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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti Kofola a.s., jakožto dceřiné 

společnosti Kofola Holding a.s.. Teoretická část této práce objasňuje význam finanční analýzy 

a její metodiku, vymezuje a charakterizuje nejdůležitější finanční ukazatele, jež jsou 

aplikovány v části praktické, kde je charakterizována vybraná společnost a provedena její 

finanční analýza doplněná komentáři. Výsledky této analýzy jsou následně porovnány 

s výsledky finančních ukazatelů největších konkurentů společnosti Kofola a.s na českém trhu, 

kterými jsou společnosti PEPSICO CZ s.r.o. a Coca-Cola HBC Česká republika s.r.o.. Na 

základě analýzy zjištěných výsledků za celé sledované období je nastíněn možný budoucí 

vývoj vybraných společností. 

Klíčová slova: 

Finanční analýza, metody finanční analýzy, poměrové ukazatele, bankrotní a bonitní model, 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty 

Abstract 

The thesis deals with the financial analysis of Kofola a.s., as a subsidiary of Kofola Holding 

a.s.. The theoretical part of this paper explains the importance of financial analysis and 

its methodology; it identifies and characterizes the most important financial indicators that are 

applied in the practical part where the chosen company is characterized by its 

financial analysis accompanied with the comments. The results of this analysis are then 

compared with the results of financial indicators of the largest competitors of Kofola a.s. on 

the Czech market, which is PEPSICO CZ s.r.o. and Coca-Cola HBC Česká republika 

s.r.o.. Based on the analysis of the results obtained for the entire monitored period the 

possible future development of selected companies is outlined. 

Keywords: 

Financial analysis, methods of financial analysis, financial ratios, bankruptcy and financial 

standing model, balance sheet, profit and loss statement      
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Úvod 

Hlavním cílem podnikatelské činnosti je maximalizace zisku. K dosažení tohoto cíle 

je důležité dosáhnout finanční stability a maximální výnosové situace. Tyto dílčí cíle jsou 

předmětem finančního řízení podniku, pro jehož činnost je zásadní využití finanční analýzy 

jako nástroje pro posouzení ekonomické situace podniku. Finanční analýzu lze chápat jako 

soubor činností, jejichž cílem je na základě účetních výkazů a dalších nezbytných zdrojů, 

odhalit silné a slabé stránky podniku a celkovou ekonomickou výkonnost. Rovněž ji lze 

považovat za stěžejní zdroj informací pro budoucí plánování a pro předpověď budoucího 

vývoje společnosti. 

Cílem této diplomové práce je provedení finanční analýzy společnosti Kofola a.s., 

výsledky této analýzy porovnat s výsledky jednotlivých ukazatelů u vybraných konkurenčních 

společností na českém trhu, kterými jsou společnost Coca-Cola HBC Česká Republika s.r.o. a 

PEPICO CZ s.r.o. a následně vyhodnotit komparaci těchto tří společností. 

Teoretická část této práce je rozdělená do dvou kapitol, jež charakterizují finanční 

analýzu,  objasňují její významnou roli v rámci finančního řízení podniku a také metody 

finanční analýzy, z nichž právě elementární metoda, využívající základní aritmetiku a 

procentní výpočty v rámci anylýzy jednotlivých ukazatelů, bude využita v praktické části této 

práce. 

V rámci praktické části bude provedena finanční analýza společnosti Kofola a.s. 

pomocí vybraných ukazatelů a na základě výsledků bude poté komplexně zhodnoceno 

postavení této společnosti na trhu, její celková ekonomická situce a možný vývoj. Následovně 

budou v rámci praktické části zvoleni a prezentováni největší konkurenti prvotně analyzované 

společnosti a s opětovným využitím finanční analýzy bude provedena mezipodniková 

komparace, z jejichž výsledných hodnot se vyhodnotí pořadí těchto společností a celková 

výkonnost. 
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1 Teoretické pojetí finanční analýzy 

1.1 Charakteristika a význam finanční analýzy 

Finanční analýza je významnou součástí komplexu finančního řízení podniku. Jde 

jednak o systematický rozbor získaných dat, která jsou zejména obsahem účetních výkazů, 

jejich položek, agregovaných dat a rovněž jde také o rozbor vztahů a vývojových tendencí. 

Tato analýza hodnotí firemní minulost, současnost a předpovídá budoucí finanční situaci 

podniku. Funguje jako zpětná vazba v oblasti vývoje podniku, podává informace týkající se 

toho, kam podnik v jednotlivých oblastech došel, zda se mu podařilo splnit jeho předpoklady, 

nebo zda nedošlo k situaci, kterou chtěl odvrátit nebo kterou nečekal. 

Hlavním cílem finanční analýzy je rozpoznat finanční zdraví podniku na základě získaných 

informací, jež jsou mezi sebou poměřovány a tím umožňují dospět k jednotlivým závěrům o 

hospodaření podniku. Znalost finanční situace podniku pomáhá managementu ve správném 

rozhodování při získávání finančních zdrojů, při stanovení optimální finanční struktury, při 

alokaci volných peněžních prostředků, při poskytování obchodních úvěrů, při rozdělování 

zisku apod. [16]  

1.2 Historie finanční analýzy 

Finanční analýza je oblastí představující v zemích s rozvinutou tržní ekonomikou 

dlouhodobou tradici. Kolébkou finanční analýzy jsou Spojené státy. Zde se v největší míře 

touto analýzou zabývaly teoretické práce a po mnoho desetiletí je zde i uplatňována. Její 

vznik je datován na konec 19. století, kdy byly analyzovány účetní ukazatele, avšak zde byly 

brány v úvahu téměř výhradně peníze. Až po první světové válce začaly být sledovány účetní 

výkazy s cílem zhodnotit schopnost splácení úvěrů zejména u velkých firem a posléze se 

pozornost obrátila také na rentabilitu v souvislosti s hospodárností. Největší rozvoj poté nastal 

v období Velké hospodářské krize, kdy byla poprvé řešena problematika likvidity a 

vyvrcholení vývoje finanční analýzy nastalo s rozvojem počítačů a jejich následným 

využitím. 

V Čechách lze za počátek finanční analýzy označit počátek 20. století, kdy se poprvé 

v literatuře objevil pojem „bilanční analýza“ ve spise „Bilance akciových společností“, jehož 

autorem je prof. dr. Josef Pazourek. [17] Tento pojem je nadále používán v Německu, zatímco 

u nás bylo přikloněno k označení pocházejícího z americké terminologie Financial Analysis, 

tedy finanční analýza. 
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1.3 Uživatelé finanční analýzy 

Výsledky finanční analýzy slouží nejen pro vlastní potřebu firmy, ale i pro uživatele, 

kteří nejsou součástí podniku, ale jsou s ním spjati hospodářsky, finančně apod. [12]   

Z hlediska přístupu k podnikovým informacím se uživatelé dělí na externí a interní. 

 

 

Obr. 1 - Uživatelé finanční analýzy a její zaměření [12]!

1.3.1 Externí uživatelé 

Externí uživatelé využívají k hodnocení finanční situace podniku informace dostupné 

z běžně zveřejňovaných účetních výkazů a dalších veřejně dostupných zdrojů. Mezi tyto 

uživatele patří akcionáři, investoři, banky, dodavatelé, odběratelé, konkurence, stát a jeho 

orgány. 

Investoři - jsou považováni za hlavní uživatele finančně analytických informací. Patří mezi 

ně akcionáři, společníci i další osoby, jež vlastní podíl ve firmě. V zájmu akcionářů je 

výnosnost akcií. Zajímají se o současnou situaci i o vyhlídky na výnosnost v budoucnu a 

chtějí si být jisti, že management podniku dbá jejich zájmu. Investoři analyzují způsob, jakým 

management nakládá se svěřeným kapitálem, přičemž se zaměřují především na informace 

týkající se stability, likvidity, disponibilního zisku, z něhož se odvíjejí výplaty podílů na zisku 

a také na informace o perspektivitě podniku v budoucnu. 

Banky - zastávají roli věřitelů, pro které je finanční analýza důležitá jako zdroj  informací pro 

posouzení schopnosti dlužníků splácet své závazky. Stanovují bonitu svých potencionálních 
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klientů na základě analýzy hospodaření podniku, přičemž stěžejním ukazatelem je rentabilita 

podniku. Bankovní úvěry jsou zpravidla podrobeny bankovnímu dohledu, který se mimo jiné 

týká také zabezpečení úvěrů. 

Dodavatelé - Zájmy dodavatelů jsou obdobné jako zájmy jiných věřitelů. Podíl 

dodavatelského úvěru na cizích zdrojích je často nemalý. Přitom dodavatelé bývají značnou 

částí svého odbytu závislí na určitém zákazníkovi. Sledují proto nejen schopnost dlužníka 

včas platit faktury, ale i předpoklady pro trvalé obchodní kontakty, které jsou závislé na 

schopnosti odběratele přežít a rozvíjet své aktivity. [12]  

Odběratelé - se zajímají především o to, zda se dodavatel nedostane do takových finančních 

potíží, které by se značně odrazily na kvalitě a dochvilnosti dodávek, nebo které by mohly 

způsobit bankrot dodavatele, což je nebezpečné především u obchodních partnerů, kteří 

spolupracují na základě dlouhodobé obchodní smlouvy. 

Konkurenti - mapují u svých rivalů především úroveň výzkumu a vývoje, intenzitu a způsob 

propagace, cenovou politiku, úspěšnost akcií na burze a další oblasti jejich aktivit. Informace 

z finanční analýzy podniku využívají pro srovnávání s vlastními výsledky. 

Stát a jeho orgány - Vláda a orgány finanční správy sledují faktory, které ovlivňují výši 

rozpočtových příjmů jako je daň z přidané hodnoty, cla a daň z příjmu. Informace z finanční 

analýzy jsou rovněž využívány pro statistické potřeby a při dohledu na dodržování zákonných 

opatření na ochranu hospodářské soutěže. 

1.3.2 Interní uživatelé 

Oproti externím uživatelům mají interní uživatelé výraznou výhodu vyplývající 

z přístupu k podrobným finančním informacím. Jde především o informace z účetnictví 

manažerského, finančního a vnitropodnikového. Analýzu na základě těchto údajů provádějí 

zejména příslušné útvary v podniku, auditoři nebo ratingové agentury. Mezi interní uživatele 

patří podnikový management, zaměstnanci a odbory. 

Management - Manažeři využívají výstupů finanční analýzy komplexně k finančnímu řízení 

podniku. Analytické výsledky jim pomáhají ve správném rozhodování při získávání 

finančních zdrojů, při stanovení optimální finanční struktury, při alokaci volných peněžních 

prostředků, při poskytování obchodních úvěrů, při rozdělování zisku, při oceňování podniku 

apod.  
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Zaměstnanci a odbory - Zaměstnanci a odbory mají starost zejména o zachování pracovních 

míst a o mzdová ujednání. Finanční informace jim tak slouží jako argumenty důležité pro 

jejich jednání se zaměstnavatelem a jako podklady pro předpovídání budoucí zaměstnanosti. 

1.4 Přístupy k finanční analýze 

V rámci finanční analýzy existuje několik metod, které lze aplikovat. Obecně jsou 

rozlišovány dva přístupy k finanční analýze, ačkoliv si nijak neodporují, mají stejný cíl a 

v praxi je nezbytné kombinovat oba uvedené typy. Jsou jimi fundamentální a technická 

analýza.  

Fundamentální analýza - je založena na znalostech vzájemných souvislostí mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými procesy. Opírá se o značné množství informací a 

odvozuje závěry zpravidla bez algoritmizovaných postupů. V hlubším pojetí lze 

fundamentální analýzu rozdělit na 3 stupně, a to globální, odvětvovou a firemní. [12]  

Technická analýza - oproti fundamentální využívá matematické a statistické metody 

k zpracování dat a k posouzení výsledků z ekonomického hlediska. 

1.5 Informační zdroje pro finanční analýzu 

Pro zpracování finanční analýzy je důležité získat kvalitní data, jejichž zpracování 

nám umožní dosáhnout relevantních výsledků. Základním zdrojem dat jsou účetní výkazy 

podniku, a to rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow a příloha k účetní závěrce. Další 

užitečné informace lze čerpat také z výročních zpráv, které informují majitele, obchodní 

partnery, investory a finanční ústavy o majetkové a finanční situaci podniku a musí obsahovat 

zveřejňované údaje účetní závěrky, výrok auditora a důležité údaje o skutečnostech, které se 

vztahují k účetní závěrce. Dále lze čerpat ze správ samotného vrcholového vedení podniku, 

vedoucích pracovníků, auditorů a také z oficiálních ekonomických statistik, z burzovního 

zpravodajství, z firemní statistiky produkce, poptávky, či z  komentářů odborného tisku. 

1.5.1 Rozvaha  

Rozvaha je nedílnou součástí účetní závěrky. Je sestavována na základě informací 

z účetnictví, přičemž její sestavení upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zachycuje stav hospodářských prostředků (na straně aktiv) a zdrojů jejich financování (na 

straně pasiv) formou bilance vždy k určitému datu, zpravidla k poslednímu dni každého roku. 

Při analýze rozvahy je sledován zejména: [12] 

· stav a vývoj bilanční sumy, 

· struktura aktiv, její vývoj a přiměřenost velikosti jednotlivých položek, 

· struktura pasív, její vývoj s důrazem na podíl vlastního kapitálu, bankovních a 

dodavatelských úvěrů, 

· relace mezi složkami aktiv a pasiv, tj. velikost stálých aktiv a dlouhodobých pasív, 

velikost stálých aktiv a vlastního kapitálu, velikost oběžných aktiv a krátkodobých 

cizích pasív, finanční majetek a krátkodobé pohledávky ke krátkodobým pasívům. 

