspo�ádány graficky do tvaru pyramidy. 

Rozkládají ukazatel na vrcholu pyramidy do dalších díl�ích ukazatel�, pomocí 

multiplikativních nebo aditivních vazeb. [25] 

Pyramidový rozklad dokáže posoudit minulou, sou�asnou i budoucí výkonnost podniku a 

byl poprvé použit v chemické spole�nosti Du Pont de Nomeurs, a dodnes z�stává 

nejtypi�t�jším rozkladem. Du Pont rozkladu, rozkládá rentabilitu vlastního kapitálu a je 

zam��en na vymezení jednotlivých položek vstupujících do tohoto ukazatele. Nej�ast�jším 

p�íkladem je Du Pont diagram viz obr. 6.1. 

Levá strana diagramu odvozuje ziskovou marži. Odspodu jsou se�ítány nákladové 

položky a jejich ode�tením od výnos� – tržeb, se získává �istý zisk (EAT). Zisková marže se 

vypo�ítá jako zisk d�lený tržbami, je-li zisková marže nízká, nebo vykazuje-li klesající 

tendenci, je t�eba se zam��it na analýzu jednotlivých druh� náklad�. Pravá strana diagramu 

pracuje s rozvahovými položkami a vy�ísluje r�zné druhy aktiv, s�ítá je a ukazuje obrat 

celkových aktiv. [24] 
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Obr. 6.1 Du Pont�v diagram [zdroj: vlastní] 

Když ziskovou marži násobíme obratem celkových aktiv, to se rovná výnosnosti aktiv, a 

z tohoto výpo�tu dostaneme, Du Pontovu rovnici:         

ROA = zisková marže x obrat celkových aktiv = �istý zisk / tržby / celková aktiva [24] 

             (vzorec 6.1) 

Pyramidový rozklad ukazatel�, zachycuje vazby a souvislosti mezi ukazateli, pomáhá 

k odhalení silných a slabých stránek a tím ukazuje oblasti, kterým je t�eba v�novat pozornost. 

6.2 Ú�elové výb�ry ukazatel�

Cílem tohoto výb�ru, je ohodnotit podnik jedním syntetickým ukazatelem na základ�

ú�elového výb�ru ukazatel�, které nejvystižn�ji p�ispívají k jeho kvalifikaci. Ú�elové výb�ry 

ukazatel� se nazývají diagnostické modely (bonitní nebo bankrotní), které mají odpov�� na 

otázku, zda jde o dobrý �i špatný podnik, p�ípadn� p�edpovídající jeho zánik v blízké 

budoucnosti. [25] 
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Tržby 
Celková 
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6.2.1 Bonitní modely 

Tyto modely jsou založeny na ohodnocení finan�ního zdraví podniku, a jejich cílem je 

ur�it, zda firma pat�í mezi dobré �i špatné firmy, pomocí srovnatelnosti s jinými firmami 

jednoho oboru. Zde pat�í nej�ast�ji, Kralick�v rychlý test, Index bonity, Argentino model a 

Tamariho model. 

� Kralick�v rychlý test (Quick test) 

Tento test poskytuje rychlou možnost kvalifikovat analyzovanou firmu. Zakladatelem byl 

v roce 1990 P. Kralicek, který zvolil z jednotlivých skupin ukazatel� �ty�i ukazatele, a podle 

jejich výsledných hodnot ohodnotil firmu body. Mezi tyto zvolené ukazatele pat�í kvóta 

vlastního kapitálu, doba splácení dluhu cash flow, rentabilita tržeb a rentabilita aktiv. [24] 

Kvóta vlastního kapitálu = vlastní kapitál / celková aktiva [24]   (vzorec 6.2) 

Pomocí vypo�tených hodnot jednotlivých ukazatel� se firma ohodnotí body, které se 

oklasifikují podle tab. 6.2, a výsledná známka se ur�í jako prostý aritmetický pr�m�r bod� za 

jednotlivé ukazatele a vypovídá o kapitálové síle firmy a informuje podnik, zda existuje nebo 

neexistuje absolutn� mnoho dluh� v pen�žních jednotkách nebo v procentech celkových 

aktiv. 

Výhodou tohoto testu je jednoduchost a rychlost. 

Ukazatel 

Výborný

(1) 

Velmi 

dobrý 

(2) 

Dobrý 

(3) 

Špatný 

(4) 

Ohrožen 

insolvencí 

(5) 

Kvóta vlastního 

kapitálu 
> 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

Doba splácení 

dluhu 
< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

CF v % tržeb >10 % >8 % >5 % > 0% negativní 

ROA >15 % >12% > 8% >0% negativní 

Tab. 6.2 Stupnice hodnocení ukazatel� [24] 
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� Index bonity 

Index bonity je nejznám�jším modelem, který je hlavn� využívaný v n�mecky mluvicích 

zemích a využívá 6 ukazatel� a vzorec je následovní: 

Index bonity = 1,5 x1 + 0,08 x2 + 10 x3 + 5 x4 + 0,3 x5 + 0,1 x6  [27]  (vzorec 6.3) 

Kde: 

x1 = CF/cizí zdroje 

x2 = aktiva/cizí zdroje 

x3 = EBT/aktiva 

x4 = EBT/celkové výkony 

x5 = zásoby/celkové výkony 

x6 = celkové výkony/aktiva  [27] 

Celkové hodnocení indexu bonity je následující: 

Index bonity <-2 = extrémn� špatná finan�ní situace spole�nosti, 

-2<=Index bonity <-1 = velmi špatná finan�ní situace spole�nosti, 

-1<=Index bonity <0 = špatná finan�ní situace spole�nosti, 

0<=Index bonity <1 = ur�ité problémy ve spole�nosti s finan�ní situací, 

1<=Index bonity <2 = dobrá finan�ní situace spole�nosti, 

2<=Index bonity <3 = velmi dobrá finan�ní situace spole�nosti, 

Index bonity>=3 nejlepší finan�ní situace spole�nosti. 

Pokud má podnik hodnotu nižší než 0, sp�je tento podnik k bankrotu, pokud se jeho 

hodnota pohybuje nad 1, m�žeme �íci, že podnik je bonitní. 

� Argentino model 

Argentino model se sestavuje na základ� jednotlivých faktor�, které stanovují nedostatky, 

chyby a p�íznaky vyjád�ené bodov�. Hodnotí se management a nedostatky v ú�etnictví. 

Hodnocení je následné: 

� mén� než 26 bod� – podnik je na tom dob�e, 

� více než 25 bod� – podnik m�že v pr�b�hu 5 let zbankrotovat, 

� více než 25 bod� – upozor�uje na špatnou úrove� �ízení (oblast nedostatk�), 

� více než 15 bod� -  firma je �ízená kompetentním managementem, kde si uv�domuje     

  p�ípadná rizika, která podnik ohrožují (oblast chyby). 
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� Tamariho model 

Tento model vychází z bankovní praxe hodnocení firem, kde se posuzuje bonita podniku 

bodovým sou�tem výsledk� ze soustavných rovnic. Tyto jednotlivé rovnice hodnotí finan�ní 

samostatnost, vázanost vlastního kapitálu na VH, b�žnou likviditu, a také jsou zam��eny na 

provozní �innost. 

Bodové hodnocení je následné: 

� 60 bod� a více – tato hodnota zna�í malou pravd�podobnost bankrotu 

� mén� než 30 bod� – vyšší pravd�podobnost bankrotu 

Tento model m�že být univerzální nástroj pro kterýkoliv obor firmy. 

6.2.2 Bankrotní modely 

Tyto modely informují podnik o tom, je-li v dohledné dob� firma ohrožená bankrotem. 

Tento model vychází z faktu, že firmy ohrožené bankrotem mají ur�ité symptomy, které jsou 

pro bankrot typické, jako je nap�íklad problém s b�žnou likviditou, s výší �istého pracovního 

kapitálu a s rentabilitou celkového vloženého kapitálu. Nejznám�jší bankrotní modely jsou 

Altman�v model (Z-skóre) a Taffler�v model. 

� Altman�v model – Z - skóre 

Zakladatelem tohoto modelu, byl profesor Altman, který vycházel z  desítek 

zbankrotovaných a nezbankrotovaných firem, který m�l podniky rozlišit. Tento model je 

sestaven pro firmy, které ve�ejn� obchodují s akciemi na burze, a hlavn� pro p�edvídání 

finan�ního vývoje ostatních firem. Výsledkem Altmanovy analýzy je tzv. rovnice 

d�v�ryhodnosti, nazývána Z – skóre: 

Z = 1,2x1 + 1,4x2 + 3,3x3 + 0,6x4 + 1x5  [27]      (vzorec 6.4) 

Kde: 

x1 = podíl pracovního kapitálu k celkovým aktiv�m,

x2 = rentabilita �istých aktiv, 

x3= EBIT / aktiva celkem,

x4= tržní hodnota vlastního kapitálu / celkové závazky,

x5= tržby / celková aktiva. [24] 
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Tento vztah vyjad�uje finan�ní situaci firmy. Pokud hodnota ukazatele je v�tší, než 2,99 

zna�í to uspokojivou finan�ní situaci ve firm�. Od hodnoty 1,81 do 2,99 hovo�íme o tzv. šedé 

zón�, kdy firmu nelze jednozna�n� ur�it za úsp�šnou, ale stejn� tak ji nem�žeme posuzovat za 

firmu neúsp�šnou �i problémovou. Hodnoty menší než 1,81, firm� signalizují silné finan�ní 

problémy, kdy m�že firm� hrozit již zmi�ovaný bankrot. 

� Taffler�v model bankrotu 

Tento model využívá �ty�i pom�rové ukazatele sledující riziko bankrotu. 

Tafflerova rovnice má tvar: 

T = 0,53 R1 + 0,13 R2 +  0,18 R3 + 0,16 R4  [17]     (vzorec 6.5) 

Kde: 

R1 – zisk p�ed zdan�ním / krátkodobé závazky,

R2 – ob�žná aktiva / cizí kapitál,

R3 – krátkodobé závazky / celková aktiva,

R4 – tržby celkem /celková aktiva.  [17] 

Pokud vypo�tené hodnoty jsou menší, než nula znamená to, pro podnik velkou 

pravd�podobnost bankrotu, a jsou-li hodnoty v�tší, než nula zna�í to opak, což je malá 

pravd�podobnost bankrotu. 

Finan�ní analytici, �asto kombinují zmín�né modely a pom�rové ukazatele k zajišt�ní 

nap�íklad bonity, investi�ní kvality a bezpe�nosti dluhopis�. Testování a inovace ve 

finan�ních technologiích mohou napov�d�t, jak a které finan�ní pom�ry optimáln�

kombinovat pro budoucí p�edpov��. Je možno se domnívat, že p�i kvalifikovaném využití 

finan�ní analýzy, pom�rových ukazatel� a model� se kvalita predikce, objektivita, a tím i 

v�rohodnost odhadovaných výsledk� a trend� budou zvyšovat. [26] 
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6.3 Matematicko – statistické metody 

Výchozím bodem všech diagnostických model� je matice objekt�, a jejich ukazatel�, kdy 

jejich konstrukce je následující: 

� výb�r vhodných ukazatel� charakterizujících �innost podniku, 

� výb�r podnik� za�azených do analyzovaného souboru p�i dodržení podmínek 

srovnatelnosti, 

� stanovení vah ukazatel� vyjad�ujících d�ležitost p�íslušného ukazatele, 

� ur�ení charakteru všech ukazatel�: 

• Je-li žádoucí, aby ukazatel rostl, p�idáme mu charakteristiku +1. 

• Je-li žádoucí, aby ukazatel klesal, p�idáme mu charakteristiku -1. 

� sestavení výchozí matice ve tvaru podle tab. 6.3. [24] 

Objekt Ukazatel 
1 X1 X2 … Xj … Xm 

2 X11 X12    X1m 

. X21 X22    X2m 

.       
i    Xij   
.       
.       
n Xn1 Xn2    Xnm 

Váhy ukazatel� P1 P2 … Pj … Pm 

Charakter ukazatel� 1 1 … -1 … 1 

   Tab. 6.3   Výchozí matice pro porovnávání podnik� [24]

  

Kde: 

xij - hodnota j-tého ukazatele v i-tém podniku, 

m – po�et ukazatel�, 

n – po�et hodnocených podnik�, 

pj – váha j-tého ukazatele, 

Pro sestavení modelu je zapot�ebí aplikovat n�které metody. 
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6.3.1 Metoda jednoduchého sou�tu po�adí 

Zde se�adíme podniky v souboru podle každého ukazatele, kdy podnik s nejlepší 

hodnotou p�íslušného ukazatele dostane po�adí „n“, další „n-1“. Podnik s nejhorší hodnotou 

dostane po�adí „1“. Pokud budeme mít stejné hodnoty ukazatele, stanovíme po�adí podniku 

jako pr�m�r z po�adí podnik�, které tuto hodnotu dosáhly. Pak pomocí vzorce vypo�ítáme 

jako jednoduchý sou�et po�adí. [24]           

  

                 [24]     (vzorec 6.6) 

Kde:  

i - 1,2,……..,n, 

sij - po�adí i-tého podniku pro j-tý ukazatel, 

pj - váha j-tého ukazatele. 