 

Tab. 1 - Struktura rozvahy 

 

 Rozvaha k 31.12.2… 

         Aktiva                                           Pasiva 

Stálá aktiva Vlastní kapitál 

Oběžná aktiva Cizí kapitál 

Ostatní aktiva Ostatní pasíva 

 

1.5.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka je přehledem o nákladech, výnosech a 

hospodářském výsledku za určité období. Konečné stavy nákladových a výnosových účtů se 

zde převádějí a pomocí toho se zjišťuje hospodářský výsledek jako rozdíl výnosů a nákladů 

[8]. Výsledovka stejně tak jako rozvaha se sestavuje jednou ročně, popřípadě v kratším 

časovém období. Informace z ní plynoucí jsou významné pro hodnocení ziskovosti podniku. 

Prostřednictvím její analýzy se posuzuje, jak jednotlivé položky ovlivnily hospodářský 

výsledek. Struktura výkazu zisku a ztráty je tvořena několika stupni hospodářského výsledku. 

Ten je rozdělen podle odlišnosti nákladů a výnosů, které do jeho struktury vstupují na: [12] 

· HV provozní, 

· HV z finančních operací, 

· HV za běžnou činnost, 
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· Mimořádný HV, 

· HV za účetní období, 

· HV před zdaněním.  

 

Výsledovka se liší od rozvahy v tom, že rozvaha zachycuje aktiva a pasiva 

k určitému dni, kdežto výsledovka je přehledem o výsledkových operacích za určité časové 

období. 

1.5.3 Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow či výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků je předmětem 

novodobé metody finanční analýzy. Hlavním účelem sestavení výkazu cash-flow je 

poskytnout podrobné údaje o výsledcích finančního řízení. Odráží se v něm podrobné 

výsledky provozní, finanční a investiční činnosti organizace. Uvádí přímo údaje, které by 

jinak odběratelé účetních informací museli získávat podrobnou analýzou rozvahy, výsledovky 

a přílohy k účetním výkazům [13]. Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků je 

nejdůležitější částí účetní závěrky. Na rozdíl od výkazu zisku a ztráty, který zachycuje 

náklady a výnosy, výkaz cash flow zachycuje příjmy a výdaje a tím účelně vyjadřuje, kde a 

jak byly peněžní prostředky použity. 

 

Obr. 2 - Struktura výkazu cash flow [12] 

 

 

Provozní činnost je nejdůležitější částí výkazu cash flow. Peněžní toky z této činnosti 

jsou rozdílem mezi příjmy a výdaji, spojenými s běžnou činností podniku. Na základě těchto 

informací se dá zjistit, v jaké míře odpovídá hospodářský výsledek za běžnou činnost 

skutečně vydělaným penězům. Peněžní toky v oblasti investiční se týkají výdajů na investiční 

výstavbu a také příjmů z prodeje investičního majetku. Finanční oblast zahrnuje přírůstky a 
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úbytky dlouhodobého kapitálu např. splácení a přijímání úvěrů, náklady na dividendy nebo 

zvyšování vlastního jmění. 

1.5.4 Příloha k účetní závěrce [3] 

Vzhledem k tomu, že rostou požadavky na množství zveřejňovaných informací a 

finanční informace se odvracejí od zisku, aktuálního účetnictví a přiklánějí se k peněžním 

tokům (cash flow), se stala součástí účetní závěrky příloha, jejíž zásadní součástí je výkaz o 

tvorbě a použití peněžních prostředků v případě, že jde o podnikatele, kteří mají povinnost mít 

účetní závěrku ověřenou auditorem a zveřejňovat údaje z účetní závěrky. Dále tato příloha 

obsahuje např. charakteristiku podniku, informace o používaných účetních metodách a o 

aplikaci obecných účetních zásad. Objasňuje skutečnosti, které by měli znát uživatelé 

účetních informací, aby si mohli vytvořit správný úsudek o finanční situaci a hospodářských 

výsledcích na základě finanční analýzy. 

Mimo výše uvedené zdroje dat pro finanční analýzu, je také důležitým pramenem 

výroční zpráva. Tu vyhotovují ty účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku 

ověřenou auditorem. Ve výroční zprávě se mimo jiné zveřejňuje uplynulý a předpokládaný 

vývoj podnikání a finanční situace firmy. Rozdíl mezi účetní závěrkou a výroční zprávou 

spočívá v časové ose. Účetní závěrka včetně přílohy je orientována na minulost, kdežto 

výroční zpráva se vztahuje také k budoucnosti. Pro finančního analytika, který chce úspěšně 

odhadnout vývoj firmy, je výroční zpráva velkým přínosem. 
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2 Typy a metody finanční analýzy 

Metody a postupy využívané při zpracování finanční analýzy se v průběhu 

historického vývoje standardizovaly. Tyto metody a postupy lze nazvat tradičními a jsou 

v praxi oblíbeny pro svou jednoduchost [8]. 

V první kapitole je již zmíněno, že jsou rozlišovány dva typy finanční analýzy a to 

fundamentální a technická analýza. Finanční analýza jako taková se řadí do kategorie 

technické analýzy, přičemž využívá dvě zásadní skupiny metod: 

· metody elementární, 

· metody vyšší. 

2.1 Elementární metody technické analýzy 

Metody elementární využívají při výpočtech základní aritmetiku a procentní výpočty. 

Jsou charakteristické svou jednoduchostí při výpočtech a jejich nenáročností na zpracování. 

Členění metod do samostatných skupin spočívá v jednotlivých analýzách rozdílných 

ukazatelů tak, jak je znázorněno na následujícím obr. č. 3. 

 

 

Obr. 3 - Dělení elementárních metod finanční analýzy [12] 

 

2.1.1 Analýza absolutních (stavových) ukazatelů 

Tato absolutní metoda zahrnuje analýzu trendů (horizontální) a procentní rozbor 

(analýzu vertikální). Absolutní ukazatelé tvoří základní východisko rozboru. V rámci analýzy 

horizontální se v čase porovnávají jednotlivé položky, a tím se zjišťuje, o kolik se konkrétní 
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položka absolutně změnila a kolik tato změna činí v procentech. Horizontální analýza tedy 

vyjadřuje vývoj jednotlivých položek v účetních výkazech v čase, nejčastěji ve vztahu 

k nějakému minulému účetnímu období.  

 

Výpočet hodnot při horizontální analýze: [12] 

a) absolutní změna = hodnota běžného období – hodnota v předchozím období 

b) procentní změna = (absolutní hodnota / předchozí období) * 100 

 

Vertikální analýza se na rozdíl od horizontální zabývá vždy jen jedním obdobím. 

Sleduje strukturu účetního výkazu, tedy jeho jednotlivé položky a vztahuje je ke zvolené 

základně, kterou je u rozvahy obvykle suma aktiv či pasiv. Může se jednat např. o vyjádření 

struktury aktiv, které představují 100%, a analytik zkoumá, jak se na celkové položce podílejí 

jednotlivé položky. [6] 

2.1.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílový ukazatel získáme jako rozdíl dvou absolutních ukazatelů. Tato metoda je 

nazývána jako analýza fondů finančních prostředků. Klíčovým rozdílovým ukazatelem je 

ukazatel čistého pracovního kapitálu (Net Working Capital). Ten představuje jeden 

z nejčastěji uváděných ukazatelů tohoto typu a slouží k určení optimální výše jednotlivých 

položek oběžných aktiv a ke stanovení jejich celkové přiměřené výše. Zároveň slouží i ke 

stanovení vhodného způsobu financování oběžných aktiv. 

 

Základní rovnice pro výpočet čistého pracovního kapitálu: [6] 

čistý pracovní kapitál = oběžný majetek – krátkodobé závazky 

nebo 

čistý pracovní kapitál = (vlastní kapitál + dlouhodobé závazky) – stálá aktiva 

 

S pojmem čistý pracovní kapitál souvisí pojem pracovní kapitál (Net Working). Ten 

označuje položky, které lze v rozvaze nalézt na straně aktiv a to zásoby, pohledávky a 

finanční majetek. Zatímco čistý pracovní kapitál vyjadřuje rozdíl mezi pracovním kapitálem a 

krátkodobými závazky. Podstatou pracovního kapitálu je prezentace části oběžného majetku, 
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který je financován z dlouhodobého kapitálu, z čehož vyplývá, že z jiného pohledu čistý 

pracovní kapitál měří velikost relativně volné částky pracovního kapitálu, která není vázána 

na krátkodobé závazky. Význam existence čistého pracovního kapitálu je pro každý podnik 

zásadní, neboť zajišťuje potřebnou míru likvidity. 

 

 

 

Obr. 4 - Vyjádření čistého pracovního kapitálu [16] 

 

Další analýzou, jež patří do analýzy rozdílových ukazatelů, je analýza cash flow. 

Záměrem této analýzy je vyjádřit a poměřit vnitřní sílu podniku, tj. schopnost vytvářet 

z vlastní hospodářské činnosti přebytky použitelné k financování existenčně důležitých potřeb 

– úhrada závazků, výplata dividend či financování investic. [12] 

2.1.3 Přímá analýza intenzivních ukazatelů (poměrová analýza) 

Metoda pomocí poměrových ukazatelů se zakládá na vyjádření procentního vztahu 

jednotlivých položek ke zvolené základně např. procentně vyjádřený podíl zásob v aktivech a 

na vyjádření koeficientu vyplývajícího ze zlomku, kdy jeden údaj je čitatelem a druhý 

jmenovatelem. 

Poměrové ukazatele jsou jádrem metodiky finanční analýzy. Jsou vhodné pro 

přehledné porovnání finanční situace podniku v časové řadě. Údaje za jednotlivá účetní 

období se seřazují do přehledných statistických tabulek, čímž je usnadněno sledování jejich 

vývojových tendencí. Statistické tabulky se sestavují buď pro údaje jednoho nebo několika 

podniků. Statistické tabulky lze převést do grafické podoby. Grafická metoda dovoluje n 

první pohled zřetelně a názorně postihnout poměry, vztahy a vývojové tendence. [3] 
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V paralelní soustavě ukazatelů se nejčastěji setkáváme s těmito základními 

skupinami ukazatelů: 

· ukazatele rentability (výnosnosti), 

· ukazatele aktivity, 

· ukazatele zadluženosti, 

· ukazatele likvidity, 

· ukazatele kapitálového trhu, 

· ukazatele cash flow. 

 

V praktické části bude pracováno s prvními čtyřmi skupinami ukazatelů. 

2.1.3.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita (výnosnost vloženého kapitálu) vyjadřuje schopnost podniku vytvářet 

nové zdroje a dosahovat zisku prostřednictvím investovaného kapitálu. Ukazatele rentability 

vycházejí především z rozvahy a výsledovky a z časového hlediska by měly mít rostoucí 

tendenci. Čitatelem je vždy nějaká položka odpovídající hospodářskému výsledku a 

jmenovatelem nějaký druh kapitálu.  

 

Obecné vyjádření rentability:  

rentabilita = zisk / vložený kapitál 

 

Ke zjišťování rentability se v praxi nejčastěji využívají tyto ukazatele: 

· ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu, 

· ukazatel rentability vlastního kapitálu, 

· rentabilita tržeb, 

· rentabilita nákladů. 

 

Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu (ROA)  
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ROA je obecně znám i jako rentabilita aktiv. Odráží celkovou výnosnost kapitálu bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti financovány. Ukazatel hodnotí 

výnosnost celkového vloženého kapitálu a je použitelný pro měření souhrnné efektivnosti. Na 

celkový vložený kapitál se obvykle nahlíží jako na část, která spadá do kategorie 

vykazovaných na straně aktiv rozvahy, a pak pod pojmem celkový vložený kapitál rozumíme 

celková aktiva. 

Méně jednoznačnou položkou je položka zisk v čitateli. Na základě toho, jaký zisk 

vstupuje do čitatele, se odvozuje i výsledek rovnice. Pokud do vzorce dosadíme zisk před 

zdaněním zvýšený o úroky (EBIT), bude nám vypočtený ukazatel užitečný v případě, že nám 

jde o srovnání podniků s rozdílným daňovým prostředím. Pokud dosadíme čistý zisk (EAT) 

před vyplacením dividend, pak se jedná o klasické vyjádření rentability, které je nezávislé na 

charakteru zdrojů financování. V posledním případě dosazením čistého zisku zvýšeného o 

zdaněné úroky do čitatele, požadujeme od ukazatele, aby poměřoval vložené prostředky nejen 

se ziskem, ale také se zhodnocením cizího kapitálu. Úkolem podniku je nejen vydělat na zisk, 

ale vydělat také na úroky placené z cizího kapitálu. 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu hodnotí výnosnost kapitálu vloženého akcionáři, proto 

je klíčovým kritériem výnosnosti kapitálu. Tento ukazatel reprezentuje zástupce ze skupiny 

ukazatelů měřících efekt z investovaného kapitálu, a to pouze jednou ze skupiny investorů – 

akcionářů. Vlastní kapitál tvoří v rozvaze položku, která v akciových společnostech zahrnuje 

výtěžek z emise akcií a fondy vytvořené ze zisku, který je v podobě dividend mezi akcionáře 

nerozdělen. Do jmenovatele je dosazován zisk po zdanění. 