Výhodou této metody, je jednoduchost a užití nejen pro kvantitativní, ale i kvalitativní 

charakteristiky. Jedinou nevýhodou je, že nekvalifikuje o kolik je jeden podnik lepší než ten 

druhý, ale pouze nám umož�uje stanovit po�adí podnik�.  

6.3.2 Metoda jednoduchého podílu 

P�edchozí metoda jednoduchého sou�tu po�adí je srozumitelná a jednoduchá, ale má 

n�kolik nedostatk�. D�ležitým nedostatkem této metody je, že nezahrnuje, jak jsou firmy 

v jednotlivých ukazatelích odlišné. Pokud by nap�íklad jedna firma m�la ROE 10,1 %, druhá 

10,05 % a t�etí firma by m�la ROE 2 %, tak první firma obdrží 3 body, druhá 2 a t�etí 1 bod, 

a�koli první dv� firmy se tém�� neliší a druhá je oproti nim prakticky nezisková. [10] 

Tento nedostatek, se práv� snaží odstranit metoda jednoduchého podílu. Tato metoda 

používá st�ední hodnotu jednotlivých ukazatel�, kterou se pod�lí hodnota každého ukazatele 

v modelu. [24] 
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Podle toho, je-li považován r�st nebo p�ípadný  pokles, ukazatel se pronásobí 

koeficientem +1 nebo -1. Výpo�et provedeme podle vzorce:                                                             

        [24]          

             (vzorec 6.7) 

- pokud je pozitivní r�st hodnoty ukazatele 

      
     [24]        (vzorec 6.8) 

- pokud nastane pozitivní pokles hodnoty ukazatele 

     [24]        (vzorec 6.9) 

Kde:  
xij - je hodnota  j-tého ukazatele v i-té firm�, 
xpj - aritmetický pr�m�r vypo�ítaný z hodnot j-tého ukazatele.[10] 

6.3.3 Metoda bodovací 

Firma, která dosáhla nejlepší hodnoty v ukazateli, bude ohodnocena 100 body. Ostatním 

se budou body p�id�lovat podle následujících kriterií: 

- pokud je pozitivní r�st hodnoty ukazatele 

       

      [10]        (vzorec 6.10) 

- pokud nastane pozitivní pokles hodnoty ukazatele 

                                                         [10]       (vzorec 6.11) 
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Kde: 
xij - hodnota j-tého ukazatele v i-té firm�, 

xi, max - nejvyšší hodnota j-tého ukazatele (ohodnocená 100 body), v p�ípad� ukazatele s 
charakterem +1, 

xi, min - nejnižší hodnota j-tého ukazatele (ohodnocená 100 body), v p�ípad� ukazatele s 
charakterem –1, 

bij - bodové ohodnocení i-tého podniku pro j-tý ukazatel. [10] 

Integrální ukazatel potom vypo�ítáme jako vážený aritmetický pr�m�r bod� za jednotlivé 

ukazatele: 

      [10]       (vzorec 6.12) 

i = 1, 2,…, n 

Nejlepší bude ta firma, jejíž integrální ukazatel dosáhne maximální hodnoty. 

Bodovací metoda stejn� jako metoda jednoduchého podílu do jisté míry i kvantifikuje 

velikost rozdíl� v rámci jednotlivých ukazatel�.          

6.3.4 Metoda normované prom�nné 

Tato metoda využívá statistické postupy, kdy zkoumané veli�iny se p�evád�jí na 

bezrozm�rná �ísla tzv. normalizací. Normalizace nám odstra�uje velkou variabilitu dat uvnit�

souboru. Tato normalizace probíhá zp�sobem: 

- pro kritéria kde jsou pozitivní vyšší hodnoty 

     [10]        (vzorec 6.13) 

- pro kritéria kde jsou pozitivní nižší hodnoty 

      

     [10]        (vzorec 6.14) 

Kde: 

xij - hodnota j-tého ukazatele v i-té firm�, 

xpj - aritmetický pr�m�r vypo�ítaný z hodnot j-tého ukazatele, 
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sxj - sm�rodatná odchylka vypo�ítaná z hodnot j-tého ukazatele.[24] 

Integrální ukazatel vypo�ítáme jako vážený aritmetický pr�m�r z normovaných hodnot 
vypo�ítaných za jednotlivé ukazatele v i-té firm�, tj.: 

      [24]       (vzorec 6.15) 

i = 1, 2, …, n 

Tato metoda odstra�uje nejv�tší nedostatek p�edchozích metod, kterým byla necitlivost 

v��i rozptylu hodnot. Proto i výsledky této metody jsou mén� citliv�jší na extrémní hodnoty 

ukazatel� ve výb�rovém souboru podnik�. 

6.3.5 Metoda vzdálenosti od fiktivního objektu 

Metoda vzdálenosti od fiktivního objektu se považuje za nejp�esn�jší metodu, nebo� nám 

ukazuje celkovou „vzdálenost“ firmy od vztažného objektu. I zde, tato metoda pracuje 

s normovanými tvary hodnot jednotlivých ukazatel�, ale do výb�rového souboru firem se 

zavede i tzv. fiktivní firma. Fiktivní firma je ta, která bude mít ve všech ukazatelích nejlepší 

hodnoty.  

Tato fiktivní firma slouží jako základ, a pro každou firmu se po�ítá, jakou má od fiktivní 

firmy vzdálenost. Integrální ukazatel sestavíme jako pr�m�rnou euklidovskou vzdálenost naší 

firmy od „fiktivní firmy“: 

      [24]       (vzorec 6.16) 

i = 1, 2, …, n 

uoj – normované hodnoty ukazatel� u fiktivní firmy.        
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Nejlepší je ta firma, jejíž vzdálenost od „fiktivní firmy“ je nejmenší, tj. jejíž integrální 

ukazatel je minimální. Bonitní modely reagují na vztahy mezi ukazateli r�zn�, proto mohou 

mít r�znou vypovídací schopnost pro výsledné po�adí. Z toho vyplývá, že je vhodné zkoumat 

i tzv. míru shody po�adí (postupn� po dvojicích). K tomu lze dob�e použít tzv. Spearman�v 

koeficient po�adové korelace, definovaný jako: [24]      

    

       

       [24]      (vzorec 6.17) 

Kde: 

di - rozdíl mezi po�adím získaným podle první a podle druhé metody, 

n – rozsah výb�rového souboru (po�et firem, které analyzujeme). 

Tento koeficient m�že nabývat hodnoty z intervalu <–1; +1>, p�i�emž interpretace je 

identická jako u b�žných korela�ních koeficient�. D�ležité je i ov��it jejich statistickou 

významnost.[24] 
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7 Finan�ní rozhodování 

Jakékoliv finan�ní rozhodování musí být podloženo finan�ní analýzou, na jejichž 

výsledcích je založeno �ízení majetkové i finan�ní struktury podniku, investi�ní i cenová 

politika, �ízení zásob atd. 

V této kapitole se zam��ím na téma financování, známé pod americkým akronymem 

OPM: other people´s money – „cizí peníze“. Pat�í zde hlavn� „finan�ní páka“. Je to nástroj 

pro zvyšování výnosnosti majetku �i investic vlastník� spole�nosti. 

7.1 Finan�ní páka 

Tento ukazatel chápeme, jako efekt zvyšování rentability vlastního kapitálu, použitím 

cizího kapitálu v kapitálové struktu�e podniku.  

Spole�nost zvyšuje hodnotu tohoto ukazatele, když navyšuje pom�r svých dluh�

k vlastnímu akciovému kapitálu, používaného k financování podniku, i když finan�ní páka 

není zrovna tím, co by se manaže�i snažili maximalizovat. Spíše je stimuluje k tomu, aby se 

snažili vystihnout uvážlivou rovnováhu mezi výhodami a nevýhodami dluhového 

financování.[5] Zamyslíme–li se, nad variabilitou výnosnosti vlastního jm�ní v souvislosti 

s rizikem spojeným s použitím dluhového financování, m�žeme �íci, že pákové financování 

zvyšuje sice vlastníky o�kovanou výnosnost jejich jm�ní, ale zvyšuje tak i jejich 

podnikatelské riziko. 

Pákové financování je blízkým p�íbuzným, tedy jakéhosi „provozního pá�ení“, které na 

rozdíl od „finan�ního pá�ení“ je definováno jako substituce metody zvyšování efektivnosti 

výroby cestou ovliv�ování fixních náklad� za metodu vycházející z funkce variabilních 

náklad�. P�íkladem je nahrazení d�lník� pracujících v hodinové mzd� pr�myslovými roboty. 

„Operativní pá�ení“ spo�ívá v tom, že po�áte�ní po�izovací náklady na roboty sice zvýší fixní 

náklady spole�nosti, ale schopnost robot� pracovat po dlouhé hodiny bez p�íplatk� za 

p�es�asy sníží variabilní náklady.  

To p�ináší dvojí efekt: nároky na tržby pot�ebné k pokrytí fixních náklad� sice rostou, ale 

jakmile je dosaženo vyrovnaného stavu (bod zvratu), rostou pak zisky rychleji než dodate�né 

tržby. Dále, zvýšené fixní náklady v podob� odpis� navíc sníží nep�ímo míru zdan�ní zisku. 

Je to ur�itá analogie s nahrazením financování vlastním jm�ním financováním dluhovým, 

které sice zvýší fixní náklady v podob� vyšších nákladových úrok� a splátek jistiny, protože 

však se v��itelé nepodílejí na zisku spole�nosti, snižuje to také variabilní náklady.  
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Zv�tšení síly finan�ní páky má v tomto p�ípad�, také dva efekty: pokrytí zvýšených 

fixních finan�ních náklad� vyžaduje zvýšení provozních p�íjm� pro jejich pokrytí, avšak 

jakmile je dosaženo rovnováhy, za�ínají zisky r�st rychleji ve srovnání s dodate�nými 

pot�ebnými operativními p�íjmy.[5] 

Ukazatel ROE je nejvíce užívaným samostatným m��ítkem finan�ní výkonnosti, kdy 

zv�tšení finan�ní páky vede k r�stu ukazatele ROE, a je definován jako: 

ROE = zisk po zdan�ní [5]         (vzorec 7.1) 

              vlastní jm�ní 

Ukazatel ROE je nejpopulárn�jším m��ítkem finan�ní výkonnosti firmy. Tato míra 

finan�ní výkonnosti firmy je m��ítkem efektivnosti, s jakou firma využívá kapitál vlastník�, a 

ukazuje velikost zisk�. Abychom zjistili, jak m�že management zvýšit ukazatel ROE, musíme 

si ho rozepsat na: 

ROE = zisk netto = zisk netto x   tržby    x    aktiva  [5]    (vzorec 7.2) 

         vlastní jm�ní    tržby         aktiva       vlastní jm�ní 

Tyto t�i pom�ry ozna�íme, jako ziskovou marži, obrat aktiv a finan�ní páku, a pak výše 

uvedený výraz m�že být zapsán jako: 

výnosnost vlastního kapitálu = zisková marže x obrat aktiv x finan�ní páka 

Management má tedy t�i páky na ovlivn�ní ROE a to jsou zisky, tržby a objem vlastního 

jm�ní neboli finan�ní páku. Proto platí, že cokoli ud�lá management, aby vzrostly tyto 

pom�ry, to zp�sobí nár�st ukazatele ROE. 

Dosáhnutí neobvykle vysoké hodnoty ukazatele ROE u n�jaké spole�nosti p�sobí jako 

magnet na rivaly, toužící podílet se na takovéto mimo�ádné výkonnosti. Jakmile rivalové 

vstoupí na trh, p�itla�í intenzivn�jší sout�ž ty z hlediska ROE úsp�šné firmy zpátky 

k pr�m�ru. A naopak, neobvykle nízká míra ROE odpudí potencionální nové konkurenty a 

vytla�í existující spole�nosti z podnikání a po ur�ité dob� ROE p�eživších firem oproti 

pr�m�ru vzroste.  
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Jak už bylo zmín�no, že zv�tšení finan�ní páky vede k r�stu ukazatele ROE, ale pokud se 

chceme blíže na to zam��it musíme si zapsat zisk po zdan�ní pomocí rovnice:  

Zisk po zdan�ní = ( EBIT – iD ) ( 1 – t ) [5]      (vzorec 7.3) 

Kde: 

EBIT -  je zisk p�ed promítnutím úrok� a zdan�ním, 

iD – úrokové výdaje, 

t – da�ová sazba firmy. 

Pomocí této rovnice ú�etní provádí kalkulaci zisku po zdan�ní. Po úprav�, lze ukazatel 

ROE zapsat také ve form�: 

ROE = r + ( r – i ) D/E [5]         (vzorec 7.4) 

Kde: 

r – je výnosnost investovaného kapitálu, 

i – úroková míra po zdan�ní, 

E – ú�etní hodnota vlastního jm�ní. 

Výraz pro výpo�et ukazatele ROE jasn� ukazuje, že dopad pákového financování na ROE 

závisí na velikosti výnosnosti investovaného kapitálu ve vztahu k úrokové mí�e po zdan�ní. 

Je-li výnosnost investovaného kapitálu v�tší než úroková míra po zdan�ní, pak pákové 

financování (míra zadluženosti), zm��ené jako D/E, zvyšuje ukazatel ROE. A naopak, jestliže 

výnosnost investovaného kapitálu je menší než úroková míra po zdan�ní, efekt uplatn�ného 

pákového financování vede ke snížení ukazatele ROE. Pákové financování zlepšuje finan�ní 

výkonnost firmy, jde-li vše dob�e, ale také zhoršuje, když se firm� p�estane da�it. 

Na obr. 7.1  v grafu vidíme, jak se ukazatel ROE m�ní v závislosti na finan�ní páce p�i 

t�ech hodnotách m�nící se výnosnosti investovaného kapitálu, korespondujících jednak 

s boomem, neboli s prudkým konjunkturním tempem r�stu ve výši 28 %, jednak 

s o�ekávaným tempem r�stu 12 % a nakonec s krizovým poklesem o – 4 %. O�ekává se, že 

úroková míra bude 4 %. Rostoucí podíl pákového financování má tedy dvojí ú�inek, zvyšuje 

o�ekávané ROE, a také zvyšuje možné rozp�tí hodnoty tohoto pom�rového ukazatele. 
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Obr. 7.1 Pákové financování zvyšuje riziko i o�ekávanou návratnost [5] 

Možné hodnoty ukazatele ROE, jsou vlastn� mírou rizika, protože v�tší rozp�tí možných 

výsledk� vyjad�uje v�tší nejistotu, pokud jde o to, jakou hodnotu ROE firma nakonec vyt�ží, 

ale také v�tší rozp�tí možných hodnot ROE znamená v�tší šanci na bankrot firmy. 

Když se pákové financování rovná nule, pak to nejhorší, co m�že firmu potkat, je mírná 

ztráta ( - 4%) v pom�ru k vlastnímu jm�ní. Ale už s mírou zadluženosti 4 % vygeneruje 

nezm�n�ná úrove� provozních p�íjm� (zisku) devítinásobný nár�st ztrátovosti na – 36 %. 

V této situaci nesta�í provozní p�íjem pokrýt úrokové výdaje a dojde k výsledné ztrát�, až ke 

krachu firmy. Pákové financování nejen zvyšuje možnou výnosnost, ale také riziko ztráty. 
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8 Spole�nost Ostroj a.s. 

„Naše síla ve vašich rukou“, silné, ale pravdivé motto spole�nosti Ostroj a.s., která své 

plány realizuje díky svým schopným a ochotným zam�stnanc�m.  

Akciová spole�nost Ostroj a.s. je známá pod tímto názvem od kv�tna roku 1949. Je to 

firma z dlouholetou tradicí, se sídlem v Opav� na T�šínské ulici, kde její nejznám�jší výrobní 

program tvo�í sortiment d�lních za�ízení pro všechny podmínky dobývání v hlubinných 

dolech, jako jsou mechanizované výztuže, h�eblové a pásové dopravníky, pásové vleky, 

pluhové soupravy, hydraulické stojky a válce. Na trhu pronikli i jako výrobce nakládacích 

hydraulických je�áb� pro lesní pr�mysl. Spole�nost ostroj je rozd�lená na divize. V divizi 

Kovárna a kalírna vyrábí zápustkové výkovky, výlisky za tepla i za studena. Tato spole�nost 

našla uplatn�ní se svými výrobky hlavn� na náro�ném trhu automobilového pr�myslu. Náplní 

další divize Strojírna je výroba ocelových konstrukcí, jejich opracování a nát�r. Výroba 

hydraulických prvk�, válc�, lis�, p�evodových sk�íní, díl� pro hydromotory �i ozubená kola 

má na starosti divize Hydraulika. Tato spole�nost má i svou nástrojárnu, kde se p�ipravují 

lisovací, st�íhací a postupové nástroje, kovací zápustky, ost�ihy, vst�ikovací a vyfukovací 

formy a n�které jednoú�elové stroje. V divizi Galvanovna se zabezpe�uje povrchová úprava 

zinkováním, tvrdým funk�ním chromováním nebo plastováním. 

8.1 Analýza ú�etních výkaz� spole�nosti 

P�i vytvá�ení horizontální a vertikální analýzy ú�etních výkaz� spole�nosti Ostroj a.s., 

jsem pracovala s výkazy dle �US za rok 2006 – 2011, které mi poskytnul Ing. Miloš 

Mikolajský, finan�ní �editel spole�nosti Ostroj a.s. Roky 2006 – 2007 byly auditovaný dle 

IFRS a spole�nost Ostroj a.s. byla i na RM-S. M�la jsem k dispozici i manažerské výsledovky 

spole�nosti Ostroj a.s., ale ty jsou bohužel p�ísn� d�v�rné, proto jsem s nimi nepracovala, aby 

moje diplomová práce mohla být p�ístupná ve�ejnosti, a nedošlo k zneužití n�kterých dat. 

Rozvaha spole�nosti Ostroj a.s. je uveden v p�íloze �. 1. 
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8.1.1  Horizontální a vertikální analýza aktiv a pasiv 

V této �ásti diplomové práce, jsem se zam��ila na horizontální a vertikální analýzu 

rozvahy, která sleduje vývoj jednotlivých položek ú�etního výkazu. Pro porovnání jsem 

vybrala roky 2009 – 2011. Celá horizontální a vertikální analýza aktiv a pasiv je uvedena 

v p�íloze �. 3 a 5 . 

Z tabulky 8.1 a obr. 8.1, jde vid�t, že pro firmu Ostroj a.s. mají nejv�tší význam podle 

vývoje aktiv, ob�žná aktiva, kde jejich podíl na celkových aktivech za sledované období 

nepoklesl pod 50 %. Stála aktiva mají od roku 2009 rostoucí tendenci. 

Tab. 8.1 Vývoj aktiv [zdroj: vlastní] 

Analýza aktiv vertikální analýzou ukazuje, viz tab. 8.2, jak už bylo zmín�no, že ob�žná 

aktiva mají velký podíl na celkových aktivech, které vykazují za sledované roky rostoucí 

trend. V roce 2011 ob�žná aktiva tvo�í více, jak 50% celkových aktiv a stálá aktiva jen 36 % 

celkových aktiv. 

Obr. 8.1 Vývoj aktiv [zdroj: vlastní] 

AKTIVA 2009 2010 2011 

Celkem 
1388100,00 1305653,00 1880424,00 

Stálá 
625703,00 663858,00 675971,00 

Ob�žná 
695465,00 591485,00 1140803,00 

Ostatní 
41022,00 28381,00 44405,00 
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Tab. 8.2 Vertikální analýza aktiv [zdroj: vlastní] 

V p�íloze �.3 a 5, je uvedená celá horizontální a vertikální analýza aktiv a pasiv, kde 

m�žeme sledovat zm�ny v rozvahových položkách. 

Co se tý�e celkových aktiv v horizontální analýze, tak v roce 2007 klesla o 7 %, ale 

v roce 2011 byl, zaznamenám nár�st o 44 %. Stálá aktiva se od roku 2007 – 2009 nar�stala, 

ale v roce 2010 za�ala klesat o 6 % a v roce 2011 klesla až na necelé 2 %. U ob�žných aktiv 

došlo v roce 2007 k poklesu o necelých 20 %, ale v roce 2008 byl zaznamenám nár�stu na 47 

%, který byl zp�soben nár�stem zásob, kdy i zásoby narostly.  

V roce 2009 – 2010 byl zaznamenán výrazný pokles, až v roce 2011 došlo u ob�žných 

aktiv k výraznému nár�stu za celé sledované období až na 93 %. Tento nár�st je zp�soben 

nejvíce nár�stem zásob na 112 %. Zásoby v podniku od roku 2007 – 2008 narostly o 24 % a 

v roce 2009 klesly o 25 %, ale nejv�tší nár�st zaznamenala firma v roce 2011, kdy se 

vyšplhaly na 112 %, což bylo zp�sobeno nár�stem ob�žných aktiv a nár�stem krátkodobých 

pohledávek. 

Krátkodobé pohledávky v roce 2008 vzrostly na 95 %, ale v roce 2009 výrazn� klesly až 

o 54 %. Nejvyšší hodnota krátkodobých pohledávek byla zaznamenána v roce 2011, kdy 

vzrostly až na 129 %, kdy tyto zm�ny vyvolaly p�edevším zm�ny v pohledávkách 

z obchodních vztah�. 

AKTIVA 2009 2010 2011 
Celkem 100 % 100 % 100 % 

Stálá 
47,92 % 50,84 % 35,95 % 

Ob�žná 
53,27 % 45,30 % 60,67 % 

Ostatní 
3,14 % 2,17 % 2,36 % 
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Dále se budeme zabývat pasivy, které mají podobný vývoj jako celková aktiva. Vývoj 

pasiv vidíme v tab. 8.3 a v obr. 8.3. Celková pasiva podle vertikální analýzy, rok od roku 

stoupají. Vlastní kapitál se b�hem roku 2009 – 2010 výrazn� nem�ní, ale v roce 2011 klesl 

oproti roku 2010 o 23 % a byl na 55 %. Co se tý�e ostatních pasiv, zde zaznamenáváme 

v roce 2011 nár�st o 1, 5 %. 

PASIVA 2009 2010 2011 

Celkem 
1388100,00 1305653,00 1880424,00 

Vlastní kapitál 
1029016,00 1014740,00 1027897,00 

Cizí zdroje 
295085,00 289926,00 825130,00 

Ostatní 999,00 
987,00 27397,00 

Tab. 8.3 Vývoj pasiv [zdroj: vlastní] 

Obr. 8.3 Vývoj pasiv [zdroj: vlastní] 

V horizontální analýze pasiv, m�žeme sledovat, že výše vlastního kapitálu b�hem 

sledovaného období klesá a výše základního kapitálu z�stává nezm�n�ná. Hospodá�ský 

výsledek v roce 2007 klesl o 180 %, až v roce 2009 narostl o 63 % a byl na necelých 250 % a 

v roce 2011 klesl o 20 %. Cizí zdroje m�ly v roce 2008 nár�st o 139 %, pak klesly a v roce 

2011 vzrostly na 185 %, díky nár�stu celkových pasiv. Rezervy m�ly nár�st v roce 2008 o 

144 %, pak v roce 2009 klesly o 7 %, výrazn�ji klesly v roce 2010 o 73 %, a v roce 2011 

vzrostly o 165 %, kdy na n� m�l vliv nár�st cizích zdroj�. 



45 

8.1.2   Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

P�i horizontální analýze zisku a ztrát viz p�íloha �. 4 a 6, m�žeme vid�t, že spole�nost 

Ostroj a.s. ustoupila od obchodní �innosti, nebo� tržby za prodej zboží jsou nulové, 

v sou�asné dob� se tato spole�nost pln� soust�edí na výrobu. Ve výkonech si m�žeme 

všimnout, že v roce 2008 vzrostly o 85 % v roce 2010 poklesly o necelých 8 %, ale v roce 

2011 vzrostly zase o 71 %. Dále si m�žeme povšimnout velkých výkyv� ve zm�nách stavu 

zásob vlastní �innosti, kdy výrazné poklesy nap�íklad v roce 2007 klesly o 109 % a v dalším 

roce zase stouply o 482 % a pak zase v roce 2009 klesly o 103% a v roce 2010 zase stouply. 