Růst ukazatele ROE může znamenat například zlepšení hospodářského výsledku, 

zmenšení podílu vlastního kapitálu v podniku nebo také pokles úročení cizího kapitálu. Je-li 

hodnota ukazatele trvale nižší než výnosnost cenných papírů garantovaných státem, je podnik 

fakticky odsouzen k zániku, neboť investoři nebudou do takovéto investice vkládat své 

prostředky. Obecně platí, že by tento ukazatel měl být vyšší než je úroková míra 

bezrizikových cenných papírů. [12] 
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Rentabilita tržeb (ROS) 

 

Rentabilita výnosů neboli tržeb nám poskytuje informaci o tom, jak velké výnosy 

musíme ve firmě vytvořit, abychom dosáhli jedné koruny zisku. Do jmenovatele se dosazuje 

zisk před úroky a zdaněním (EBIT). Do čitatele se zahrnují většinou veškeré tržby, které tvoří 

provozní hospodářský výsledek, ale i veškeré tržby, pokud místo provozního hospodářského 

výsledku použijeme čistý zisk. 

Tomuto ukazateli se v praxi někdy také říká ziskové rozpětí a slouží k vyjádření 

ziskové marže. Tu lze porovnávat s oborovým průměrem a platí, že jsou-li hodnoty tohoto 

ukazatele nižší než oborový průměr, pak jsou ceny výrobků poměrně nízké a náklady příliš 

vysoké. Obecně lze říci, že čím vyšší je rentabilita tržeb, tím lepší je situace v podniku 

z hlediska produkce. [12] 

 

Rentabilita nákladů (ROC) 

Tento ukazatel lze jednoduše vypočítat jako: 1 – rentabilita tržeb. Jedná se o doplňkový 

ukazatel k rentabilitě tržeb a vyjadřuje kolik nákladů v korunách, musíme ve firmě vynaložit, 

abychom dosáhli jedné koruny zisku. Čím je hodnota ukazatele nižší, tím lepší má podnik 

hospodářský výsledek, protože 1 korunu tržeb dokázal vytvořit s nižšími náklady. Důležité je 

brát v potaz to, že absolutní částky zisku se zvyšují nejen, když se snižují náklady, ale také 

pokud se zvyšuje odbyt. 

2.1.3.2 Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele nám poskytují informace o tom, jak efektivně ve firmě hospodaříme 

se svými aktivy (tj. majetkem, pohledávkami, zásobami, …) a jak dlouho v nich máme 

vázány naše finanční prostředky. Jejich rozbor nám pomáhá odpovědět si na otázku, jak 

s aktivy hospodaříme, jak hospodaříme s jejich jednotlivými složkami a jaký to má vliv na 

výnosnost a likviditu. Nejčastěji se můžeme setkat s následujícími ukazateli: 

· doba obratu celkových aktiv, 

· rychlost obratu zásob, 

· rychlost obratu pohledávek, 

· rychlost obratu závazků. 
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Doba obratu celkových aktiv 

 

Obrat celkových aktiv bývá také označován jako produktivita vloženého kapitálu, 

měří efektivnost využití veškerých aktiv ve firmě. Ukazuje, jak se zhodnocují naše aktiva ve 

výrobní činnosti firmy bez ohledu na zdroje jejich krytí. 

 

Rychlost obratu zásob 

 

Dalším ukazatelem je ukazatel obratovosti zásob - rychlost obratu zásob. Tento 

ukazatel nám udává, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Obecně platí, že 

čím je kratší doba obratu zásob, tím lepší je situace. Je však potřeba pamatovat na optimální 

velikost zásob. [12] 

 

Rychlost obratu pohledávek 

 

Rychlost obratu zásob nám udává, za jakou dobu firma průměrně prodá své zásoby. 

Jinak řečeno, jak dlouho tyto zásoby leží na skladě a vážou tak na sebe finanční prostředky. 

Vypočtená hodnota by měla odpovídat běžné době splatnosti faktur. Pokud je doba obratu 

pohledávek delší než běžná doba splatnosti faktur, pak je zřejmé, že obchodní partneři 

nedodržují pravidla obchodně úvěrové politiky.  
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Rychlost obratu závazků 

!

Posledním ukazatelem je rychlost obratu závazků. Ten stanovuje dobu, která (v 

průměru) uplyne mezi nákupem zásob či externích výkonů a jejich úhradou, tedy jaká je naše 

platební morálka vůči našim věřitelům. Do čitatele se dosazují krátkodobé závazky 

z obchodních vztahů. 

Rychlost obratu závazků by měla být delší než rychlost obratu pohledávek, aby 

finanční rovnováha ve firmě nebyla narušena. Tento ukazatel je důležitý pro potencionální 

věřitele, ti na jeho základě mohou posoudit, jak firma dodržuje obchodně úvěrovou politiku. 

2.1.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Pojem zadluženost vyjadřuje tu skutečnost, že podnik používá k financování svých 

aktiv ve své činnosti cizí zdroje. Obecně u velkých podniků nesmějí být veškerá aktiva 

financována z vlastního nebo naopak jen z cizího kapitálu. Pokud podnik financuje svá aktiva 

pouze z vlastního kapitálu, dochází ke snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Naopak 

pokud k financování využívá pouze cizí zdroje, mohly by nastat potíže se získáváním těchto 

zdrojů. Naštěstí zákon takovou situaci nepřipouští, neboť musí existovat určitá výše vlastního 

kapitálu. Předmětem analýzy zadluženosti je hledání optimálního poměru vlastního a cizího 

kapitálu neboli optimální kapitálové struktury. Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem se u 

různých podniků liší. Závisí na odvětví, ve kterém podnik pracuje. V průmyslových podnicích 

většinou převládá vlastní kapitál, u obchodních je to cca poměr 50 : 50 a u peněžních podniků 

výrazně převládá kapitál cizí.  Při analýze finanční struktury se nejčastěji využívají tyto 

základní poměrové ukazatele: 

· ukazatel věřitelského rizika, 

· koeficient samofinancování, 

· ukazatel úrokového krytí. 
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Ukazatel věřitelského rizika 

 

Ukazatel věřitelského rizika se nazývá také ukazatel celkové zadluženosti (debt 

racio) a charakterizuje nám finanční úroveň firmy. Ukazuje nám míru krytí firemního majetku 

cizími zdroji. Vyšší hodnoty tohoto ukazatele jsou rizikem pro věřitele, především pro banku. 

Tento ukazatel je však nutno posuzovat v souvislosti s celkovou výnosností podniku 

a také v souvislosti se strukturou cizího kapitálu. Vysoká hodnota tohoto ukazatele může být z 

hlediska držitelů kmenových akcií příznivá tehdy, je-li podnik schopen dosáhnout vyššího 

procenta rentability než je procento úroků placené z cizího kapitálu. Věřitelé obecně preferují 

nízké hodnoty tohoto ukazatele. Platí však také, že u finančně stabilního podniku 

může dočasný růst zadluženosti vést ke zvýšení celkové rentability vložených prostředků. 

 

Koeficient samofinancování (equity racio) 

 

Koeficient samofinancování je opakem k celkové zadluženosti (jejich součet = 

100%). Tento koeficient nám udává, do jaké míry je firma schopna pokrýt své potřeby z 

vlastních zdrojů. Je považován za jeden z nejdůležitějších poměrových ukazatelů 

zadluženosti, neboť vyjadřuje finanční stabilitu a samostatnost firmy. 

 

Ukazatel úrokového krytí 

 

V neposlední řadě je konstruován také ukazatel úrokového krytí, aby podnik zjistil, 

zda je pro něj dluhové zatížení ještě únosné. Tento ukazatel nám vyjadřuje, kolikrát je zisk 

vyšší než úroky neboli kolik % z našeho zisku nám odčerpávají placené úroky, přičemž 

hranice by neměla přesáhnout 40 %. Neschopnost hradit úroky ze zisku může být znakem 

blížícího se úpadku. 
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2.1.3.4 Ukazatele likvidity 

Na likviditu jako na pojem je pohlíženo z hlediska vztahu ke dvěma oblastem a to 

k majetku a k podniku. Likvidita určité složky majetku vyjadřuje, jak rychle je majetek 

schopen se přeměnit na finanční hotovost. Ve vztahu k podniku jde o vyjádření schopnosti 

podniku uhradit včas své závazky. Hodnocení likvidity je podstatné nejen pro vlastníky 

podniku, ale i pro věřitele, zákazníky a dodavatele. Dostatečně likvidní podnik je schopen 

dostát svým závazkům, ale příliš vysoká míra likvidity je nepříznivým ukazatelem pro 

vlastníky podniku, neboť ji způsobují finanční prostředky, které jsou vázány v aktivech a 

nezhodnocují finanční prostředky, čímž snižují rentabilitu. 

Ukazatele likvidity se obecně vyjadřují podílem toho, čím je možno platit a toho, co 

je třeba zaplatit. Z hlediska obsahu se tedy rozlišují 3 základní ukazatele: 

· okamžitá likvidita,  

· pohotová likvidita, 

· běžná likvidita. 

 

Okamžitá likvidita 

 

 

Okamžitá likvidita (neboli likvidita I. stupně) je považována za nejpřísnější likvidní 

ukazatel, neboť nám udává schopnost zaplatit své krátkodobé závazky ihned, tedy pomocí 

hotovosti, peněz na bankovních účtech, šeků či volně obchodovatelných cenných papírů. 

Doporučovaná hodnota je v rozmezí 0,9 – 1,1. 

 

Pohotová likvidita 

 

 

Pohotová likvidita (neboli likvidita II. stupně) je očištěna o ne zrovna příliš likvidní 

položku - zásoby. Vyjadřuje nám, kolika korunami našich pohledávek a hotovosti (pokladna 

či bankovní účet) je pokryta jedna koruna našich krátkodobých závazků. Pro tento ukazatel 
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platí doporučení, že čitatel by měl být roven jmenovateli, tedy v poměru 1 : 1, popřípadě 1,5 : 

1. Pokud je poměr 1 : 1, podnik je schopen vyrovnat své závazky, aniž by musel prodat své 

zásoby. Vyšší hodnota tohoto ukazatele je příznivá pro věřitele, naopak pro akcionáře a 

vedení podniku už příznivá není, neboť nadměrná výše oběžných aktiv nepříznivě ovlivňuje 

výnosnost prostředků vložených do podniku. 

 

Běžná likvidita 

 

 

Běžná likvidita (neboli likvidita III. stupně) nám udává, kolika korunami z našich 

celkových oběžných aktiv je pokryta jedna koruna našich krátkodobých závazků, neboli 

kolikrát jsme schopni uspokojit naše věřitele, kdybychom v daném okamžiku přeměnili tato 

oběžná aktiva na hotovost. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím vyšší je i schopnost podniku 

hradit své závazky. Nevýhodou tohoto ukazatele je jeho vypovídací schopnost, jelikož nebere 

v úvahu krátkodobé závazky z hlediska doby splatnosti a tím lze k datu sestavení rozvahy 

výsledek ovlivnit odložením některých nákupů.  

Obecně se k ukazatelům likvidity řadí i ukazatel čistého pracovního kapitálu, neboť 

velmi úzce souvisí s likviditou. Z metodického hlediska avšak patří do skupiny ukazatelů 

rozdílových, z toho důvodu se v této práci charakteristika tohoto ukazatele nachází právě 

pospolu s ukazateli rozdílovými.  

2.2 Komplexní indexy hodnocení 

Finanční analýza vyhodnocuje nejen finanční situaci podniku v minulosti, ale rovněž 

slouží k předpovědi budoucnosti podniku a především k takové předpovědi, kdy lze 

vysledovat, zda je podnik schopen přežít. Cílem komplexních indexů hodnocení je souhrnně 

vyjádřit charakteristiku celkové finanční a ekonomické situace podniku a jeho výkonnost 

pomocí jediného čísla. K tomu nám pomáhá vytváření soustavy ukazatelů, neboť samotné 

poměrové ukazatele mají omezenou vypovídací schopnost z hlediska toho, že charakterizují 

jen určitý úsek činnosti firmy. 

Podstatou konstrukce soustav je sestavení jednoduchého modelu, který zobrazuje 

vazby mezi dílčími ukazateli vyššího stupně. Sestavené modely tedy tvoří souhrn ukazatelů, 
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které je možno detailně rozložit na další dílčí ukazatele. Tyto modely členíme z hlediska 

techniky vytváření do dvou skupin: 

· pyramidové soustavy, 

· soustavy účelově vybraných ukazatelů. 

2.2.1 Pyramidové soustavy – Du Pont rozklad 

Pyramidové ukazatelové soustavy vycházejí z jednoho vrcholového ukazatele, který 

je zkoumán a dekomponován na další ukazatele tak, aby vznikla účelová hierarchie ukazatelů. 

Ukazatele jsou uspořádány pyramidově a každý ukazatel má v rámci hierarchie své místo, 

které vyjadřuje jeho významnost a míru analytičnosti. 

Na způsobu konstrukce rozkladu velmi záleží. Nejen že jednotlivé ukazatele musí 

mít vypovídací schopnost, ale musí také fungovat matematické vazby mezi nimi. Vhodně 

zrekonstruovaná pyramidová soustava by měla odrážet souvislosti jednotlivých aspektů 

finančního zdraví, postihovat všechny tyto aspekty a poskytovat o nich stěžejní informace. 

Poprvé byl použit pyramidový rozklad v chemické společnosti Du Pont de Nomeurs 

a dodnes zůstává nejtypičtějším pyramidovým rozkladem právě Du Pont rozklad. Du Pont 

rozklad je zaměřen na rozklad rentability vlastního kapitálu a vymezení jednotlivých položek 

vstupujících do tohoto ukazatele. [12] 

 

 

Obr. 5 - Du Pont rozklad [12] 
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2.2.2 Soustavy účelově vybraných ukazatelů 

Do skupiny soustav účelově vybraných ukazatelů patří modely bankrotní a bonitní. 