Další �ástí je výkonová spot�eba, kde také docházelo k výkyv�m, nap�íklad v roce 2007 

výkonová spot�eba klesla o 11 %, v roce 2008 vzrostla o 101 %, v dalším roce klesla o 13 %, 

a až v roce 2011 vzrostla o 75 %. Vývoj výkonové spot�eby je podobný jako složka spot�eby 

materiálu a energie, zajímav�jší položkou je vývoj služeb, kdy v roce 2007 klesly o 6 %, 

v roce 2008 vzrostly na 161 %, pak zase poklesly v roce 2009 o 5 %, v roce 2010 klesly až o 

54 % a v roce 2011 vrostly na 38 %. U osobních náklad� vidíme nár�st v letech 2007 a 2008, 

který byl zp�soben r�stem mzdových náklad�. Nár�st byl zaznamenán i v nákladech na 

sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní kdy v letech 2007 narostly o 15 % a v letech 2008 o 

8 %. Další výraznou položkou ve výkazu zisku a ztrát je prodej dlouhodobého majetku a 

materiálu, který v letech 2008 a 2011 byl nejv�tší. 

Výkaz zisku a ztrát lze rozd�lit na t�i �ásti, kde zjiš�ujeme výsledek hospoda�ení na 

provozní, finan�ní a mimo�ádný viz tab. 8.4. 

2009 2010 2011 
Provozní výsledek 
hospoda�ení 

159474,00 -20484,00 98404,00 

Finan�ní výsledek 
hospoda�ení 

22567,00 384,00 9782,00 

Mimo�ádný výsl. 
hospoda�ení 

3,00 5,00 5,00 

Výsledek hosp. p�ed 
zdan�ním 

182044,00 -20097,00 108191,00 

Tab. 8.4  Porovnání výsledku hospoda�ení [zdroj: vlastní] 

V tabulce �. 8.4, kde vidíme porovnání výsledku hospoda�ení, firma v roce 2009 

vykazuje zisk 159 474 K�, ale v roce 2011 zisk vykazuje pouze 98 404 K�. 
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 Ve vývoji finan�ního výsledku hospoda�ení si všímáme poklesu v letech 2007, kdy 

poklesl o 55 % a v roce 2010 poklesl až o 98%. Hospodá�ský výsledek za b�žnou �innost 

nejvíce klesal v letech 2010 a 2011. Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním má nejv�tší pokles 

v roce 2011. 

8.2 Analýza fond� finan�ních prost�edk�

V této analýze se zam��ujeme na �istý pracovní kapitál a na �istý pen�žn� - 

pohledávkový fond. V tabulce �. 8.5 je uveden vývoj t�chto ukazatel� za roky 2006 – 2011 a 

v obr.8.4 je znázorn�n grafický vývoj t�chto ukazatel�. V t�chto výpo�tech byly použity 

vzorce, (vzorec 4.1) a (vzorec 4.1). 

  2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011

�istý pracovní kapitál 457 037 386 493 460 337 534 235 396 111 487 278

�ist� pen�žn�-pohledávkový 
fond 

269 549 171 337 148 087 292 609 207 867 91 561

Ob�žná aktiva 671 618 539 184 791 703 695 465 591 485 1 140 803

Zásoby 175 738 212 219 307 000 231 626 178 244 377 967

Krátkodobé závazky 214 581 152 691 331 366 161 230 195 374 653 525

Krátkodobé bank. úv�ry 11 750 2 937 5 250 10 000 10 000 17 750

Tab. 8.5 Porovnání fond� finan�ních prost�edk� [zdroj: vlastní] 

Obr.8.4 Grafické znázorn�ní fond� finan�ních prost�edk� [zdroj: vlastní] 
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�istý pracovní kapitál v letech 2007 a 2010 mírn� klesal, ale v roce 2011 vzrostl na 

487 278 K�, což je dobrá zpráva pro tuto spole�nost. Nejlépe na tom byla spole�nost Ostroj 

a.s. v roce 2009, kdy se �istý pracovní kapitál vyšplhal na 534 235 K�. 

Dalším ukazatelem je �istý pen�žn� – pohledávkový fond, který byl po celou dobu 

kladný, a m�žeme si povšimnout nár�stu v roce 2009. Výrazný pokles tohoto ukazatele byl 

v roce 2011, kdy �ist� pen�žn� – pohledávkový fond �inil 91 561 K�, pokles byl p�ibližn� o 

55 %, což bylo zp�sobeno nár�stem zásob. 

8.3 Analýza pom�rových ukazatel�

Pom�rová analýza nám umož�uje dávat položky do vzájemného vztahu mezi sebou  

a objevuje nové souvislosti. 

8.3.1  Analýza ukazatel� likvidity 

V tabulce �. 8.6 vidíme, podíl krátkodobých cizích zdroj� na ob�žných aktivech v b�žné 

likvidit�, kdy byl použit vzorec, (vzorec 5.3). 

Z hodnot, které jsou uvedeny v tabulce vyplývá, že spole�nost Ostroj a.s. je schopná 

uspokojit pohledávky svých v��itel� z ob�žných aktiv. Problém u této spole�nosti vidíme 

pouze v roce 2011, kdy hodnota této likvidity byla pod hranicí 1,8. V roce 2009 vidíme, že 

spole�nost Ostroj a.s. v tomto roce dosahuje vysoké likvidity. I když tento rok má vysokou 

likviditu, vlastníci se nemusí obávat, že by spole�nost Ostroj a.s. vázala p�íliš mnoho 

finan�ních prost�edk� v aktivech.Tato vysoká likvidita m�že být z d�vodu, že spole�nost má 

nízké krátkodobé dluhy. 

Hodnoty pro b�žnou likviditu se v závislosti na autorovi knižní publikaci �asto liší. 

V n�kterých knižních publikacích auto�i uvád�jí optimální hodnotu 1,8 až 2,5. V n�kterých 

knihách se m�žeme setkat i s akceptovanou hodnotou 1,5, kdy tato hodnota je hlavn� pro 

pr�myslové podniky. Problematickou hodnotou se stává hodnota 1, nebo� podnik není v tuto 

chvíli schopný uhradit své krátkodobé závazky z ob�žných aktiv a musí je nahrazovat 

z dlouhodobých finan�ních zdroj�. V našem p�ípad� b�žná likvidita ve sledovaném období 

neklesla pod hodnotu 1. 
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U pohotové likvidity, vidíme pouze problém v roce 2008, kdy likvidita byla 1,463, ale 

není to závažný problém, nebo� kritická hodnota je pod hodnotu 1, což v tomto p�ípad�

nenastalo, a v dalším roce se tato likvidita vyšplhala na 2,877. Zde byl použit vzorec (vzorec 

5.2) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

B�žná likvidita 3,130 3,531 2,389 4,313 3,027 1,746

Pohotová 
likvidita 

2,311 2,141 1,463 2,877 2,115 1,167

Okamžitá 
likvidita 

1,280 0,660 0,153 1,676 1,106 0,469

Ob�žná aktiva 671 618 539 184 791 703 695 465 591 485 1 140 803

Zásoby 175 738 212 219 307 000 231 626 178 244 377 967

Krátkodobý fin. 
majetek 

262 945 97 816 45 585 260 217 206 056 288 884

Krátkodobé 
závazky 

214 581 152 691 331 366 161 230 195 374 653 525

Krátkodobé 
bankovní úv�ry 

11 750 2 937 5 250 10 000 10 000 17 750

       Tab. 8.6 Porovnání ukazatel� likvidity [zdroj: vlastní] 

U ukazatele okamžité likvidity jsou ve jmenovateli krátkodobé závazky a v �itateli se 

objeví krátkodobý finan�ní majetek, protože vznikl problém, jak zjistit hodnotu položky 

okamžit� splatných závazk�, proto bude tento ukazatel zkreslený. 

 Okamžitá likvidita se pohybuje v hranici hodnot 0,2 – 0,5, krom� roku 2008, ale to je vše 

zp�sobeno dosazením do jmenovatele krátkodobými závazky. Tyto zm�ny m�žeme vid�t i 

v grafické podob� v obr. 8.5.  
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Obr. 8.5  Grafické znázorn�ní ukazatel� likvidity [zdroj: vlastní] 

Nedostatek likvidity v podniku vede k tomu, že není schopen využívat ziskové p�íležitosti 

a není schopen hradit své b�žné závazky. Opakem je vysoká likvidita, která je nep�íznivým 

jevem hlavn� pro vlastníky spole�ností, protože finan�ní prost�edky jsou vázány v aktivech, 

která nenabývají p�íliš zhodnocovány. 

8.3.2  Analýza ukazatel� aktivity 

Z tabulky �. 8.7 m�žeme vid�t, vývoj obratu celkových aktiv, který výrazn� poznamenal 

rok 2010, kdy došlo ke snížení. Výrazn�jšího zvýšení obratu celkových aktiv došlo v roce 

2008. Tento ukazatel byl vypo�ten podle vzorce (vzorec 5.4). 

Dále vidíme, že obrat zásob viz vzorec (vzorec 5.5), se snížil, až na 3,239 v roce 2011, a 

s tímto snížením souvisí zvýšení doby obratu zásob na více než 111 dní, což m�že mít za 

následek zvýšení skladových náklad�, a proto by spole�nost m�la usilovat o snížení doby 

obratu zásob.  
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Doba obratu pohledávek viz vzorec (vzorec 5.7), se moc nem�ní, až na rok 2009 a 2011. u 

doby obratu závazk� viz vzorec (vzorec 5.9), vzniká nep�íznivý vývoj pro dodavatele, nebo�

tato doba za zkoumané roky se výrazn� zvýšila, a to z 38 dn� na 89 dní. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Obrat cel.aktiv 1,040 0,907 1,229 1,152 0,632 0,651

Doba obratu zásob 55,186 82,467 65,280 52,145 77,750 111,162

Obrat zásob 6,523 4,365 5,515 6,904 4,630 3,239

Rychlost obratu 
zásob 

6,523 4,365 5,515 6,904 4,630 3,239

Doba obratu 
pohledávek 

63,642 71,599 83,850 40,573 78,396 126,695

Rychlost obratu 
pohledávek 

5,657 5,028 4,293 8,873 4,592 2,841

Doba obratu 
závazk�

38,860 47,950 54,190 24,271 71,072 89,159

Tržby za prodej 
zboží 

0 0 0 0 0 0

Tržby za prodej vl. 
výrobk� a služeb 

1 146 405 926 422 1 693 010 1 599 100 825 308 1 224 050

Aktiva celkem 1 101 874 1 021 676 1 377 563 1 388 100 1 305 653 1 880 424

Stálá aktiva 415 550 454 488 552 754 651 613 685 787 695 216

Zásoby 175 738 212 219 307 000 231 626 178 244 377 967

Pohledávky z 
obchodních vztah�

202 665 184 252 394 330 180 225 179 724 430 782

Závazky z 
obchodních vztah�

123 748 123 395 254 846 107 812 162 934 303 152

Tab. 8.7 Porovnání ukazatel� aktivity [zdroj: vlastní] 

Na záv�r této kapitoly bych spole�nosti Ostroj a.s. pouze doporu�ila, efektivn�jší 

hospoda�ení se zásobami v oblasti nákupu zásob, protože zvyšování doby obratu zásob, není 

pro žádnou firmu pozitivní. Doporu�ovala bych, snížení objemu jednotlivých dodávek. 

8.3.3  Analýza ukazatel� rentability 

Pomocí ukazatel� rentability – výnosnosti, m�žeme vid�t, zda firma dosahuje zisku �i ne 

a jaké je její hospoda�ení. 

Pomocí tabulky �íslo 8.8, m�žeme vid�t vývoj ukazatel� rentability celkových aktiv viz 

vzorec (vzorec 5.10), rentability vlastního kapitálu a rentability tržeb. 
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Nejznám�jším ukazatelem rentability je ukazatel vlastního kapitálu (ROE) viz vzorec (vzorec 

5.10), a u spole�nosti Ostroj a.s. dosahuje dobrých výsledk� krom� roku 2010, kdy se hodnota 

tohoto ukazatele pohybuje v záporném �ísle. Nejlepší hodnoty dosahuje v roce 2009, kdy 

tento výsledek je ovlivn�n vysokým hospodá�ským výsledkem. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011
ROA 0,060 0,059 0,115 0,131 -0,015 0,058

ROE 0,073 0,066 0,131 0,133 -0,019 0,087

ROS 0,053 0,060 0,073 0,091 -0,024 0,073
Tržby za prodej 
zboží 

0 0 0 0 0 0

Tržby za prodej 
vl. výrobk� a 
služeb 

1 146 405 926 422 1 693 010 1 599 100 825 308 1 224 050

Nákladové úroky 714 358 1 031 4 431 4 485 4 283
Hosp. výsledek za 
ú�et. období 

60 843 55 685 123 562 145 564 -19 400 89 614

HV p�ed 
zdan�ním 

66 413 60 677 158 462 182 044 -20 097 108 191

Aktiva celkem 1 101 874 1 021 676 1 377 563 1 388 100 1 305 653 1 880 424

Vlastní kapitál 831 373 838 024 945 859 1 092 016 1 014 740 1 027 897
Dlouhodobé 
závazky 

1 971 5 978 0 131 564 9 279

Bankovní úv�ry 
dlouhodobé 

2 937 0 48 319 83 000 73 000 115 500

Tab. 8.8 Porovnání ukazatel� rentability [zdroj: vlastní] 

Rentabilita celkových aktiv (ROA), m�la výraznou zm�nu v roce 2010, kdy poklesla o 

1,5 %. Nejlepší výsledek dosahovala v roce 2009, kdy dosáhla 13 %. 