Oba tyto modely jsou si velice podobné, neboť na základě jednočíselné charakteristiky 

posuzují finanční zdraví podniku. Jediný rozdíl mezi nimi vyplývá z účelu, pro který byly 

vytvořeny.  

2.2.2.1 Bankrotní modely 

Bankrotní modely informují analytiky o tom, zda je v nejbližší době podnik ohrožen 

bankrotem. Tyto modely vycházejí z toho, že podniky, které bojují se svou existencí, vykazují 

známky typické pro bankrot. K těm nejzásadnějším patří problémy s běžnou likviditou, s výší 

čistého kapitálu a s rentabilitou celkového vloženého kapitálu.  Do skupiny bankrotních 

modelů patří: 

· Altmanovo Z-skóre, 

· Tafflerův model, 

· Model IN (index důvěryhodnosti). 

 

Jako nejznámější a nejvyužívanější v České republice se jeví Altmanův model neboli 

Altmanův index finančního zdraví podniku. Tento jednoduchý model vznikl již v roce 1968, 

kdy prof. Edward Altman provedl u souboru velkého množství firem analýzu několika 

ukazatelů, které dokázaly předpovídat finanční krach firmy. Výsledkem této analýzy je 

rovnice, do které se dosazují hodnoty finančních ukazatelů, a na základě výsledku se pak dá 

předpovídat pravděpodobnost, zda je podnik adeptem na bankrot či ne. 

Modifikovaný Altmanův model zveřejněný v roce 1995, je upraven vynecháním 

jednoho ukazatele a změnou hodnot jednotlivých ukazatelů X1 – X4. Tento model je vhodný 

pro porovnání průmyslových společností lišící se způsobem financování aktiv, dále pro 

nevýrobní společnosti a rozvíjející se trhy. Z toho důvodu bude tento model aplikován 

v praktické části této práce. Rovnice pro výpočet tohoto upraveného modelu vypadá 

následovně: 
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Z = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4 

 

X1 = pracovní kapitál / celková aktiva 

X2 = zadržený zisk / celková aktiva        

X3 = EBIT / celková aktiva 

X4 = vlastní kapitál / cizí zdroje 

 

zadržený zisk = VH za běžné účetní období + VH minulých let + fondy ze zisku 

  

Interpretace výsledků tohoto modelu:           Z < 1,23 = krizová zóna 

     Z 1,23 - 2,9 = šedá zóna 

     Z > 2,9 = bezpečná zóna 

2.2.2.2 Bonitní modely 

Bankrotní modely stanovují na základě bodového hodnocení bonitu zkoumaného 

podniku a ten poté firmu při mezifiremním srovnání zařazuje. Do skupiny bonitních modelů 

patří např.: 

· Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy, 

· Tamariho model, 

· Kralickuv Quick test, 

· Modifikovaný Quick test. 

 

Stejně tak jako v předchozí subkapitole, i tady bude detailněji rozebrán nejjednodušší 

a nejvyužívanější bonitní model, který bude zároveň využit i pro praktickou analýzu této 

práce a tím je Kralickův Quick test. Tento test se skládá ze čtyř rovnic, na jejichž základě se 

poté hodnotí situace v podniku. První dvě rovnice vypovídají o finanční stabilitě podniku a 

následující dvě pak hodnotí výnosovou situaci podniku. 

 

R1 = vlastní kapitál / aktiva celkem 

R2 = (cizí zdroje – krátkodobý finanční majetek) / provozní cash flow 

R3 = EBIT / aktiva celkem 

R4 = provozní cash flow / provozní výnosy 
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Vypočteným výsledkům se poté přiřazuje určité množství bodů dle níže uvedené tabulky: 

Tab. 2 -  Bodování výsledků Kralickova Quick testu [4] 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R 1  < 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 > 0,3 

R 2 > 30 12 – 30 5 – 12 3 – 5 < 3 

R 3 < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 

R 4 < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 

 

Po přiřazení bodů se podnik hodnotí následovně: 

· průměrná výsledná hodnota bodů = nebo je > 3   » prosperující podnik 

· průměrná výsledná hodnota bodů 2 – 3   » průměrný podnik 

· průměrná výsledná hodnota bodů 1 – 2   » střední (podprůměrný) podnik 

· průměrná výsledná hodnota bodů < 1   » neprosperující podnik 

2.3 Vyšší metody 

Vyšší metody na rozdíl od elementárních, jež využívají elementární matematiku, jsou 

založené na složitějších matematických postupech a myšlenkách. Nejsou běžně používány, 

neboť jejich aplikace závisí na dobré dostupnosti údajů. Tyto metody se člení do dvou skupin: 

a) matematicko-statistické metody: [12] 

· bodové odhady 

· statistické testy odlehlých dat 

· empirické distribuční funkce 

· korelační koeficienty 

· regresní modelování 

· autoregresní modelování 

· analýza rozptylu 

· faktorová analýza 

· diskriminační analýza 

· robustní matematicko-statistické postupy 

 

b) nestatistické metody:  

· metody založené na teorii fuzzy množin 

· metody založené na alternativní teorii množin 

· metody formální matematické logiky 
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· expertní systémy 

· metody fraktální geometrie 

· neuronové sítě 

· metody založené na gnostické teorii neurčitých dat 
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3 Charakteristika společnosti 

Kofola Holding, a.s. vznikla v rámci restrukturalizace 

celé skupiny Kofola. Do obchodního rejstříku byla zapsána 

v roce 2005 pod původním obchodním názvem Black Red 

White, a.s.. V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost 

jmění zanikající společnosti Kofola, a.s. se sídlem v Krnově. Na 

společnost tak přešlo vlastnictví veškerých ochranných známek a 

vlastnictví podílů v dceřiných společnostech (obr. 6). 

 

 

 

Kofola Holding a.s. je mateřskou společností poskytující všem společnostem v rámci 

skupiny Kofola služby týkající se strategického řízení, IT podpory, nákupu, marketingu, 

controllingu a financí a je poskytovatelem licencí k ochranným známkám pro společnosti 

skupiny. 

 

 

Obr. 6 - Přehled mateřských společností Kofola Holding, a.s. [30] 
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Vzhledem k rozsáhlosti bude finanční analýza v této práci zaměřena pouze na 

jedinou dceřinou společnost, a to:  

 

Obchodní firma:   Kofola, a.s. 

Sídlo:    Krnov - Pod Bezručovým vrchem, Za drahou 165/1, PSČ 794 01 

Identifikační číslo:  277 67 680  

Právní forma:   Akciová společnost  

Předmět podnikání:   Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování 

jiných než základních služeb spojených s pronájmem  

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona  

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 

evidence 

Jediný akcionář:   Kofola Holding a.s. ,Ostrava - Poruba, Nad Porubkou 2278/31a, 

PSČ 708 00 , Identifikační číslo: 276 63 001  

Akcie:   1 343 ks (kmenové akcie na jméno) v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 200 000 Kč  

53 ks (kmenové akcie na jméno) v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 1 000 Kč  

Základní kapitál:   268 653 000 Kč 

 

 

Obr. 7 -  Organizační struktura společnosti [30] 
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Společnost Kofola je součástí skupiny Kofola, jednoho z nejvýznamnějších výrobců 

nealkoholických nápojů se sedmi výrobními závody na čtyřech trzích střední a východní 

Evropy. Působí nejen v České Republice, ale také na Slovensku, v Polsku a v Rusku. Celkově 

společnost v České republice zaměstnává 700 lidí.  

 

 

Obr. 8 - Kde působí skupina Kofola [17] 

 

Do produktového portfolia společnosti patří tradiční kolový nápoj s originální 

recepturou Kofola, řada ovocných nápojů, sirupů a koncentrátů Jupí, dětský nápoj Jupík a 

Jupík Aqua, přírodní pramenitá voda Rajec a Rajec Bylinka, hroznový nápoj Top Topic a 

Vinea, pravá americká RC Cola a Chito Tonic. [17] 

 

 

 

 

Obr. 9 - Produktové portfolio společnosti Kofola, a.s. 

Zdroj: Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej kofola s.a. za rok 2011 

3.1 Historie společnosti 

Vznik Kofoly jako nápoje sahá až do roku 1957, kdy tehdejší podnik Spofa dostal 

z nejvyšších politických míst za úkol vyrobit takový nealkoholický nápoj, který by nahradil 

nápoje kolového typu ze západu. Úkolu se ujal tým docenta Zdeňka Blažka z Výzkumného 
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ústavu léčivých rostlin v Praze. Ten v roce 1959 s úspěšností zakončil vývoj originálního 

sirupu KOFO, směsi bylinných a ovocných extraktů s obsahem kofeinu, z něho se následně 

vyráběla sycená, osvěžující limonáda Kofola, která byla poprvé vyrobena v roce 1960. 

Výroba na základě poptávky prudce stoupala. Svého zlatého období se Kofola dočkala v 

sedmdesátých letech a neustále si jej udržovala. Až po roce 1989 se vlivem politických změn 

začaly na trhu prosazovat zahraniční značky kolových nápojů a tradiční Kofola na nějakou 

dobu upadla do zapomnění. 

Až v roce 1993 koupila rodina řeckého rodáka Kostase Samarase sodovkárnu 

státního podniku Nealko Olomouc v Krnově a zahájila výrobu sycených nápojů pod 

původním názvem SP Vrachos s. r. o.. Ta dala v roce 1996 vzniknout společnosti Kofola tak, 

jak ji známe i dnes. V roce 1998 vstoupila Kofola také na slovenský trh a v této expanzi 

pokračovala následně v roce 2002 vstupem na polský trh a v roce 2004 založením dceřiné 

společnosti v Maďarsku. V roce 2006 pak došlo k vyčlenění holdingu jako společnosti s 

vlastní právní subjektivitou a názvem Kofola Holding, a.s.. 

Od roku 2000 je výrobní program společnosti Kofola spojen s tradičním nápojem 

Kofola, kdy byla s opavskou společností Ivax, tehdejším vlastníkem značky, uzavřena 

licenční smlouva. Registrovanou známku nápoje Kofola a jeho recepturu poté od společnosti 

Ivax odkoupila rodina řeckého obchodníka v roce 2002 za 215 mil. Kč, což lze považovat za 

velmi strategickou investici. 
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4 Finanční analýza společnosti Kofola, a.s. 

Před samotnou analýzou společnosti Kofola a.s. je nutné zmínit určité skutečnosti, 

které jistě ovlivní výchozí hodnoty některých ukazatelů. Jak již bylo zmíněno, v roce 2006 se 

uskutečnila restrukturalizace skupiny Kofola, následkem čehož vznikla společnost Kofola 

Holding a.s. jako mateřská společnost a zároveň došlo k přeměně původní Kofoly a.s. na 

společnost stejného jména, avšak s navýšeným základním kapitálem z 2 mil. Kč na 

268,653 mil. Kč. K tomuto navýšení došlo ke konci roku 2006, z čehož vyplývá, že výrazný 

vzrůst hodnot ve výkazu zisku a ztráty nastal až v roce 2007 z hlediska dostatečného času 

k využití nových zdrojů financování. 

Co se týče vztahu mezi matkou a dcerou, funguje matka jako podporující společnost 

v několika směrech, což již bylo zmíněno. Z hlediska finanční podpory je poslední finanční 

výpomoc evidována k 31. 12. 2007, kdy dceřinka Kofola a.s. vypomohla své matce. 

V následujícím roce však byla tato výpomoc splacena a v současné době si tyto dvě 

společnosti žádnou podporu v tomto směru neposkytují. 

4.1 Horizontální analýza účetních výkazů 

Cílem horizontální analýzy je změřit intenzitu změn jednotlivých analyzovaných 

položek. Nabízí se dvě možnosti měření, a to absolutní a relativní. Vyjádření v absolutních 

hodnotách poskytuje objektivnější pohled, procentuální vyjádření umožňuje okamžitou 

orientaci v hodnotách. Z toho důvodu bude analýza zpracována jako řetězový index 

v meziročním srovnání pomocí absolutního i relativního měření. 
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4.1.1 Horizontální analýza aktiv 

Absolutní změna = hodnota v běžném období – hodnota v předchozím období 

Procentuální změna = (absolutní hodnota / předchozí období) * 100 

 

Tab. 3 - Horizontální analýza aktiv 

 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 

Aktiva  

(v tis. Kč) 
absolutní 

změna 

% 

změna 

absolutní 
změna 

% 

změna 

absolutní 
změna 

% 

změna 

absolutní 
změna 

% 

změna 

Celková 
aktiva 

435 105 28,5 400 220 20,4 -164 170 -6,9 -23 534 -1,1 

Dl. majetek 249 765 51,8 244 726 33,5 51 626 5,3 53 520 5,2 

DNM -813 -58,3 -536 -92,3 26 751 59 446,7 -26 577 -100 

DHM 250 578 52,2 245 263 33,6 24 875 2,5 80 097 8 

DFN 0  0  0  0  

Oběžná 
aktiva 

187 034 18,1 156 751 12,9 -218 122 -15,9 -79 329 -6,9 

Zásoby 61 562 23,4 32 174 9,9 -43 056 -12,1 15 900 5,1 

Dlouhodobé 
pohledávky 

62 363 6 383,1 30 169 47,6 31 424 33,6 -17 703 -14,2 

Krátkodobé 
pohledávky 

84 090 11,5 100 560 12,3 -223 096 -24,4 -66 894 -9,7 

Kr. finanční 
majetek 

-20 981 -55 -6 152 -35,9 16 606 151,1 -10 632 -38,5 

Ostatní A – 

přech. účty 
aktiv 

-1694 -13,9 -1257 -12,1 2326 25,4 2275 19,8 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

 

Uvedená tabulka vykazuje z počátku výrazný růst celkových aktiv, naopak 

v posledních dvou analyzovaných letech dochází k jejich poklesu. Nejvýraznější změna aktiv 

o 435 105 tis. Kč v meziročním srovnání 2006 a 2007 je z hlediska finanční analýzy zásadní. 

Tato změna byla způsobena značnými investicemi do dlouhodobého majetku, kdy společnost 

investovala především do samostatných movitých věcí a staveb. Tyto investice byly 

realizovány především z toho důvodu, že v důsledku restrukturalizace skupiny Kofola byl 

společnosti Kofola a.s. na konci roku 2006 navýšen základní kapitál o 266 653 tis. Kč. Dále 

jsou celková aktiva rovněž ovlivněna výší oběžných aktiv, kde nejzásadnější vliv má výše 

pohledávek z obchodních vztahů a také zásoby. 

V roce 2009 již dochází k poklesu aktiv a v tomto trendu dále společnost pokračuje i 

v následujícím období. Příčinou klesání jsou právě oběžná aktiva, v rámci kterých došlo 
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k výraznému snížení pohledávek z obchodních vztahů v meziročním srovnání 2008 a 2009 o 

plných 226 053 tis. Kč. V roce 2010 již pokles těchto pohledávek nebyl tak značný. Pro 

jednodušší znázornění vývoje oběžných aktiv slouží následující grafické znázornění. 

 

Graf 1 - Vývoj oběžných aktiv 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv (2006 – 2010) 
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4.1.2 Horizontální analýza pasiv 

Tab. 4 - Horizontální analýza pasiv 

 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 

Pasiva  

(v tis. Kč) 
Absolutní 

změna 

% 

změna 

Absolut

ní změna 

% 

změna 

Absolutní 
změna 

% 

změna 

Absolutn

í změna 

% 

změna 

Celková pasiva 435 105 28,5 400 220 20,4 -164 170 -6,9 -23 534 -1,1 

Vlastní kapitál 41 787 13,8 84 272 24,5 142 695 33,3 -526 -0,1 

Základní 
kapitál  

0  0  0  0  

Kapitálové 
fondy 

0  0  0  0  

Rezervní 
fondy a ostatní 
fondy ze zisku 

6 259 6 076,7 9936 156,2 6 237 38,3 8 363 37,1 

VH minulých 
let 

-104 100 -1992,3 100 002 101,1 85618 7 597 132 417 152,6 

VH běžného 
účetního 
období 

139 627 485 -25 666 -15,2 50 840 35,6 -141 306 -73 

Cizí zdroje 380 557 32 355 664 22,6 -307 204 -16 -21 678 -1,3 

Rezervy -1 673 -38 15 461 560 -483 -2,7 -3 184 -18 

Dlouhodobé 
závazky 

73 864 458,5 92 914 103,3 -62 169 -34 -34 416 -28,5 

Krátkodobé 
závazky 

87 941 14,7 121 093 17,6 -46 618 -5,8 -12 680 -1,7 

Bankovní 
úvěry a 
výpomoci 

220 426 38,2 126 196 15,8 -197 934 -21,4 28 602 4 

Ostatní P – 

přech. účty 
pasiv 

12 761 45,6 -39 716 -97,6 339 34,2 0 0 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

 

Z horizontální analýzy pasiv vyplývá rok 2007 jako rok, na který je potřeba se více 

zaměřit. Tak jako v analýze aktiv tento rok přinesl značné změny, tak i na straně pasiv došlo 

v důsledku investic k nárůstu bankovních úvěrů. Tato položka následně ovlivnila rok 2009, 

kdy byla značná část těchto úvěrů splacena a položka klesla o plných 197 934 tis. Kč. Co se 

týče vlastního kapitálu, ten měl za celé sledované období rostoucí tendenci s výjimkou roku 

2010, kdy meziročně poklesl o 526 tis. Kč v důsledku značného poklesu výsledku 

hospodaření běžného účetního období o 141 306 tis. Kč. 
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4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tab. 5 - Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 

v tis. Kč 

 

Absolutní 
změna 

% 

změna 

Absolutní 
změna 

% 

změna 

Absolutní 
změna 

% 

změna 

Absolutní 
změna 

% 

změna 

Tržby za 
prodej zboží 

406 762 556 33 334 6,9 -119 867 -23,4 -34 793 -8,8 

Tržby za 
prodej 

vlastních 
výrobků a 
služeb 

2 118 

143 

683 -19 926 -0,8 -243 450 -10,1 -127 227 -5,9 

Tržby za 
prodej DM a 

materiálu 

190 155 493 -7 657 -3,3 -166 493 -75,3 30 426 55,7 

Náklady na 
prodané zboží 

266 281 533 29 217 9,2 -76 502 -22,1 -34 447 -12,8 

Výkonová 
spotřeba 

1 846 

701 

709,7 -114 573 -5,4 -299 182 -15 35 443 2,1 

Osobní 
náklady 

206 406 810,4 36 227 15,6 -5 290 -2 24 965 9,5 

Daně a 
poplatky 

6 664 817,7 -4 079 -54,5 -5 863 -

172,4 

4586 186,2 

Odpisy DNM 

a DHM 
61396 815 40 872 59,3 -32 366 -29,5 6 741 8,7 

VH za běžnou 
činnost 

138 801 483 -25 261 -15 51 289 36 -141 306 -73 

VH za účetní 
období 

139 627 485 - 25 666 -15,2 50 840 35,6 -141 306 -73 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

 

Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty vyplynulo, že na počátku sledovaného 

období tržby za prodej zboží stoupaly, přičemž největší nárůst nastal v meziročním období 

2006/2007, kdy tržby značně stouply ze 73 151 tis. Kč na 479 913 tis. Kč. Příčinou tohoto 

nárůstu byla opět restrukturalizace celé skupiny Kofola. V tomto období dosahovala 

společnost výrazně vyšší položky základního kapitálu, jež mohla zhodnocovat. Tento růst 

vyvrcholil v roce 2008. Následně již tržby za prodej zboží klesaly. Tato situace samozřejmě 

ovlivnila výsledek hospodaření za účetní období, ten v roce 2007 dosahoval 168 422 tis. Kč, 

následně měl střídavý charakter a v roce 2009 vykazoval částku 193 596 tis. Kč. 

V následujícím roce však došlo k výraznému propadu, kdy výsledek hospodaření za účetní 

období dosáhl pouze 52 290 tis. Kč. Tento propad lze přisuzovat obecně špatné celosvětové 

ekonomické situaci. 
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Nejvyšší tržby za zboží rovněž ovlivnily obchodní marži, která měla od roku 2006, 

kdy byla nejnižší, vzrůstající charakter a v roce 2008 dosahovala nejvyšších hodnot. Také 

výkony výrazně stouply v roce 2007 a v roce 2008 dosahovaly nejvyšší hodnoty 2 414 940 

tis. Kč. I v jejich případě následně docházelo k jejich poklesu. 

4.2 Vertikální analýza účetních výkazů 

Jak již bylo v teoretické části zmíněno, vertikální analýza se na rozdíl od horizontální 

zabývá vždy jen jedním sledovaným obdobím a sleduje strukturu účetních výkazů. 

Následující analýza nám vyjádří procentní podíl jednotlivých položek aktiv a pasiv. Co se 

týče výsledovky, zde byly jako vztažná veličina zvoleny výnosy. 

4.2.1 Vertikální analýza aktiv 

Tab. 6 - Vertikální analýza aktiv 

v tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Aktiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 31,6% 37,3% 41,3% 46,8% 49,7% 

DNM 0,3% 0,1% 0,1% 2,6% 0,1% 

DHM 99,7% 99,9% 99,9% 97,4% 99,9% 

DFM 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 67,6% 62,2% 58,3% 52,7% 49,6% 

Zásoby 25,5% 26,6% 25,9% 27,1% 30,6% 

Dlouhodobé pohledávky 0,1% 5,2% 6,8% 10,8% 9,9% 

Krátkodobé pohledávky 70,7% 66,8% 66,5% 59,7% 58% 

Krátkodobý fin. majetek 3,7% 1,4% 0,8% 2,4% 1,6% 

Ostatní A – přechodné účty aktiv 0,8% 0,5% 0,4% 0,5% 0,6% 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

 

Majetkovou strukturu tvoří 3 složky, z nichž nejvýznamnějšími jsou dlouhodobý 

majetek a oběžná aktiva, což je znázorněno i na níže vyobrazením grafu. Poslední složka 

ostatní aktiva je v tomto případě tak minimální (nedosahuje ani 1% podílu na celkových 

aktivech), že pro svou zanedbatelnost nebyla ani do grafu zařazena.  

Na začátku sledovaného období tvořil dlouhodobý majetek 31,6 % majetku 

společnosti. V následujících letech tato položka neustále rostla, kdy v roce 2010 se na složení 

aktiv podílela bez mála 50%ní  měrou. Pro firmu je obecně výnosnější, pokud má své 

prostředky investované do dlouhodobějších aktiv, neboť pomocí nich dosahuje větší 

výnosnosti. Toto obecné doporučení Kofola a.s. ve sledovaném období plní velmi dobře.  
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Graf 2 -  Majetková struktura společnosti 
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Zdroj: účetní výkazy společnosti Kofola a.s. (2006 – 2010) 

 

Na druhou stranu je také důležité, aby firma byla schopna zajistit svou likviditu, 

k níž jsou podstatné položky oběžného majetku. Ten logicky v závislosti na dlouhodobém 

majetku vykazuje klesající hodnoty, ale ve zdravé míře. Zatímco na položce dlouhodobého 

majetku se DHM podílí téměř 100%ní měrou, u oběžných aktiv jde o atraktivnější složení. 

Zde jsou nejvýznamnějšími položkami zásoby a krátkodobé pohledávky. Dlouhodobé 

pohledávky a krátkodobý finanční majetek mají minimální důležitost (viz. níže uvedený graf). 

Co se týče zásob, ty představují v roce 2006 25,5% oběžných aktiv. Po celé analyzované 

období se v malé míře tato položka navyšuje. Tato vychýlení jsou pravděpodobně způsobena 

cenami, kterými byly zásoby oceněny. Krátkodobé pohledávky zaujaly klesající směr, 

zatímco v roce 2006 dosahovaly něco málo přes 70% oběžných aktiv, na konci sledovaného 

období již tvořily pouze 58% těchto aktiv.  
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Graf 3 - Struktura oběžných aktiv 
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Zdroj: účetní výkazy společnosti Kofola a.s. (2006 – 2010) 

4.2.2 Vertikální analýza pasiv 

Tab. 7 - Vertikální analýza pasiv 

v tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Pasiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 19,8% 17,6% 18,2% 26% 26,3% 

Základní kapitál 88,7% 77,9% 62,6% 47% 47% 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0,03% 1,8% 3,8% 3,9% 5,4% 

VH minulých let 1,7% -28,7% 0,3% 15,2% 38,4% 

VH běžného účetního období 9,5% 48,9% 33,3% 33,9% 9,2% 

Cizí zdroje 78,3% 80,4% 81,8% 73,9% 73,7% 

Rezervy 0,4% 0,2% 0,9% 1,1% 0,9% 

Dlouhodobé závazky 1,3% 5,7% 9,5% 7,4% 5,4% 

Krátkodobé závazky 50% 43,5% 41,2% 46,8% 46,6% 

Bankovní úvěry a výpomoci 48,3% 50,6% 47,8% 44,7% 47,1% 

Ostatní P – přechodné účty pasiv 1,8% 2,1% 0,04% 0,06% 0% 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

 

Kapitálová struktura podniku je složena z vlastního a cizího kapitálu, zanedbatelnou 

položkou jsou ostatní pasiva (viz. graf 4). Z hlediska vertikální analýzy zdrojové strany lze 

vyvodit, že společnost Kofola využívá ve své kapitálové struktuře ve větší míře cizí kapitál. 

Tato položka do roku 2008 rostla, kdy dosáhla hodnoty téměř 82% z celkových pasiv, což 
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bylo zapříčiněno růstem krátkodobých a dlouhodobých závazků. Dále již podíl cizích zdrojů 

na celkových pasivech klesá. 

 

Graf 4 -  Kapitálová struktura společnosti 
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Zdroj: účetní výkazy společnosti Kofola a.s. (2006 – 2010) 

 

Dominující hodnotou v analýze pasiv je meziroční vzrůst výsledku hospodaření za 

běžné účetní období, kdy se tato položka v roce 2007 vyhoupla až na hodnotu 48,9 %. Avšak i 

přes tak značně vysokou hodnotu této položky, nebyl nijak ovlivněn vlastní kapitál a to 

z důvodu výrazně záporného výsledku hospodaření minulých let. Ten až následně v roce 2009 

a 2010 svým růstem ovlivnil i růst vlastního kapitálu, což je velice zřetelně vidět i 

v grafickém znázornění kapitálové struktury. Následující graf pak zobrazuje, v jaké míře se 

jednotlivé položky podílejí na celkové položce vlastního kapitálu. 
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Graf 5 - Struktura vlastního kapitálu 
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Zdroj: účetní výkazy společnosti Kofola a.s. (2006 – 2010) 

4.2.3 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tab. 8 - Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

v tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 17,3% 15,3% 16,3% 15,2% 14,5% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 73,5% 77,4% 76,6% 82,7% 82,1% 

Tržby za prodej DM a materiálu 9,1% 7,3% 7,1% 2,1% 3,4% 

Náklady na prodané zboží 13,1% 11,6% 12,7% 12% 10% 

Výkonová spotřeba 78% 77,1% 73,3% 74% 74% 

Osobní náklady 6,7% 8,5% 9,9% 11% 12,3% 

Daně a poplatky 0,2% 0,3% 0,1% -0,1% 0,1% 

Odpisy DNM a DHM 1,97% 2,5% 4% 3,4% 3,6% 

VH za běžnou činnost _ _ _ _ _ 

VH za účetní období _ _ _ _ _ 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

 

Na rozdíl od rozvahy není vertikální analýza výkazu zisků a ztráty tak jednoznačná. 