Co se tý�e rentability tržeb (ROS) viz vzorec (vzorec 5.12), nejlépe na tom byla spole�nost 

v roce 2009 a v roce 2010 nastal pokles o 2,4 %. Celkov� m�žeme �íct, že spole�nost 

dosahovala ve zkoumaných letech dobrých výsledk�, až na rok 2010, kdy se hodnoty 

nap�íklad u rentability tržeb, pohybují v záporných �íslech, kdy tato skute�nost m�že být 

zp�sobena vysokými náklady a nízkou prodejní cenou. 
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8.3.4  Analýza ukazatel� zadluženosti 

P�i analýze ukazatel� zadluženosti, se zam��ujeme hlavn� na to jak je financována 

dlouhodobá �innost podniku a zda spole�nost pro financování využívá vlastní �i cizí kapitál. 

Podle tabulky �. 8.9 vidíme, že spole�nost Ostroj a.s. používá k financování své �innosti 

hlavn� vlastní kapitál. 

Koeficient zadluženosti viz vzorec (vzorec 5.16), byl nejvyšší v roce 2011, kdy se pohyboval 

okolo 80 %, což pro firmu není nic dobrého.  

Dlouhodobá zadluženost byla nejnižší v roce 2007, která byla okolo 2 %, což m�lo 

p�íznivý vliv na spole�nost. Co se tý�e krátkodobé zadluženosti, ta se pohybovala za 

sledované roky v rozmezí od 11 – 25 %, pouze v roce 2011 vzrostla na necelých 35 %. 

Tab. 8.9 Porovnání ukazatel� zadluženosti [zdroj: vlastní] 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Celková zadluženost 0,243 0,176 0,311 0,213 0,222 0,439

Kvóta vlastního kapitálu 0,755 0,820 0,687 0,787 0,777 0,547

Koeficient zadluženosti 0,322 0,214 0,453 0,270 0,286 0,803

Úrokové krytí 93,015 169,489 153,697 41,084 -4,481 25,261

Dlouhodobá zadluženost 0,037 0,023 0,067 0,089 0,065 0,082

B�žná zadluženost 0,195 0,149 0,241 0,116 0,150 0,348

Aktiva celkem 1 101 874 1 021 676 1 377 563 1 388 100 1 305 653 1 880 424

Stálá aktiva 415 550 454 488 552 754 651 613 685 787 695 216

Vlastní kapitál 831 373 838 024 945 859 1 092 016 1 014 740 1 027 897

Cizí zdroje 267 350 179 457 428 497 295 085 289 926 825 130

Rezervy 36 111 17 851 43 562 40 724 10 988 29 076

Dlouhodobé závazky 1 971 5 978 0 131 564 9 279

Krátkodobé závazky 214 581 152 691 331 366 161 230 195 374 653 525

Bankovní úv�ry 
dlouhodobé 

2 937 0 48 319 83 000 73 000 115 500

Krátkodobé bankovní 
úv�ry 

11 750 2 937 5 250 10 000 10 000 17 750

HV p�ed zdan�ním 66 413 60 677 158 462 182 044 -20 097 108 191

Nákladové úroky 714 358 1 031 4 431 4 485 4 283
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U ukazatele úrokové krytí, viz vzorec (vzorec 5.17), byl nejhorší rok 2010. Nejlepší 

výsledek byl zaznamenám v roce 2007, kdy zisk byl 170 krát vyšší než placené úroky. 

8.4 Analýza soustav ukazatel�

V této kapitole jsem se zam��ila na Du Pont�v rozklad a na bonitní a bankrotní modely. 

Pomocí Du Pont rozkladu, m�žeme ur�it základní složky ovliv�ující rentabilitu vlastního 

kapitálu. Po výpo�tu základního Du Pontova rozkladu po�ítáme i rozší�ený Du Pont�v 

rozklad, který je závislý na rentabilit� tržeb, obratu aktiv a finan�ní páce. Díky tomu, ur�íme 

jednotlivé �initele efektivnosti. 

8.4.1  Du Pont�v rozklad 

V tabulce 8.10, vidíme základní rozklad Du Pont rozkladu, kdy pro výpo�et pot�ebujeme, 

�istý zisk, tržby celkem a aktiva spole�nosti za sledované období v tomto p�ípad� za rok 2006 

– 2011. 

Du Pont rozklad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

�istý zisk / Tržby 0,06 0,07 0,09 0,11 -0,02 0,09

Tržby / Aktiva 1,04 0,91 1,23 1,15 0,63 0,65

�istý zisk / Aktiva 
(ROA) 

0,06 0,06 0,12 0,13 -0,02 0,06

Tab. 8.10 Du Pont rozklad [zdroj: vlastní] 

Rentabilita aktiv od roku 2006 – 2009, má rostoucí tendenci, jen rok 2010 má klesající 

trend, ale op�t v roce 2011 roste a to na 0,06. 

Du Pont rozklad 
rozší�ený 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

�istý zisk / Tržby 0,06 0,07 0,09 0,11 -0,02 0,09

Tržby / Aktiva 1,04 0,91 1,23 1,15 0,63 0,65

Aktiva / Vl. kapitál 1,33 1,22 1,46 1,27 1,29 1,83

�istý zisk / Vl. 
kapitál (ROE) 

0,07 0,07 0,13 0,13 -0,02 0,09

Tab. 8.11 Rozší�ený Du Pont�v rozklad [zdroj: vlastní] 
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P�i výpo�tu rentability vlastního kapitálu viz tab. 8.11, prvn� vypo�ítáme rentabilitu 

tržeb, následn� obrat aktiv a v neposlední �ad� i pákový ukazatel.  

D�ležité je, aby se rentabilita tržeb zvyšovala, což v našem p�ípad� m�la rostoucí trend, 

krom� roku 2010 došlo k poklesu. P�i zvýšení rentability tržeb dochází k poklesu obratu aktiv. 

8.4.2  Bonitní modely a bankrotní modely 

Prvn� se zam��ím, na výpo�et a následné zhodnocení bankrotních model�, jako je 

Altman�v model a Taffler�v model. 

V tabulce 8.12 vidíme vypo�tené hodnoty Altmanova modelu. Podle výsledk� vidíme, že 

hodnoty ukazatel� ukazují v�tší hodnotu než je 2,99 v období od roku 2006 – 2009, což pro 

podnik p�edstavuje uspokojivou finan�ní situaci. Kone�né z–skóre bylo vypo�teno podle 

vzorce (vzorec 6.4). 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

�PK/aktiva celkem 0,415 0,378 0,334 0,385 0,303 0,259

EAT/aktiva celkem 0,055 0,055 0,090 0,105 -0,015 0,048

EBIT/aktiva celkem 0,060 0,059 0,115 0,131 -0,015 0,058

Základní kapitál/cizí 
zdroje 

2,862 4,264 1,786 2,593 2,640 0,927

Tržby/aktiva celkem 1,040 0,907 1,229 1,152 0,632 0,651

Z - skóre 3,532 4,192 3,207 3,749 2,508 1,775 

Tab. 8.12 Vypo�tené hodnoty Altmanova modelu [zdroj: vlastní] 

V roce 2010 – 2011 hodnoty ukazatele nazna�ují spole�nosti zhoršení situace, kdy se tyto 

hodnoty dostávají do tzv. „šedé zóny“, protože hodnoty se pohybují v rozmezí od 1,2 – 2,9. 

Podle výsledk� m�žeme, ale konstatovat, že spole�nost netrpí silnými finan�ními 

problémy a nehrozí jí bankrot, protože hodnoty neklesly pod 1,2, což je pro spole�nost dobrá 

zpráva. 

Dalším ukazatelem bankrotních model� je Taffler�v model bankrotu. V tabulce 8.13, 

vidíme vývoj hodnoty Tafflerova modelu. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 
EBT/krátkodobé závazky 0,310 0,397 0,478 1,129 -0,103 0,166
Ob�žná aktiva/cizí kapitál 2,512 3,005 1,848 2,357 2,040 1,383
Krátkodobé závazky/aktiva 0,195 0,149 0,241 0,116 0,150 0,348
Tržby/aktiva 1,040 0,907 1,229 1,152 0,632 0,651
Hodnota Tafflerova indexu 0,692 0,773 0,734 1,110 0,339 0,434

Tab. 8.13 Vypo�tené hodnoty Tafflerova modelu [zdroj: vlastní] 

Za celé sledované období, jsou hodnoty tohoto indexu vyšší než 0,3, což je pro spole�nost 

dobrá zpráva, a m�žeme �íct, že podnik je bonitní. Kdyby se hodnoty indexu pohybovaly, pod 

hranicí nuly zna�ilo by to pro firmu, velké problémy, nebo� firma by dosahovala hodnot 

bankrotu. V tomto p�ípad� firm� nehrozí pravd�podobnost bankrotu, i když v roce 2010 byla 

hodnota nízká. Nejlepší hodnoty Tafflerova indexu firma dosahovala v letech 2007 a 2009. 

Kone�ná hodnota tohoto indexu byla vypo�tena podle vzorce (vzorec 6.5). 

Dalšími modely jsou modely bonitní, kdy zjiš�ujeme, zda firm� hrozí n�jaké riziko �i ne.  

Nejznám�jším bonitním modelem je Kralick�v rychlý test. V následující tabulce 8.14, vidíme 

vývoj a ohodnocení tohoto modelu. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Kvóta vlastního kapitálu 75 % 82 % 69 % 79 % 78 % 55 %

Hodnocení 1 1 1 1 1 1 

Doba splácení dluhu z CF 
(dny) 

2,30 1,73 2,50 1,04 6,08 5,43

Hodnocení 1 1 1 1 3 3 

CF v % tržeb x -18 % -3 % 13 % -7 % 7 %

Hodnocení x 5 5 1 5 3 

ROA 6 % 5 % 9 % 11 % -1 % 5 %

Hodnocení 4 4 3 3 5 4 

Výsledná známka x 2,75 2,5 1,5 3,5 2,75 

Tab. 8.14 Hodnocení rychlého testu [zdroj: vlastní]

Podíl vlastního kapitálu a aktiv, je pro všechny roky hodnocen známkou „výborn�“, i 

když od roku 2009, za�al pomalu klesat, až na 55 % v roce 2011. Výsledná známka tohoto 

testu byla vypo�tena podle vzorce (vzorec 6.2). 
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V ukazateli doby splacení cash flow, jsou pro firmu ohodnoceny známkou „výborn�“ 

roky 2006, 2007, 2008, 2009, ale v roce 2010 a 2011 se stav zhoršil, výsledky doby splacení, 

byly totiž v roce 2010, 6 rok� a v roce 2011, 5 rok�. Co se tý�e podílu cash flow a tržeb, rok 

2006 je nevypo�tený z d�vodu nezjišt�ní cash flow za tento rok. Jinak podle výsledk�

z dalších let, vidíme, že podíl cash flow a tržeb je velmi nep�íznivý v letech 2007, 2008 a 

2010, kdy v t�chto letech byla firma v ohrožení. Nejlepší hodnocení dosáhla firma v roce 

2009. 

Poslední ukazatel, ukazuje špatné výsledky, a v roce 2010 se firma dostala zase do 

ohrožení. Podle t�chto výsledk� vyplývá, že firma m�la potíže s cash flow a tržbami, proto by 

je m�la více analyzovat. 

Dalším ukazatelem bonity je index bonity, který je  v tabulce 8.15 vyhodnocen. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CF/cizí zdroje x -0,92 -0,12 -0,73 -0,19 0,10

Aktiva/cizí 
zdroje 

4,12 5,69 3,21 4,70 4,50 2,28

EBT/aktiva 0,06 0,06 0,12 0,13 -0,02 0,06

EBT/celkové 
výkony 

0,06 0,10 0,13 0,11 -0,03 0,08

Zásoby/celkové 
výkony 

0,16 0,34 0,25 0,14 0,23 0,28

Celkové 
výkony/aktiva 

0,98 0,61 0,91 1,17 0,60 0,72

Hodnota 
indexu x 0,32 2,02 1,32 -0,07 1,47 

Tab. 8.15 Hodnocení indexu bonity [zdroj: vlastní] 

Na tomto nejznám�jším modelu, mají nejv�tší váhu t�etí a �tvrtý ukazatel. Finan�ní 

situace spole�nosti Ostroj a.s., podle tohoto indexu bonity je dobrá, protože p�esahovala 

hodnotu 1, až na rok 2007, a nejvíce byl zasažen rok 2010, kdy hodnota byla v záporném 

�ísle. Rok 2006 je hodnota indexu ozna�ená „x“, protože pro výpo�et podílu cash flow a 

cizích zdroj�, jsem nem�la k dispozici cash flow, za tento p�íslušný rok. Hodnota tohoto 

indexu byla vypo�tena podle vzorce (vzorec 6.3). 