V případě rozvahy je vždy vztažnou veličinou bilanční suma, kdežto u výsledovky je vždy 

zapotřebí vybrat, k jaké veličině se budou jednotlivé položky vztahovat. Pro tuto analýzu byly 

jako vztažná veličina použity výnosy. Jednoznačně nejdůležitější složkou, jež se největší 

měrou podílí na dosažených výnosech, je položka vytvořených výkonů. Ta se v celém 
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analyzovaném období pohybuje v hodnotách přes 70%. Rovněž je třeba zmínit i další položky 

jako tržby za prodej zboží, tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a ostatní 

provozní výnosy. Tržby za prodané zboží se na celkových výnosech podílejí přibližně stejně 

v každém roce. Co se týče tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, ty se podílely 

na celkových výnosech nejvíce v roce 2006, a to 9,1%, což lze přiřknout restrukturalizaci 

skupiny Kofola, neboť následovně již má tato položka pravidelně klesající tendenci, kdy 

v roce 2010 dosáhla hodnoty 3,36%. 

4.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

4.3.1 Čistý pracovní kapitál 

Pracovní kapitál tvoří oběžná aktiva, tedy zásoby, pohledávky a finanční majetek. 

Abychom získali hodnotu čistého pracovního kapitálu, musíme oběžná aktiva očistit od 

krátkodobých závazků. 

 

Tab. 9 - Čistý pracovní kapitál 

v tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Zásoby 263 025 324 587 356 761 313 705 329 605 

Dlouhodobé pohledávky 977 63 340 93 509 124 933 107 230 

Krátkodobé pohledávky 730 187 814 277 914 837 691 741 624 847 

Krátkodobý finanční majetek 38 125 17 144 10 992 27 598 16 966 

Krátkodobé závazky 597 842 685 782 806 875 760 257 747 577 

Krátkodobé bankovní úvěry 401 653 660 506 677 481 549 968 610 302 

Čistý pracovní kapitál 32 819 -126 940 -108 257 -152 248 -279 231 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

 

Význam existence čistého pracovního kapitálu je pro každý podnik zásadní, neboť 

zajišťuje potřebnou míru likvidity. Z jednotlivých hodnot v rámci celého analyzovaného 

období je zřejmé, že pouze v roce 2006 nehrozí společnosti Kofola nekrytí vzniklých dluhů. 

Je to jediný rok, kdy čistý pracovní kapitál dosahuje kladných hodnot, jelikož má společnost 

dostatek oběžných aktiv na krytí krátkodobých závazků. V období 2007 – 2010 však 

krátkodobé závazky rostou, což posouvá čistý pracovní kapitál do záporných hodnot a z toho 

vyplývá, že společnost v tomto období neměla dostatek oběžných aktiv na krytí krátkodobých 

závazků. Vzhledem k tomu, že krátkodobý finanční majetek vykazuje nepříliš vysoké hodnoty 
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oproti pohledávkám, mohl by nastat problém se splácením závazků v případě, kdy by 

odběratelé nehradili řádně své závazky vůči společnosti, neboť finanční hotovost je 

likvidnější než pohledávky. 

4.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza z hlediska poměrových ukazatelů bude provedena pomocí tří základních 

ukazatelů rentability, a to rentability celkového kapitálu (ROA), rentability vlastního kapitálu 

(ROE) a rentability tržeb (ROS). Posledním ukazatelem popsaným v teoretické části, je 

rentabilita nákladů (ROC). Jelikož se jedná pouze o doplňkový ukazatel k rentabilitě tržeb a 

lze jej jednoduše stanovit, pokud od 1 odečteme rentabilitu tržeb, nebude v rámci následující 

analýzy využit. 

4.4.1 Ukazatele rentability  

4.4.1.1 Rentabilita celkového kapitálu  

ROA = (zisk před úroky a zdaněním / celková aktiva)*100 

 

Tab. 10 - Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

V tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Zisk před úroky a zdaněním 42 648 129 692  146 289 188 627 74 674 

Celková aktiva 1 526 143  1 961 248 2 361 468  2 197 298 2 173 764 

ROA 2,8% 6,6% 6,2% 8,6% 3,44% 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

 

Na počátku dosahovala ROA nejnižší hodnoty za celé sledované období a sice 2,8%. 

V následujících třech letech stoupla více než dvojnásobně a v posledním analyzovaném roce 

2010 klesla téměř na hodnotu roku 2006. Nejpozitivněji lze tedy hodnotit rok 2009, který byl 

ovlivněn výší EBITu. Razantní pokles v roce 2010, kdy rentabilita celkového kapitálu klesla 

na 3,44% je ovlivněn vyššími náklady společnosti Kofola, na kterých se podílely především 

osobní náklady a náklady na spotřebu materiálu a energie. Ty zapříčinily snížení výsledku 

hospodaření za běžnou činnost, potažmo snížení ROA. 
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4.4.1.2 Rentabilita vlastního kapitálu 

ROE = (zisk po zdanění / vlastní kapitál)*100 

 

Tab. 11 - Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

V tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Zisk po zdanění 28 794  168 422 142 756 193 596 52 290 

Vlastní kapitál 302 775 344 562 428 834  571 529 571 003 

ROE 9,5% 48,9% 33,3% 33,9% 9,16% 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

 

Rentabilitu vlastního kapitálu lze hodnotit velmi pozitivně především v letech 2007 – 

2009, nejpozitivněji pak v roce 2007, kdy dosahovala hodnoty 48,9%. Za její růst plně 

odpovídá rostoucí zisk společnosti. V předešlém a následujícím roce se hodnota ROE 

pohybovala nad 9%. V porovnání s obdobím mezi těmito roky je ROE na nízké úrovni, ale i 

přesto je tato hodnota minimálně dvakrát vyšší než výnosnost cenných papírů garantovaných 

státem, z čehož lze usuzovat, že společnost je pro investory atraktivní a tudíž jistojistě není 

odsouzena k zániku. 

4.4.1.3 Rentabilita tržeb  

ROS = (zisk před úroky a zdaněním / výnosy)*100 

 

Tab. 12 -  Rentabilita tržeb (ROS) 

V tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Zisk před úroky a zdaněním 42 648 129 692 146 289 188 627 74 674 

Tržby za prodej zboží 73 151  479 913 513 247 393 380 358 587 

Výkony 297 591 2 393 378 2 414 940 2 152 343 2 055 209 

Tržby z prodeje DM a materiálu 38 571 228 727 221 070 54 578 85 004 

Ostatní provozní výnosy 609 22 301 94 204 214 971 33 435 

Výnosy 409 992 3 124 319 3 243 461 2 815 272 2 502 235 

ROS 10,4% 4,15% 4,5% 6,7% 3% 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

 

Na počátku analyzovaného období dosáhla rentabilita tržeb nejvyšší hodnoty 

sledovaných let, kdy se ziskovost z 1 koruny výnosů vyšplhala nad 10%ní úroveň. 

V následujících letech je hodnota ROE více než poloviční s výjimkou roku 2009. Příčinou 
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tohoto poklesu je poměr mezi EBITem a výnosy. Zatímco v nejlepším roce 2006 jsou výnosy 

více než 9x vyšší oproti EBITu, v roce 2010, kdy ROE dosahovala nejmenší hodnoty, byly 

výnosy 33x vyšší než EBIT a ziskovost z 1 Kč tržeb tedy dosáhla pouze na hodnotu 3%. 

 

Graf 6 - Vývoj ukazatelů rentability 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

 

4.4.2 Ukazatele aktivity 

4.4.2.1  Doba obratu celkových aktiv 

Doba obratu celkových aktiv = celková aktiva / (tržby/365) 

 

Tab. 13 - Doba obratu celkových aktiv 

V tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby 409 992 3 124 319 3 243 461 2 815 272 2 502 235 

Celková aktiva 1 526 143 1 961 248 2 361 468 2 197 828 2 173 764 

Doba obratu celkových aktiv 1 359 223 266 285 317 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

 

Nejvyšší doba obratu zásob byla jednoznačně v roce 2006 1359 dní, což bylo 

způsobeno navýšením základního kapitálu o plných 266,653 mil. Kč. Díky tomu společnost 

dosahovala několikanásobně vyšších výnosů. V roce 2007 došlo k prudkému poklesu 
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v souvislosti s vyššími vytvořenými výkony. Následně dochází opětovně k růstu ukazatele 

díky sníženým výkonům společnosti Kofola a.s.. 

4.4.2.2 Rychlost obratu zásob 

Rychlost obratu zásob = zásoby / (tržby/365) 

 

Tab. 14 - Rychlost obratu zásob 

V tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Zásoby 263 025 324 587 356 761 313 705 329 605 

Tržby 409 992 3 124 319 3 243 641 2 815 272 2 502 235 

Rychlost obratu zásob 234,2 37,9 40,1 40,1 48 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

 

Opětovně rok 2006 je s vysokou hodnotou rychlosti obratu zásob oproti dalšímu 

období v popředí, což zapříčinily stejné okolnosti jako u doby obratu celkových aktiv. 

4.4.2.3 Rychlost obratu pohledávek 

Rychlost obratu pohledávek = pohledávky z obchodních vztahů / (tržby/365) 

 

Tab. 15 -  Rychlost obratu pohledávek 

V tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Pohledávky 731 164 877 617 1 008 346 816 647 732 077 

Tržby 409 992 3 124 319 3 243 641 2 815 272 2 502 235 

Rychlost obratu pohledávek 650 103 113,5 106 107 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

 

Doba obratu pohledávek z obchodních vztahů dosahovala hodnoty 650 dní. 

V meziročním srovnání 2006/2007 došlo k rapidnímu snížení doby obratu, což ovlivnily 

výrazně nižší výnosy za rok 2006. Mírný růst v roce 2008 je způsoben rostoucími 

pohledávkami. 

4.4.2.4 Rychlost obratu závazků 

Rychlost obratu závazků = závazky z obchodních vztahů / (tržby/365) 
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Tab. 16 - Rychlost obratu závazků 

V tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Krátkodobé závazky 597 842 685 782 806 875 760 257 747 577 

Tržby 409 992 3 124 319 3 243 641 2 815 272 2 502 235 

Rychlost obratu závazků 532 80 91 99 109 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

 

Tradičně rok 2006 dosahoval největšího počtu dní v porovnání s dalšími roky 

analyzovaného období. Důvody proměn tohoto ukazatel jsou obdobné jako u výše 

vysledovaných hodnot rychlosti obratu pohledávek.  

4.4.3 Ukazatele zadluženosti 

4.4.3.1 Ukazatel věřitelského rizika 

Věřitelské riziko = cizí zdroje / celková aktiva 

 

Tab. 17 - Ukazatel věřitelského rizika 

V tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková aktiva 1 526 143 1 961 248 2 361 486 2 197 828 2 173 764 

Cizí zdroje 1 195 442 1 575 979 1 931 643 1 624 439 1 602 761 

Věřitelské riziko 0,78 0,8 0,82 0,74 0,74 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

 

Ukazatel věřitelského rizika se ve společnosti Kofola pohybuje po celé sledované 

období na přibližně stejné úrovni, přičemž nejnižšími jsou hodnoty roku 2009 a 2010, kdy 

ukazatel mírně klesl na hodnotu 0,74. Tento vývoj lze hodnotit jednoznačně pozitivně, neboť 

snížené hodnoty vykazují nižší zadlužení společnosti a rovněž pro věřitele tato zpráva značí 

schopnost Kofoly hradit závazky vůči nim. 
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4.4.3.2 Ukazatel úrokového krytí 

Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky 

 

Tab. 18 - Ukazatel úrokového krytí 

V tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Zisk před úroky a zdaněním 42 648 129 692 146 289 188 627 74 674 

Nákladové úroky 2 396 26 144 42 746 26 652 21 199 

Úrokové krytí 18 5 3,4 7 3,5 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

 

Z analýzy úrokového krytí je zřejmé, že společnost nemá problémy s hrazením svých 

úrokových nákladů, neboť hodnoty v jednotlivých letech jsou vždy několikrát vyšší než 

minimálně potřebná hodnota 1, i když obecně klesající trend nelze hodnotit pozitivně. V roce 

2006 dosahuje ukazatel hodnoty 18, jejíž příčinou jsou velmi nízké nákladové úroky 

v porovnání s ostatními roky. 

4.4.4 Ukazatele likvidity 

4.4.4.1 Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita = krátkodobý finanční majetek / krátkodobé závazky 

 

Tab. 19 - Okamžitá likvidita 

V tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Krátkodobý finanční majetek 38 125 17 144 10 992 27 598 16 966 

Krátkodobé závazky 597 842 685 782 806 875 760 257 747 577 

Krátkodobé bankovní úvěry 401 653 660 506 677 481 549 968 610 302 

Okamžitá likvidita 0,04 0,01 0,01 0,02 0,01 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

 

Podle metodiky ministerstva průmyslu a obchodu jsou doporučované hodnoty běžné 

likvidity ve výši 0,2. V rámci celého analyzovaného období se však hodnota okamžité 

likvidity společnosti Kofola a.s. pohybuje pod touto úrovní. Jako pohotové platební 

prostředky jsou brány v úvahu peníze na běžném účtu a jiných účtech, peníze v pokladně a 

volně obchodovatelné cenné papíry a šeky. Společnost drží minimální hotovost i minimum na 
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běžném účtu, což signalizuje možné potíže s placením svých závazků, avšak díky 

kontokorentnímu úvěru u Komerční banky kryje společnost případné nedostatky finančních 

prostředků pro zaplacení svých závazků. 

4.4.4.2 Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita = (pohotová oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 

 

Tab.  20 -  Pohotová likvidita 

V tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Krátkodobé pohledávky 730 187 814 277 914 837 691 741 624 847 

Krátkodobý finanční majetek 38 125 17 144 10 992 27 598 16 966 

Krátkodobé závazky 597 842 685 782 806 875 760 257 747 577 

Krátkodobé bankovní úvěry 401 653 660 506 677 481 549 968 610 302 

Pohotová likvidita 0,77 0,62 0,62 0,55 0,47 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

 

Nejpřívětivější stav na základě doporučovaných hodnot pohotové likvidity by byl 

v případě, kdyby poměr tohoto ukazatele byl 1:1. V tomto případě by byl podnik schopen 

hradit své závazky bez dalšího prodeje svých zásob. Z výsledných hodnot je tedy zřejmé, že 

Kofola a.s. není schopna ze svých krátkodobých pohledávek a finančního majetku plnit své 

krátkodobé závazky, což je rizikové pro věřitele. Naopak pro společnost je toto přijatelnější, 

neboť nadměrné množství oběžných aktiv vede k nižší výnosnosti vložených prostředků. 

4.4.4.3 Běžná likvidita 

Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

 

Tab. 21 -  Běžná likvidita 

V tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Oběžná aktiva 1 032 314 1 156 008 1 282 590 1 033 044 971 418 

Krátkodobé závazky 597 842 685 782 806 875 760 257 747 577 

Krátkodobé bankovní úvěry 401 653 660 506 677 481 549 968 610 302 

Běžná likvidita 1,03 0,9 0,86 0,79 0,72 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 
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Čím vyšší je hodnota ukazatele běžné likvidity, tím je větší pravděpodobnost, že si 

společnost zachová svou platební schopnost. Od roku 2006 však tento ukazatel neustále klesá, 

přičemž příčinou tohoto poklesu jsou klesající pohledávky a růst krátkodobých závazků. 

Oběžná aktiva tedy nejsou schopna pokrýt krátkodobé závazky společnosti. Kofola a.s. však 

v budoucnu neuvažuje o změnách v řízení likvidity. 

 

Graf 7 - Vývoj ukazatelů rentability 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

4.5 Altmanův bankrotní model 

Tab. 22 -  Altmanovo Z-skóre 

 2006 2007 2008 2009 2010 

X1 0,02 -0,06 -0,05 -0,07 -0,13 

X2 0,03 0,04 0,067 0,14 0,14 

X3 0,03 0,066 0,062 0,086 0,03 

X4 0,25 0,22 0,22 0,35 0,36 

Z-skóre 0,7 0,41 0,54 0,94 0,18 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

 

Pro výpočet Altmanova Z-skóre byl použit model upravený pro analýzu 

neprůmyslových podniků, jak již bylo zmíněno v teoretické části, tudíž vyhovující pro tuto 

analýzu. Vzhledem k tomu, že po celé analyzované období se Z-skóre pohybuje pod úrovní 

hodnoty 1,23, která signalizuje počátek krizové zóny, je zřejmé a také překvapivé, že 

společnost Kofola se v této zóně pohybuje a v posledním analyzovaném roce je hodnota 
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opravdu velmi nízká. Pro katapultování společnosti alespoň do pásma šedé zóny, je zásadní 

zaměřit se především na ukazatele X1 a X4. V rámci ukazatele X1 je třeba zvýšit velikost 

čistého pracovního kapitálu, pro X4 je pak vhodné zvýšit účetní hodnotu vlastního kapitálu a 

dosažený zisk nerozdělovat mezi akcionáře v rámci výplat dividend, ale navýšit nerozdělený 

zisk minulých let. 

 

Graf 8 - Vývoj hodnot Altmanova Z-skóre 
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Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

 

4.6 Bonitní model – Kralickův Quick test 

Tab. 23 - Výpočet a bodové hodnocení Kralickova Quick testu 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Výsledek 
poměru 

Počet 
bodů 

Výsledek 
poměru 

Počet 
bodů 

Výsledek 

poměru 

Počet 
bodů 

Výsledek 
poměru 

Počet 
bodů 

Výsledek 
poměru 

Počet 
bodů 

R1 0,2 3 0,18 2 0,18 2 0,26 3 0,26 3 

R2 23,1 1 7,8 2 7,5 2 6 2 10 2 

R3 0,03 1 0,06 1 0,06 1 0,085 2 0,03 1 

R4 0,12 4 0,06 2 0,078 2 0,09 3 0,06 2 
Průměrné 
hodnocení 

 2,25  1,75  1,75  2,5  2 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů společnosti Kofola, a.s. (2006 – 2010) 

 

R1 = vlastní kapitál / aktiva celkem  

R2 = (cizí zdroje – krátkodobý finanční majetek) / provozní cash flow 

R3 = EBIT / aktiva celkem 
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R4 = provozní cash flow / provozní výnosy 

 

Z komplexního hodnocení Kralickova Quick testu vyšla společnost Kofola a.s. jako 

dobrý (průměrný) podnik. V roce 2006, 2009 a 2010 se průměrné hodnocení pohybuje 

v rozmezí 2 – 3, proto je společnost hodnocena jako průměrně prosperující. V roce 2007 a 

2008 pak hodnocení kleslo na hodnotu 1,75. Příčinou tohoto poklesu je snížení ukazatele 

finanční stability R1, který vypovídá o kapitálové síle, tedy vyjadřuje zadluženost společnosti 

a dále také snížení ukazatele R3, což je ekonomický ukazatel efektivnosti hospodaření, jehož 

hodnocení je zásadní především pro věřitele. 

4.7 Vyhodnocení finanční analýzy společnosti Kofola a.s. 

Při pohledu na horizontální analýzu rozvahy lze vidět, že v průběhu sledovaného 

období celková bilanční suma roste. Nejvyšší hodnoty dosáhla roku 2008. Nárůst byl 

způsoben neustálým zvyšováním dlouhodobého hmotného majetku a zvyšováním položky 

dlouhodobých závazků a v roce 2008 také nezvykle vyššími oběžnými aktivy. Na straně pasiv 

lze vidět, že bilanční suma jde ruku v ruce s cizími zdroji, konkrétně s položkou bankovní 

úvěry a výpomoci, ta se pohybovala v nejvyšších číslech v roce 2008, což lze 

přisoudit nutnosti čerpat bankovní úvěry v důsledku celosvětové ekonomické krize, jejíž 

vrchol byl dosažen právě mezi lety 2008 a 2009. 

Z hlediska analýzy finančních ukazatelů se jeví likvidita a věřitelské riziko jako slabé 

stránky společnosti Kofola, ale co se týče rentability, lze jako silnou stránku této společnosti 

označit právě rentabilitu vlastního kapitálu. Je ale zřejmé, že z hlediska výnosu, likvidity a 

bezrizikovosti (jistoty) nelze být zkrátka úspěšný ve všech třech oblastech najednou. 

Nadprůměrné hodnoty v jedné oblasti budou vždy vykoupeny na úkor zbylých dvou oblastí. 

Z pohledu komplexního hodnocení lze společnost Kofola a.s. označit jako 

stabilizovanou, konkurenceschopnou společnost, která je nejen díky svému portfoliu 

kvalitních a oblíbených výrobků zařazena na 3. příčku v oblasti tržního podílu výrobců 

nealkoholických nápojů na českém trhu. Z pozitivního vývoje této společnosti především 

v posledních letech, lze konstatovat, že bude i nadále zaujímat na trhu velmi strategickou 

pozici a i v budoucnu se bude intenzivně rozvíjet. Pro společnost je velmi důležité klást důraz 

na spolupráci s obchodními řetězci, neboť jejich význam na českém trhu neustále roste a 

klesající kupní síla je jistě hrozbou nejen pro tuto společnost. 
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5 Mezipodniková komparace 

Výše analyzovaná společnost Kofola a.s. bude nyní porovnána se společnostmi 

PEPSICO CZ s.r.o. a Coca-Cola HBC Česká Republika s.r.o., což jsou jedni z jejich 

největších konkurentů. Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že Coca-Cola má tržní podíl 18%, 

tedy největší a na 2. místě se vyskytuje společnost Karlovarské minerální vody. Přesto byla 

pro komparaci jako druhý podnik zvolena společnost PEPSICO CZ, která je sice z hlediska 

tržního podílu až 4. největším konkurentem Kofoly, ale portfolio produktů těchto společností 

je srovnatelné a jak již bylo zmíněno, největší produktový kůň společnosti Kofola, kterým je 

právě stejnojmenný oblíbený nápoj, vznikl v tehdejším Československu jako náhradník 

nedostupných produktů Coca-Cola a Pepsi:Cola, které jsou v současné době také největšími 

tahouny v sortimentu svých výrobců. 

 

Graf 9 - Postavení porovnávaných společností na českém trhu 
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Zdroj: Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej kofola s.a. za rok 2011 

 

5.1 Prezentace vybraných společností 

Coca-Cola HBC Česká republika s.r.o. 

Tato společnost je členem skupiny Coca-Cola Hellenic Bottling Company, 

největšího uskupení ve výrobě nealkoholických nápojů v Evropě. Celosvětově tato skupina 

působí ve 28 zemích Evropy, Asie a Afriky. V České Republice, na jejíž trh vstoupila v roce 

1991, zaměstnává v současné době bezmála 1200 lidí. Základní sortiment, jež tato společnost 

nabízí, soustřeďuje 6 základních nápojových produktů v různých obměnách. 
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PEPSICO CZ s.r.o.  

PEPSICO CZ s.r.o. je součástí nadnárodní společnosti PEPSICO a vyrábí a 

distribuuje nealkoholické nápoje mezinárodních značek. Vznikla v roce 1993 jako právní 

nástupce obchodní a výrobní skupiny Toma. V současné době zaměstnává něco málo přes 500 

zaměstnanců. Produktové portfolio této společnosti je složeno z 11 základních nápojů, mezi 

něž se od roku 2000 řadí i produkty značky Toma původního českého výrobce. Mimo jiné 

společnost provádí na území ČR od roku 2004 distribuci bramborových lupínků a dalších 

výrobků celosvětové značky Lay`s.  

5.2 Komparace čistého pracovního kapitálu vůči celkovým aktivům 

Tab. 24 - Čistý pracovní kapitál vůči celkovým aktivům 

Společnost 2006 2007 2008 2009 2010 

Kofola a.s. 0,02 -0,06 -0,05 -0,07 -0,13 

PEPSICO CZ s.r.o. 0,08 0,17 0,20 0,23 0,11 

Coca-Cola HBC 0,10 0,11 -0,02 0,05 0,095 

Zdroj: vlastní výpočty z VZ společností Kofola a.s., PEPSICO CZ s.r.o., Coca-Cola HBC 

 

Ze srovnání čistého pracovního kapitálu vůči aktivům vyplývá, že nejzodpovědnější 

přístup má společnost PEPSICO v porovnání s dalšími dvěma společnostmi. Tato společnost 

se za celé sledované období ani jednou nedostala do záporných hodnot, což se nedá říci o 

společnosti Kofola, která svou agresivní strategií řízení vykazuje záporné hodnoty po celé 

období vyjma roku 2006. To je způsobeno především tím, že Kofola jako jediná využívá cizí 

zdroje v podobě krátkodobých a dlouhodobých bankovních úvěrů. U společnosti Coca-Cola 

pouze v roce 2008 klesl ukazatel pod nulovou úroveň, což způsobil vysoký meziroční nárůst 

závazků z obchodních vztahů. V dalších letech si vede obstojně, i  když v porovnání 

s PEPSICO jsou její hodnoty daleko nižší především v letech 2008 a 2009, kdy se firmě 

PEPSICO dařilo výrazně minimalizovat riziko insolvence, ale v opačném případě tato 

skutečnost vede k útlumu v oblasti investic. Na níže uvedeném grafu lze objektivně posoudit 

vývoj pracovního kapitálu vůči aktivům u jednotlivých společností. 
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Graf 9 - Vývoj čistého pracovního kapitálu vůči aktivům 
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Zdroj: vlastní výpočty z VZ společností Kofola a.s., PEPSICO CZ s.r.o., Coca-Cola HBC 

5.3 Komparace ukazatelů rentability 

Tab. 25 -  Ukazatele rentability vybraných společností 

Ukazatel Společnost 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Rentabilita celkového  
kapitálu - ROA 

Kofola a.s 2,79% 6,6% 6,2% 8,6% 3,44% 

PEPSICO s.r.o. 11,3% 11,3% 6,6% 7,5% 2% 

Coca-Cola HBC 12,2% 14,1% 5,7% 7,6% 8,05% 

 

Rentabilita vlastního  
kapitálu - ROE 

Kofola a.s 9,5% 48,9% 33,3% 33,9% 9,16% 

PEPSICO s.r.o. 15,7% 14,9% 8,9% 9,28% 2,56% 

Coca-Cola HBC 13,6% 14,4% 6,7% 7,6% 8,34% 

 

Rentabilita tržeb - ROS 
Kofola a.s 10,4% 4,13% 4,5% 6,7% 3% 

PEPSICO s.r.o. 8,8% 7,8% 6,1% 7,9% 1,93% 

Coca-Cola HBC 7,2% 8,1% 4,2% 4,5% 5% 

Zdroj: vlastní výpočty z VZ společností Kofola a.s., PEPSICO CZ s.r.o., Coca-Cola HBC 

 

Z hlediska komplexního hodnocení všech ukazatelů rentability jsou jejich hodnoty u 

jednotlivých společností mírně či více diferenční. V hodnotách ROA je ve vedení 

jednoznačně společnost Coca-Cola, která v roce 2007 dosáhla vůbec největší výnosnosti 

celkového kapitálu. Avšak meziročně klesla v roce 2008 oproti předešlému roku o více než 

8%, což je zapříčiněno velmi výrazným poklesem výsledku hospodaření. PEPSICO se na 

začátku sledovaného období pohybovala v rámci obstojných hodnot, avšak v roce 2008 došlo 

k poklesu bezmála o 5% v důsledku nižšího výsledku hospodaření stejně jako u Coca-Coly a 

v roce 2010 klesla hodnota dokonce na 2%, což je vůbec nejhorší výsledek v porovnání 
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s ostatními analyzovanými konkurenty. ROA u společnosti Kofola se v jednotlivých letech 

neliší tak výrazně jako u dalších dvou společností. Vývoj hodnot ROA všech tří společností 

lze vidět v grafu níže. 