Kritický rok pro tuto spole�nost byl podle tab. 2010, kdy hodnota byla záporná a 

spole�nost se pohybovala na hranici bankrotu, ale v�tšinou m�la dobré výsledky, a tak 

m�žeme �íct, že podnik je bonitní. 



57 

9  Mezipodnikové srovnání 

Pro mezipodnikové srovnání, jsem si vybrala dv� spole�nosti, které mají stejný p�edm�t 

�innosti a mají i stejnou právní formu. Jedná se o akciové spole�nosti, které vyrábí 

zápustkové výkovky a svým p�edm�tem �innosti, jsou podobné spole�nosti Ostroj a.s. divize 

Kovárna – kalírna. Pro mezipodnikové srovnání jsem vybrala rok 2008, a porovnala jsem 

mezi t�mito spole�nostmi, jejich finan�ní situaci pomocí ukazatel� likvidity, aktivity, 

zadluženosti a rentability, které jsou vypo�teny a zobrazeny v tabulce 9.1. 

Do mezipodnikového srovnání pat�í: 

� Ostroj a.s. 

� Moravské kovárny a.s. 

� Metal Studénka a.s. 

LIKVIDITA AKTIVITA ZADLUŽENOST RENTABILITA 

Podnik B�žná Pohotová Okamžitá DOZ DOP Zadluženost ROA ROE ROS 

Ostroj 
a.s 2,389 1,463 0,153 65,280 83,850 0,311 0,115 0,131 0,073

Mor. 
kovárny 
a.s. 

3,862 2,093 0,476 40,695 31,768 0,145 0,039 0,039 0,022 

Metal 
Studénk
a a.s. 

2,252 1,246 0,408 75,241 69,674 0,501 0,289 0,607 0,206 

Pr�m�r 2,83 1,60 0,35 60,41 61,76 0,32 0,15 0,26 0,10

Tab. 9.1 Porovnání finan�ní situace [zdroj: vlastní] 

Pro zpracování mezipodnikového srovnání, byly použity údaje z výro�ních zpráv za rok 

2008 uvedených spole�ností a jejich následný výpo�et. 

9.1  Metoda prostého po�adí 

V tabulce 9.2 vidíme, už vyhodnocení metody prostého po�adí, kde jsem každému 

podniku v každém ukazateli stanovila jeho po�adí. 
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Podnik I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Sou�et Po�adí 

Ostroj a.s 2 2 3 2 3 2 2 2 2 20 3 

Moravské 
kovárny 
a.s. 

1 1 1 1 1 1 3 3 3 15 1 

Metal 
Studénka 
a.s. 

3 3 2 3 2 3 1 1 1 19 2 

Tab. 9.2 Vyhodnocení metody prostého po�adí [zdroj: vlastní] 

V ukazateli likvidity, byla nejlépe hodnocena spole�nost Moravské kovárny a.s., ale 

v dalších ukazatelích, byly hodnoty ohodnoceny trojkou. Celkový sou�et této spole�nosti 

vyšel 15, a umístila se na prvním míst�. Spole�nost Metal studénka a.s., se umístila na druhém 

míst� a spole�nost Ostroj a.s. skon�ila na t�etím míst�, kv�li vysokému sou�tu. 

9.2  Bodovací metoda 

U bodovací metody nejprve stanovíme nejlepší hodnot� v podniku 100 % (viz tabulka 

9.3), a pak vypo�teme bodové hodnocení každého ukazatele v každém podniku. 

Podnik I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Sou�et Pr�m�r Po�adí 

Ostroj a.s 62 70 32 62 38 47 40 22 35 408 45 3

Moravské 
kovárny 
a.s. 

100 100 100 100 100 100 13 6 11 630 70 2

Metal 
Studénka 
a.s. 

58 60 86 54 46 29 100 100 100 633 70,3 1

Tab. 9.3 Vyhodnocení bodovací metody [zdroj: vlastní] 

Z kone�ného sou�tu ur�íme pr�m�rný po�et bod� každého podniku, což nám bude ukazovat, 

kolik ze 100 % podnik získal. Podle tabulky 9.3 vidíme, že nejlepší bodové ohodnocení 

dostala spole�nost Metal Studénka  a.s., a nejhorší ohodnocení dostala spole�nost  Ostroj a.s. 

spole�nost Moravské kovárny a.s. se díky bodovému ohodnocení 70 bod�, dostala na druhé 

místo. Pro výpo�et t�chto hodnot byly použity vzorce (vzorec 6.10) a (vzorec 6.11). 
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9.3  Metoda normované prom�nné 

U metody normované prom�nné, nahradíme hodnoty r�zných prom�nných za hodnoty 

normované. 

Podnik I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 
Pr�m�

r 
Po�ad

í 

Ostroj a.s -0,6 -0,38 -1,34 -0,34 -1 0,06 -0,35 -0,52 -0,34 -0,53 3 

Moravské 
kovárny a.s. 1,41 1,37 0,97 1,36 1,37 1,25 -1,11 -0,88 -0,98 0,53 1 

Metal 
Studénka a.s. -0,8 -0,98 0,48 -1,02 -0,36 -1,29 1,39 1,39 1,33 0,02 2 

Tab. 9.4 Výsledky metody normované prom�nné [zdroj: vlastní] 

Tato metoda nám ukazuje v tabulce 9.4, že na prvním míst� se umístila spole�nost Moravské 

kovárny a.s., na druhém míst� je spole�nost Metal Studénka a.s., a na t�etím míst�, kv�li 

nejhoršímu pr�m�ru normovaných prom�nných se umístila spole�nost Ostroj a.s. pro tyto 

výpo�ty byly použity vzorce (vzorec 6.13) a (vzorec 6.14). 

9.4  Metoda vzdálenosti od fiktivního objektu 

Tato metoda je nejsložit�jší a zárove� nejp�esn�jší pro srovnání spole�ností. Díky této 

metod� dostáváme informaci o tom, o kolik procent spole�nost zaostává za „fiktivním“ 

spole�ností. Za fiktivní spole�nost bereme ten podnik, kterému jsme p�i�adili nejlepší hodnotu 

ve spole�nosti.  
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Pro porovnání spole�ností je rozhodující Euklidova vzdálenost viz vzorec, (vzorec 6.16), 

kdy v tomto p�ípad� je nejlepší ta spole�nost, která je nejmén� vzdálená fiktivní spole�nosti. 

V tabulce 9.5 vidíme, že nejlépe je na tom spole�nost Moravské kovárny a.s. 

Podnik I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Eu.vzdál. Po�adí

Ostroj a.s 4,04 3,06 5,34 2,89 5,62 1,42 3,03 3,65 2,79 5,64 3

Moravské 
kovárny a.s. 

0 0 0 0 0 0 6,25 5,15 5,34 4,09 1

Metal 
Studénka 
a.s. 

4,9 5,52 0,24 5,66 2,99 6,45 0 0 0 5,08 2

Tab. 9.5 Výsledky metody vzdálenosti od fiktivního objektu [zdroj: vlastní] 

V následujícím obrázku 9.1, m�žeme vid�t, jak se jednotlivé spole�nosti u jednotlivých 

ukazatel� zdražují od fiktivního objektu, který dosahuje hodnoty nula. 

Obr. 9.1 Znázorn�ní výsledk� metody vzdálenosti od fiktivního objektu [zdroj: vlastní] 

Nejmén� je od fiktivního objektu vzdálená spole�nost Moravské kovárny a.s. a nejvíce 

vzdálená je spole�nost Ostroj a.s. 
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Záv�r 

Tato diplomová práce byla zam��ena na finan�ní analýzu spole�nosti Ostroj a.s. se sídlem 

v Opav�. Tato spole�nost je prosperující firmou, která sv�j úsp�ch zakládá  

na kvalifikovaných zam�stnancích, kterým poskytuje specifické vzd�lání. Zásadní pro tuto 

spole�nost je p�edstavení a seznámení se svým výrobním programem, jak zahrani�ní 

klientelu, tak i klientelu v tuzemsku. 

Budoucnost této firmy je postavena hlavn�, na zvyšování podílu tržeb ze zahrani�í, 

dobrém jménu této spole�nosti a dlouholeté tradici v oboru strojírenství. 

P�i rozboru ukazatel� likvidity jsem zjistila, že spole�nost je schopná hradit své závazky, 

i když v roce 2011 u b�žné likvidity se vyskytnul problém, kdy tato hodnota byla pod hranicí 

1,8. V roce 2009 zase spole�nost dosahovala vysoké likvidity, což mohlo být zp�sobeno 

nízkými krátkodobými závazky, ale ani tato hrozba není pro vlastníky velkým problémem. 

V tomto p�ípad� bych doporu�ila, stále investovat do modernizace nových stoj� a za�ízení, se 

kterým sice vzniká i vynaložení vysokých výdaj� a dlouhá doba návratnosti, ale i p�es tyto 

výlohy tento zp�sob vede k zefektivn�ní výroby. 

Dalším d�ležitým ukazatelem pro tuto spole�nost je ukazatel rentability. V tomto 

ukazateli dosahovala spole�nost ve zkoumaných letech dobrých výsledk�, jen rok 2010 u 

rentability tržeb, byly hodnoty v záporných �íslech, což mohlo být zp�sobeno vysokými 

náklady a nízkou prodejní cenou. V tomto p�ípad� by spole�nost m�la dbát na snižování 

náklad�, a také bych doporu�ila porovnání cen se spole�nostmi, které podnikají v podobném 

výrobním programu. U bankrotních a bonitních model�, jsem zjiš�ovala, zda spole�nost se 

neblíží k bankrotu. Po vyhodnocení výsledk� pro spole�nost byla dobrou zprávou to, že firma, 

i p�es menší obtíže v n�kterých letech je bonitní. 

Dalším bodem této práce, bylo mezipodnikové srovnání, kde jsem vybrala spole�nost 

Moravské kovárny a.s. a spole�nost Metál Studénka a.s., které jsou blízké svou výrobní 

�inností spole�nosti Ostroj a.s. Po výpo�tech  a vyhodnocení ukazatel� v mezipodnikovém 

srovnání se sice spole�nost Ostroj a.s. umístila ve všech metodách na t�etím míst� a to jen 

z d�vodu vyššího ukazatele aktivity a nižšího ukazatele rentability. I p�es umíst�ní na t�etím 

míst� m�žu �íct, že spole�nost Ostroj a.s. je na dobré cest� ve svém výrobním programu.  
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Nadále se tato spole�nost rozvíjí a prosazuje na zahrani�ním trhu a snaží se odolávat 

konkuren�nímu prost�edí. 

Myslím si, že by spole�nost Ostroj a.s. m�la nadále udržovat obchodní vztahy se 

zahrani�ím a rozvíjet své nabídky produkt�. Nadále bych zvyšovala adaptabilitu zam�stnanc�

a konkurenceschopnost spole�nosti prost�ednictvím specifického vzd�lávání zam�stnanc�, 

hlavn� na oblast cizích jazyk�, protože spole�nost Ostroj a.s. má obchodní vztahy  

i v zahrani�í. 

Dále bych se zam��ila na dobré jméno firmy, hlavn� v rychlosti dodávek svých výrobk�  

a v neposlední �ad� hlavn� na kvalitu t�chto výrobk�. Ur�itou investici, bych také vložila na 

modernizaci stroj�, do inovací softwarových program�, pro usnadn�ní práce s daty. 

Spole�nost by m�la sledovat nové trendy, postupy a za�le�ovat je do výroby, díky tomu m�že 

podnik dosáhnout nižších výrobních �as�, vyšších zisk�, produkce i kvality. 
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P�ílohy 
P�íloha �. 1: Rozvaha spole�nosti OSTROJ a.s. (K�) [33]

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aktiva celkem 1 101 874 1 021 675 1 377 563 1 388 100
1 305 653 1 880 424

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 

B. Stálá aktiva 413 350 454 488 552 754 651 613 685 787 695 216

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 7 828 13 802 16 421 11 433 7 452 4 768

B.I.1. Z�izovací výdaje 
      2.  Nehmotné výsledky výzkumné a vývoje 

      3.  Software 7 431 8 319 15 531 11 181 7 215 4 709

      4. Ocenitelná práva 178 117 351 216 137 59

      5. Goodwill 
      6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 141 539 36 100

      7. Nedokon�ený DNM 219 5 225

      8. Poskytnuté zálohy na DNM 
B.II.     Dlouhodobý hmotný majetek 404 287 439 451 521 856 625 703 663 858 675 971 

B.II.1. Pozemky 60 755 60 020 52 493 52 185 52 086 52 086 

        2. Stavby 204 189 210 731 238 261 367 248 381 499 419 252 

        3. Samostatné mov. v�ci a soubory mov. v�cí 131 868 112 431 109 975 172 440 161 856 140 222 

        4. P�stitelské celky trvalých porost�
        5. Základní stádo a tažná zví�ata 
        6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2 807 2 237 3 114 2 370 1 540 1 821 

        7. Nedokon�ený DHM 3 338 54 032 110 502 31 460 66 546 55 851 

        8. Poskytnuté zálohy na DHM 1 330 7 511 331 6 739 

        9. Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku 
B.III. Dlouhodobý finan�ní majetek 1 235 1 235 14 477 14 477 14 477 14 477 

B.III.1. Podíly v ovládaných a �ízených osobách 1 221 1 221 14 463 14 463 14 463 14 463 

         2. Podíly v ÚJ pod podstatným vlivem 
         3. Ostatní dlouhodobé CP a podíly 14 14 14 14 14 14 

         4. P�j�ky a úv�ry - ovládající a �ídící osoba, 
podstatný vliv 

         5. Jiný dlouhodobý finan�ní majetek 
         6. Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek 
         7. Poskytnuté zálohy na DFM 
C. Ob�žná aktiva 671 618 

539 183 791 703 695 465 591 485 1 140 803 

C.I. Zásoby 175 738 212 219 307 000 231 626 178 244 377 967 

C.I.  1. Materiál 66 128 92 879 144 696 76 600 71 991 158 122 

        2. Nedokon�ená výroba a polotovary 49 383 66 542 78 640 64 034 48 504 123 825 

        3. Výrobky 60 227 52 756 83 260 90 595 57 141 95 756 

        4. Zví�ata 
        5. Zboží 
        6. Poskytnuté zálohy na zásoby 397 608 264 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 3 987 3 859 315 

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztah�
        2. Pohledávky - ovládající a �ídící osoba 3 987 3 859 

        3. Pohledávky - podstatný vliv 
        4. Pohledávky za spole�níky, �leny družstva a 

za ú�astníky sdružení 



68 

        5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 
        6. Dohadné ú�ty aktivní 
        7. Jiné pohledávky 
        8. Odložená da�ová pohledávka 315 

C.III. Krátkodobé pohledávky 228 948 225 289 438 803 203 622 207 185 473 952

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztah� 202 665 184 252 394 330 180 225 179 724 430 782 

         2. Pohledávky - ovládající a �ídící osoba 20 000 11 000 

         3. Pohledávky - podstatný vliv 
         4. Pohledávky za spole�níky, �leny družstva a 

za ú�astníky sdružení 
         5. Sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní 
         6. Stát - da�ové pohledávky 292 24 396 18 078 2 534 11 265 31 761 

         7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 20 110 14 757 26 134 234 238 11 114 

         8. Dohadné ú�ty aktivní 29 

         9. Jiné pohledávky 5 852 1 884 261 629 4 958 295 

C.IV. Krátkodobý finan�ní majetek 262 945 97 816 45 585 260 217 206 056 288 884 

C.IV.1. Peníze 1 813 1 164 1 201 1 249 712 989 

         2. Ú�ty v bankách 43 956 19 599 44 384 13 812 205 344 287 895 

         3. Krátkodobé CP a podíly 217 176 77 053 245 156 

         4. Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek 
D.I. �asové rozlišení 16 906 

28 004 33 106 41 022 28 381 44 405 

D.I.  1. Náklady p�íštích období 16 884 28 004 33 106 41 022 28 381 44 311 

        2. Komplexní náklady p�íštích období 
        3. P�íjmy p�íštích období 22 

        4. Kursové rozdíly aktivní 

Pasíva celkem 1 101 874 1 021 675 1 377 563 1 388 100 1 305 653 1 880 424 

A. Vlastní kapitál 831 373 838 024 945 859 1 092 016 1 014 740 1 027 897 

A.I. Základní kapitál 765 275 765 275 765 275 765 275 765 275 765 275 

A.I.1. Základní kapitál 765 275 765 275 765 275 765 275 765 275 765 275 

      2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 
      3. Zm�ny základního kapitálu 
A.II. Kapitálové fondy -22 258 479 -11 748 -1 155 

1 885 -28 655 

A.II.1. Emisní ážio 
        2. Ostatní kapitálové fondy 820 1 661 

        3. Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní majetku a 
závazk�

3 597 479 -11 748 -1 155 

1 065 -30 316 

        4. Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní p�i zm�nách
A.III. Rezervní fondy 20 124 22 514 25 737 31 915 39 193 19 793 

A.III.1. RF, ned�litelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 

20 124 22 514 25 737 

31 915 39 193 19 793 

         2. Statutární a ostatní fondy 
A.IV. Hospodá�ský výsledek minulých let 7 389 -5 929 43 033 150 417 

227 787 181 870 

A.IV.1. Nerozd�lený zisk minulých let 7 389 43 033 150 417 
227 787 181 870 

         2. Neuhrazená ztráta minulých let 
A.V. HV b�žného ú�etního období 60 843 55 685 123 562 145 564

-19 400 89 614 

B. Cizí zdroje 267 350 179 456 428 497 295 085 289 926 825 130 

B.I. Rezervy 36 111 179 456 428 497 40 724 10 988 825 130 

B.I.  1. Rezervy podle zvláštních právních p�edpis�
        2. Rezerva na d�chody a podobné závazky 
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        3. Rezerva na da� z p�íjm�
        4. Rezerva na kursové ztráty 
        5. Ostatní rezervy 36 111 17 851 43 562 40 724

10 988 29 076 

B.II. Dlouhodobé závazky 1 971 5 978 131 
564 9 279 

B.II.1. Závazky z obchodních vztah�
       2. Závazky - ovládající a �ídící osoba 
       3. Závazky - podstatný vliv 
       4. Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva 

a k ú�astník�m sdružení 
       5. Dlouhodobé p�ijaté zálohy 
       6. Vydané dluhopisy 
       7. Dlouhodobé sm�nky k úhrad�
       8. Dohadné ú�ty pasivní 
       9. Jiné závazky 
      10. Odložený da�ový závazek 1 971 131 564 

9 279 

B.III. Krátkodobé závazky 214 581 152 690 331 366 
161 230 195 374 653 525 

B.III.1. Závazky z obchodních vztah� 123 748 123 395 254 846 
107 812 162 934 

303 152 

         2. Závazky - ovládající a �ídící osoba 
         3. Závazky - podstatný vliv 
         4. Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva 

a k ú�astník�m sdružení 

1 202 

2 141 2 057 1 718 2 617 10 967 

         5. Závazky k zam�stnanc�m 48 760 
14 623 16 745 17 152 15 497 16 336 

         6. Závazky ze soc. zabezpe�ení a zdr. pojišt�ní 7 300 
8 057 9 377 8 857 8 735 9 584 

         7. Stát - da�ové závazky a dotace 11 391 
2 442 33 035 21 958 2 195 4 872 

         8. Krátkodobé p�ijaté zálohy 21 067 314 573 2 072 1 654 
266 285 

         9. Vydané dluhopisy 
       10. Dohadné ú�ty pasivní 508 

1 116 344 344 912 5 678 

       11. Jiné závazky 605 
602 14 389 1 317 830 36 651 

B.IV. Bankovní úv�ry a výpomoci 14 687 
2 937 

53 569 
93 000 83 000 133 250 

B.IV.1. Bankovní úv�ry dlouhodobé 2 937 48 319 
83 000 73 000 115 500 

         2. Krátkodobé bankovní úv�ry 11 750 2 937 5 250 
10 000 10 000 17 750 

         3. Krátkodobé finan�ní výpomoci 
C.I. �asové rozlišení 3 151 

4 195 3 207 999 987 27 397 

C.I.  1. Výdaje p�íštích období 3 085 
3 920 3 169 311 106 27 383 

        2. Výnosy p�íštích období 66 
275 38 688 881 14 

        3. Kursové rozdíly pasivní 
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P�íloha �. 2 Výkaz zisku a ztrát spole�nosti OSTROJ a.s. (K�) [33]
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

   I. Tržby za prodej zboží 
A. Náklady vynaložené na prodej zboží 
   + Obchodní marže 

   II. Výkony 1 081 912 945 901 1 752 636 1 622 834 787 884 1 346 409

   II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb 1 146 405 926 422 1 693 010 1 599 100 825 308 1 224 050

        
2. 

Zm�na stavu zásob vlastní �innosti -78 106
7 037

40 948
-1 360 -60 271 110 370

        
3. 

Aktivace 

B. Výkonová spot�eba 693 580 620 552 1 248 572 1 085 358 516 164 903 552

B.1 Spot�eba materiálu a energie 541 670 477 753 876 239 731 707 354 679 680 416

B.2. Služby 151 910 142 799 372 333 353 651 161 485 223 136

     + P�idaná hodnota 388 332 325 349 504 064 537 476 271 720 442 857

C. Osobní náklady 281 017 325 851 352 436 342 538 314 386 327 640

C.1. Mzdové náklady 203 098 234 984 252 384 248 854 224 311 233 934

C.2. Odm�ny �len�m orgán� spole�. a družstva 
C.3. Náklady na soc. zabezpe�eni a zdr. pojišt�ní 70 871 81 523 88 212 81 359 76 304 79 513

C.4. Sociální náklady 5 598 7 207 9 440 9 922 11 371 11 793

D. Dan� a poplatky 6 273 1 996 3 363 3 370 3 388 3 127

E. Odpisy DHM a DNM 38 970 41 024 43 644 46 626 50 913 51 072

    III. Tržby z prodeje DM a materiálu 39 373 55 476 115 258 43 388 34 343 68 330

 Tržby z prodeje dl. majetku 11 914 12 342 58 986 20 870 2 908 2 980

 Tržby z prodeje materiálu 27 459 43 134 56 272 22 518 31 435 65 350

F. ZC prodávaného DM a  materiálu 17 165 20 447 48 990 11 442 13 602 26 114

G. Zm�na stavu rezerv a opr. položek v prov. 
oblasti a komplexních náklad� p�íštích ÚO1

34 287 -59 211 32 470 40 717 -48 474 16 018

   IV. Ostatní provozní výnosy 31 733 16 656 16 714 36 165 16 342 53 985

H. Ostatní provozní náklady 27 906 12 325 20 030 12 862 9 074 42 797

 *  Provozní hospodá�ský výsledek 53 820 55 049 135 103 159 474 -20 484 98 404

   X. Výnosové úroky 5 820 4 174 3 587 953 2 019 951

N. Nákladové úroky 
   XI. Ostatní finan�ní výnosy 22 558 13 720 66 248 102 784 26 665 33 532

O. Ostatní finan�ní náklady 15 075 12 003 52 080 76 641 23 815 27 418

   +  Finan�ní výsledek hospoda�ení 12 589 5 626 23 359 22 567 384 9 782

Q. Da� z p�íjm� za b�žnou �innost 5 570 4 992 34 900 36 480 -697 18 577

Q. 1.  - splatná 5 000 -65 38 115 38 664 -469 2 501

     2. - odložená 
  ** HV za b�žnou �innost 60 839 55 683 123 562 145 561 -19 403 89 609

    XII. Mimo�ádné výnosy 4 2 3 5 5

R. Mimo�ádné náklady 0 0 0 0 0

  * Mimo�ádný hospodá�ský výsledek 4 2 3 5 5

VV. P�evod podílu na HV spole�ník�m 
  *** Hospodá�ský výsledek za ú�etní období 60 843 55 685 123 562 145 564 -19 400 89 614

Hospodá�ský výsledek p�ed zdan�ním 66 413 60 677 158 462 182 044 -20 097 108 191
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P�íloha �. 3 Horizontální analýza rozvahových položek spole�nosti OSTROJ a.s. [33]

07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 
Aktiva celkem -7,28 34,83 0,76 -5,94 44,02

Dlouhodobý hmotný majetek  8,70 18,75 19,90 6,10 1,82
Pozemky -1,21 -12,54 -0,59 -0,19 0,00
Stavby 3,20 13,06 54,14 3,88 9,90
Samostatné movité v�ci a soubory mov. v�cí -14,74 -2,18 56,80 -6,14 -13,37
Nedokon�ený DHM 1518,6 104,51 -71,53 111,53 -16,07
Ob�žná aktiva -19,72 46,83 -12,16 -14,95 92,87
Zásoby 20,76 44,66 -24,55 -23,05 112,05
Nedokon�ená výroba a polotovary 34,75 18,18 -18,57 -24,25 155,29
Zboží 
Krátkodobé pohledávky -1,60 94,77 -53,60 1,75 128,76
Pohledávky z obchodních vztah� -9,09 114,02 -54,30 -0,28 139,69
Pohledávky za spole�níky, �leny družstva a za 
ú�astníky sdružení 

     

Stát - da�ové pohledávky 8254,79 -25,90 -85,98 344,55 181,94
Jiné pohledávky -67,81 -86,15 141,00 688,24 -94,05
Krátkodobý finan�ní majetek -62,80 -53,40 470,84 -20,81 40,20
Peníze -35,74 3,09 4,00 -42,99 38,90
Ú�ty v bankách -55,41 126,46 -68,88 1386,71 40,20
�asové rozlišení 65,65 18,22 23,91 -30,82 56,46
Náklady p�íštích období 65,86 18,22 23,91 -30,82 56,13
P�íjmy p�íštích období 

Pasíva celkem -7,28 34,83 0,76 -5,94 44,02
Vlastní kapitál 0,80 12,87 8,79 -1,39 1,30
Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RF, ned�litelný fond a ostatní fondy ze zisku 11,88 14,32 24,00 22,80 -49,50
Statutární a ostatní fondy 
Hospodá�ský výsledek minulých let -180,2 -825,8 249,54 51,44 -20,16
Nerozd�lený zisk minulých let -6,60 523,58 249,54 51,44 -20,16
Neuhrazená ztráta minulých let 
HV b�žného ú�etního období -8,48 121,89 17,81 -113,33 -561,93
Cizí zdroje -32,88 138,77 -31,13 -1,75 184,60
Rezervy -50,57 144,03 -6,51 -73,02 164,62
Krátkodobé závazky -92,74 2028,5 -51,34 21,18 234,50
Závazky z obchodních vztah� 23,39 66,90 -57,70 51,13 86,06
Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva a k 
ú�astník�m sdružení 

78,12 -3,92 -16,48 52,33 319,07

Závazky k zam�stnanc�m -70,01 14,51 2,43 -9,65 5,41
Závazky ze sociálního zabezpe�ení a zdravotního 
pojišt�ní 

-100 -5,55 -1,38 9,72

Stát - da�ové závazky a dotace -78,56 1252,7 -33,53 -90,00 121,96
Dohadné ú�ty pasivní 119,69 -69,18 0,00 165,12 522,59
Jiné závazky -0,33 2286,2 -90,85 -36,98 4315,78
�asové rozlišení 33,13 -23,55 -68,85 -1,20 2675,79
Výdaje p�íštích období 27,07 -19,16 -90,19 -65,92 25733,0
Výnosy p�íštích období 316,67 -86,18 1710,5 28,05 -98,41
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P�íloha �. 4 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát spole�nosti OSTROJ a.s. [33] 

07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 
Tržby za prodej zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Náklady vynaložené na prodej zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obchodní marže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výkony -12,57 85,29 -7,41 -51,45 70,89
Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb -19,19 82,75 -5,55 -48,39 48,31
Zm�na stavu zásob vlastní �innosti -109,01 481,90 -103,32 4331,69 -283,12
Výkonová spot�eba -10,53 101,20 -13,07 -52,44 75,05
Spot�eba materiálu a energie -11,80 83,41 -16,49 -51,53 91,84
Služby -6,00 160,74 -5,02 -54,34 38,18
P�idaná hodnota -16,22 54,93 6,63 -49,45 62,98
Osobní náklady 15,95 8,16 -2,81 -8,22 4,22
Mzdové náklady 15,70 7,40 -1,40 -9,86 4,29
Náklady na sociální zabezpe�eni a zdravotní 
pojišt�ní 

15,03 8,21 -7,77 -6,21 4,21

Sociální náklady 28,74 30,98 5,11 14,60 3,71
Dan� a poplatky -68,18 68,49 0,21 0,53 -7,70
Odpisy DHM a DNM 5,27 6,39 6,83 9,19 0,31
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 40,90 107,76 -62,36 -20,85 98,96
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 3,59 377,93 -64,62 -86,07 2,48
Tržby z prodeje materiálu 57,09 30,46 -59,98 39,60 107,89
Z�statková cena prod. dlouhodobého majetku a 
materiálu 

19,12 139,60 -76,64 18,88 91,99

Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku 5,98 308,84 -89,57 -46,20 28,64
Zm�na stavu rezerv a opravných položek v provozní
 oblasti a komplexních náklad� p�íštích období 

-272,69 -154,84 25,40 -219,05 -133,04

Ostatní provozní výnosy -47,51 0,35 116,38 -54,81 230,35
Ostatní provozní náklady -55,83 62,52 -35,79 -29,45 371,64
Provozní výsledek hospoda�ení 2,28 145,42 18,04 -112,84 -580,39
Výnosové úroky -28,28 -14,06 -73,43 111,86 -52,90
Ostatní finan�ní výnosy -39,18 382,86 55,15 -74,06 25,75
Ostatní finan�ní náklady -20,38 333,89 47,16 -68,93 15,13
Finan�ní výsledek hospoda�ení -55,31 315,20 -3,39 -98,30 2447,40
Da� z p�íjm� za b�žnou �innost -10,38 599,12 4,53 -101,91 -2765,28
- splatná -101,30 -58738,46 1,44 -101,21 -633,26
HV za b�žnou �innost -8,47 121,90 17,80 -113,33 -561,83
Mimo�ádné výnosy -50,00 -100,00 66,67 0,00
Mimo�ádné náklady 
Mimo�ádný hospodá�ský výsledek -50,00 -100,00 66,67 0,00
Hospodá�ský výsledek za ú�etní období -8,48 121,89 17,81 -113,33 -561,93
Hospodá�ský výsledek p�ed zdan�ním -8,64 161,16 14,88 -111,04 -638,34
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P�íloha �. 5 Vertikální analýza stavových veli�in spole�nosti OSTROJ a.s. [33]
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Dlouhodobý hmotný majetek 36,69 43,01 37,88 47,92 50,84 35,95
Pozemky 5,51 5,87 3,81 4,00 3,99 2,77
Stavby 18,53 20,63 17,30 28,13 29,22 22,30
Samostatné movité v�ci a soubory mov. v�cí 11,97 11,00 7,98 13,21 12,40 7,46
Nedokon�ený DHM 0,30 5,29 8,02 2,41 5,10 2,97
Ob�žná aktiva 60,95 52,77 57,47 53,27 45,30 60,67
Zásoby 15,95 20,77 22,29 17,71 13,65 20,10
Nedokon�ená výroba a polotovary 4,48 6,51 5,71 4,90 3,71 6,58
Zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krátkodobé pohledávky 20,78 0,38 31,85 15,60 15,87 25,20
Pohledávky - podstatný vliv 18,39 0,00 28,63 13,80 13,77 22,91
Pohledávky za spole�níky, �leny družstva a za 
ú�astníky sdružení 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stát - da�ové pohledávky 0,03 2,39 1,31 0,19 0,86 1,69
Jiné pohledávky 0,53 0,18 0,02 0,05 0,38 0,02
Krátkodobý finan�ní majetek 23,86 9,57 3,31 19,93 15,78 15,36
Peníze 0,16 0,11 0,09 0,10 0,05 0,05
Ú�ty v bankách 3,99 1,92 3,22 1,06 15,73 15,31
�asové rozlišení 1,53 2,74 2,40 3,14 2,17 2,36
Náklady p�íštích období 1,53 2,74 2,40 3,14 2,17 2,36
P�íjmy p�íštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasíva celkem 100,00 100,00 100,00 106,31 100,00 100,00
Vlastní kapitál 75,45 82,02 68,66 78,81 77,72 54,66
Základní kapitál 69,45 74,90 55,55 58,61 58,61 40,70
RF, ned�litelný fond a ostatní fondy ze zisku 1,83 2,20 1,87 2,44 3,00 1,05
Statutární a ostatní fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hospodá�ský výsledek minulých let 0,67 -0,58 3,12 11,52 17,45 9,67
Nerozd�lený zisk minulých let 0,67 0,68 3,12 11,52 17,45 9,67
Neuhrazená ztráta minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HV b�žného ú�etního období 5,52 5,45 8,97 11,15 -1,49 4,77
Cizí zdroje 24,26 17,56 31,11 22,60 22,21 43,88
Rezervy 3,28 1,75 3,16 3,12 0,84 1,55
Krátkodobé závazky 19,47 14,95 24,05 12,35 14,96 34,75
Závazky z obchodních vztah� 11,23 12,08 18,50 8,26 12,48 16,12
Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva a k 
ú�astník�m sdružení 

0,11 0,21 0,15 0,13 0,20 0,58

Závazky k zam�stnanc�m 4,43 1,43 1,22 1,31 1,19 0,87
Závazky ze soc. zabezpe�ení a zdravotního pojišt�ní 0,66 0,79 0,68 0,68 0,67 0,51
Stát - da�ové závazky a dotace 1,03 0,24 2,40 1,68 0,17 0,26
Dohadné ú�ty pasivní 0,05 0,11 0,02 0,03 0,07 0,30
Jiné závazky 0,05 0,06 1,04 0,10 0,06 1,95
�asové rozlišení 0,29 0,41 0,23 0,08 0,08 1,46
Výdaje p�íštích období 0,28 0,38 0,23 0,02 0,01 1,46
Výnosy p�íštích období 0,01 0,03 0,00 0,05 0,07 0,00
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P�íloha �. 6 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát spole�nosti OSTROJ a.s. [33]
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Náklady vynaložené na prodej zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obchodní marže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výkony 97,84 99,12 99,91 99,26 100,57 96,91
Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb 103,67 97,08 96,51 97,81 105,35 88,10
Zm�na stavu zásob vlastní �innosti -7,06 0,74 2,33 -0,08 -7,69 7,94
Výkonová spot�eba 62,72 65,03 71,17 66,39 65,89 65,03
Spot�eba materiálu a energie 48,98 50,06 49,95 44,76 45,27 48,97
Služby 13,74 14,96 21,22 21,63 20,61 16,06
P�idaná hodnota 35,12 34,09 28,73 32,88 34,68 31,87
Osobní náklady 25,41 34,15 20,09 20,95 40,13 23,58
Mzdové náklady 18,37 24,62 14,39 15,22 28,63 16,84
Náklady na sociální zabezpe�eni a zdravotní 
pojišt�ní 

6,41 8,54 5,03 4,98 9,74 5,72

Sociální náklady 0,51 0,76 0,54 0,61 1,45 0,85
Dan� a poplatky 0,57 0,21 0,19 0,21 0,43 0,23
Odpisy DHM a DNM 3,52 4,30 2,49 2,85 6,50 3,68
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 

3,56 5,81 6,57 2,65 4,38 4,92

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1,08 1,29 3,36 1,28 0,37 0,21
Tržby z prodeje materiálu 2,48 4,52 3,21 1,38 4,01 4,70
Z�statková cena prod.dlouhodobého 
majetku a materiálu 

1,55 2,14 2,79 0,70 1,74 1,88

Z�statková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 

0,68 0,84 1,87 0,21 0,23 0,17

Zm�na stavu rezerv a opravných položek v 
provozní 
 oblasti a komplexních náklad� p�íštích 
období 

3,10 -6,20 1,85 2,49 -6,19 1,15

Ostatní provozní výnosy 2,87 1,75 0,95 2,21 2,09 3,89
Ostatní provozní náklady 2,52 1,29 1,14 0,79 1,16 3,08
Provozní výsledek hospoda�ení 4,87 5,77 7,70 9,75 -2,61 7,08
Výnosové úroky 0,53 0,44 0,20 0,06 0,26 0,07
Ostatní finan�ní výnosy 2,04 1,44 3,78 6,29 3,40 2,41
Ostatní finan�ní náklady 1,36 1,26 2,97 4,69 3,04 1,97
Finan�ní výsledek hospoda�ení 1,14 0,59 1,33 1,38 0,05 0,70
Da� z p�íjm� za b�žnou �innost 0,50 0,52 1,99 2,23 -0,09 1,34
- splatná 0,45 -0,01 2,17 2,36 -0,06 0,18
HV za b�žnou �innost 5,50 5,84 7,04 8,90 -2,48 6,45
Mimo�ádné výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mimo�ádné náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mimo�ádný hospodá�ský výsledek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hospodá�ský výsledek za ú�etní období 5,50 5,84 7,04 8,90 -2,48 6,45
Hospodá�ský výsledek p�ed zdan�ním 6,01 6,36 9,03 11,14 -2,57 7,79

Základ = sou�et výnosových položek 1105852 954289 1754259 1634858 783398 1389356