 

Graf 10 - Vývoj rentability celkového kapitálu 
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Zdroj: výroční zprávy společnosti Kofola a.s., PEPSICO CZ s.r.o., Coca-Cola HBC 

  

Co se týče rentability vlastního kapitálu, převyšuje společnost Kofola v letech 2007 – 

2009 několikanásobně hodnoty dalších dvou společností. V roce 2007 dosahuje dokonce 

bezmála úctyhodných 50%, což je důsledek mnohonásobně vyššího výsledku hospodaření. U 

firmy PEPSICO rok od roku ROE klesá a u Coca-Coly jsou hodnoty v letech 2006 – 2007 

přibližně stejné kolem 14%, následně v letech 2008 – 2010 klesly a držely se na přibližně 

stejných hodnotách. Pokles ROA u jednotlivých společností je závislý na výsledcích 

hospodaření.  
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Graf 11-  Vývoj rentability vlastního kapitálu 
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Zdroj: vlastní výpočty z VZ společností Kofola a.s., PEPSICO CZ s.r.o., Coca-Cola HBC 

 

Nejlepší rentability tržeb dosahovala společnost Kofola a.s. a to v roce 2006 10,4%. 

V následujících letech už hodnoty u této společnosti nebyly tak příznivé. PEPSICO 

dosahovala rovněž nejvyšší hodnoty v roce 2006, postupně se však ROS propadala až na 

hodnotu 1,93% v posledním roce 2010, kdy nejlepší hodnoty dosáhla Coca-Cola, která po 

poklesu hodnoty tohoto ukazatele v roce 2008, postupně opět hodnoty navyšovala. Vývoj 

rentability tržeb zachycuje následující graf. 

 

Graf 12 - Vývoj rentability tržeb 
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Zdroj: vlastní výpočty z VZ společností Kofola a.s., PEPSICO CZ s.r.o., Coca-Cola HBC 
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5.4 Komparace ukazatelů aktivity 

Tab. 26 - Ukazatele aktivity vybraných společností 

Ukazatel Společnost 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Doba obratu celkových aktiv 

Kofola a.s. 1359 223 266 285 317 

PEPSICO CZ s.r.o. 283 251 337 389 352 

Coca-Cola s.r.o. 216 211 266 217 365 

 

Rychlost obratu zásob 

Kofola a.s. 234 38 40 40 48 

PEPSICO CZ s.r.o. 24 22 23 20 29 

Coca-Cola s.r.o. 16 16 19 17 18 

 

Rychlost obratu pohledávek 

Kofola a.s. 651 103 114 106 107 

PEPSICO CZ s.r.o. 64 51 63 48 44 

Coca-Cola s.r.o. 64 55 62 44 58 

 

Rychlost obratu závazků 

Kofola a.s. 532 80 91 99 109 

PEPSICO CZ s.r.o. 72 54 73 69 69 

Coca-Cola s.r.o. 58 47 88 51 54 

Zdroj: vlastní výpočty z VZ společností Kofola a.s., PEPSICO CZ s.r.o., Coca-Cola HBC 

 

Doba obratu celkových aktiv výrazně vystupuje pouze u společnosti Kofola v roce 

2006, což bylo způsobeno výrazným navýšením základního kapitálu, jak již bylo zmíněno 

v předešlé kapitole. U společnosti PEPSICO je nejvyšší hodnota tohoto ukazatele v roce 

2009, což bylo způsobeno nižšími vytvořenými výkony a nižšími tržbami za prodej zboží. 

Coca-Cola vybočuje z dlouhodobého průměru mírně v roce 2008 a výrazněji v roce 2010, což 

zapříčinila výrazně vyšší hodnota položky dlouhodobého hmotného majetku za obě období. 

Doba obratu zásob je opět nejvyšší u Kofoly v roce 2006, následně se hodnoty liší 

jen mírně a to i u analyzované konkurence, což je zachyceno i v níže uvedeném grafu. 
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Graf 13-  Vývoj rychlosti obratu zásob 
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Zdroj: vlastní výpočty z VZ společností Kofola a.s., PEPSICO CZ s.r.o., Coca-Cola HBC 

 

 

Doba obratu pohledávek z obchodních vztahů se u všech tří analyzovaných 

společností nijak výrazně neliší s výjimkou roku 2006 u Kofoly, která již z výše uvedeného 

důvodu vykazuje vždy v tomto roce zvýšené hodnoty všech ukazatelů aktivity. V dalších 

letech se hodnoty ukazatele u Kofoly pohybují na vyšší úrovni oproti konkurentům především 

z důvodu nižších tržeb za prodej zboží a nižšími položkami vytvořených výkonů. 

Co se týče doby obratu závazků z obchodních vztahů, vykazuje společnost Kofola 

podstatně vyšší hodnoty tohoto ukazatele oproti porovnávaným společnostem, což znamená, 

že tato společnost má v rámci tohoto ukazatele nejlepší postavení, neboť má delší lhůty pro 

splatnost svých závazků z obchodních vztahů. Při vzájemném srovnání lhůt společností Coca-

Cola a PEPSICO, je evidentní, že se pohybují na stejné úrovni. 
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5.5 Komparace ukazatelů zadluženosti 

Tab. 27 - Ukazatele zadluženosti vybraných společností 

Ukazatel Společnost 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Ukazatel věřitelského rizika 

Kofola a.s. 0,78 0,8 0,82 0,74 0,74 

PEPSICO CZ s.r.o. 0,27 0,23 0,25 0,2 0,21 

Coca-Cola HBC 0,3 0,25 0,34 0,25 0,21 

 

Ukazatel úrokového krytí 
Kofola a.s. 18 5 3,4 7 3,5 

PEPSICO CZ s.r.o. 13 22 - - 366 

Coca-Cola HBC 152 2639 251 468       - 

Zdroj: vlastní výpočty z VZ společností Kofola a.s., PEPSICO CZ s.r.o., Coca-Cola HBC 

 

Z analýzy ukazatelů zadluženosti vyplývá, že společnost Kofola dosahuje u ukazatele 

věřitelského rizika téměř 4krát vyšších hodnot ve všech sledovaných letech oproti svým 

dvěma konkurentům. Nejvyšší hodnoty dosahuje tato společnost v roce 2009, kdy věřitelské 

riziko činilo 0,82, což vypovídá o tom, že využívá k financování zejména cizí zdroje a to není 

příznivá zpráva pro věřitele. Naopak věřitelé společností PEPSICO a Coca-Cola se nemusí 

obávat, že by tyto dvě společnosti nebyly schopny řádně a včas hradit své závazky, neboť 

jejich hodnoty se pohybují v relativně přípustných mezích. 

Hodnoty ukazatele úrokového krytí vypovídají o bezproblémovém splácení 

úrokových nákladů u všech tří analyzovaných společností. Z komplexního hodnocení je 

zřejmé, že nejlépe je na tom Coca-Cola, u které v roce 2007 převyšoval zisk nákladové úroky 

2693krát, což způsobil dvojnásobný výsledek hospodaření a nižší nákladové úroky 

v porovnání s následujícím rokem. V roce 2010 nemusel být již vůbec ukazatel počítán, neboť 

Coca-Cola své úvěry splácela do roku 2009 a tudíž v následujícím roce vykazuje položka 

úrokové náklady hodnotu 0. Kofola nevykazuje nijak zvlášť velké odchylky. U PEPSICO 

stojí za zmínku roky 2008 a 2009, kdy tato společnost stejně jako Coca-Cola v roce 2010 

vykazuje nulové úrokové náklady. V roce 2010 již PEPSICO využil bankovní úvěr, ale 

z hlediska úrokového krytí si stojí velmi dobře oproti roku 2006 a 2007. 
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5.6 Komparace ukazatelů likvidity 

Tab. 28 -  Ukazatele likvidity vybraných společností 

Ukazatel Společnost 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Okamžitá likvidita 
Kofola a.s. 0,04 0,01 0,01 0,02 0,01 

PEPSICO CZ s.r.o 0,08 0,46 0,75 1,31 0,48 

Coca-Cola HBC 0,01 0,002 0,15 0,003 0,003 

 

Pohotová likvidita 
Kofola a.s. 0,77 0,62 0,62 0,55 0,47 

PEPSICO CZ s.r.o. 0,97 1,41 1,61 2 1,125 

Coca-Cola HBC 0,91 1,07 0,71 0,83 1,05 

 

Běžná likvidita 
Kofola a.s. 1,03 0,9 0,86 0,79 0,72 

PEPSICO CZ s.r.o. 1,31 1,81 1,92 2,3 1,54 

Coca-Cola HBC 1,2 1,41 0,93 1,16 1,4 

Zdroj: vlastní výpočty z VZ společností Kofola a.s., PEPSICO CZ s.r.o., Coca-Cola HBC 

 

Podle ukazatele okamžité likvidity zaujímá 1. místo jednoznačně společnost 

PEPSICO, 2. místo patří Kofole a až na posledním místě je Coca-Cola, která v letech 2007, 

2009 a 2010 vykazuje v závislosti na velmi nízkých hodnotách KFM a poměrně vysokých 

hodnotách krátkodobých závazků velmi nízké hodnoty. U společnosti PEPSICO měl ukazatel 

okamžité likvidity růstový trend, avšak v posledním roce se hodnota vrátila zpět na úroveň 

roku 2007, což zapříčinily krátkodobé bankovní úvěry, kterým se v předchozích dvou letech 

společnost úspěšně vyhnula. 

Z hlediska pohotové likvidity je na tom celkově nejlépe společnost PEPSICO, 

vykazující stejný trend jako u okamžité likvidity, kdy do roku 2009 hodnota tohoto ukazatele 

díky postupnému navyšování KFM rostla, s výjimkou roku 2010. Společnost Coca-Cola se 

výší pohotové likvidity pohybuje neustále kolem 1 a drží si tak 2. příčku. Společnost Kofola 

si udržuje rovněž svou hodnotovou linii a nijak zvlášť z ní nevybočuje. 

Z hodnocení běžné likvidity vychází opět PEPSICO, využívající průměrnou strategii 

likvidity, nejlépe. Ta své konkurenty většinou předčí až dvojnásobnými hodnotami tohoto 

ukazatele, především pak Kofolu, která svými hodnotami spadá až na poslední místo. U 

PEPSICO došlo k nejvyššímu vychýlení v meziročním srovnání 2009/2010, kdy výrazně 

vzrostly krátkodobé závazky, respektive položka krátkodobé bankovní úvěry.  Naopak růst 

v roce 2007 byl způsoben růstem KFM o více než 260 mil. Kč. 
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5.7 Komparace vyhodnocení bankrotních a bonitních modelů 

5.7.1 Altmanův model 

Tab. 29 - Altmanovo Z-skóre vybraných společností 

Společnost 2006 2007 2008 2009 2010 

Kofola a.s. 0,7 0,41 0,54 0,94 0,18 

PEPSICO CZ s.r.o. 4,92 6,5 6,1 7,8 7,06 

Coca-Cola HBC 3,61 4,8 2,54 4,17 6,06 

Zdroj: vlastní výpočty z VZ společností Kofola a.s., PEPSICO CZ s.r.o., Coca-Cola HBC 

 

Z aplikace Altmanova modelu na analyzované společnosti vyplývá, že v popředí se 

vyjímá jednoznačně společnost PEPSICO, která se po celé sledované období pohybuje 

v bezpečné zóně. Největší meziroční růst hodnoty Z-skóre u této společnosti zapříčinil hlavně 

ukazatel X4 (vlastní kapitál / cizí zdroje), neboť v tomto roce hodnota vlastního kapitálu 

vzrostla oproti účetní hodnotě dluhu dvojnásobně. Společnost Coca-Cola, jež se umístila na 2. 

příčce, spadá rovněž po celé sledované období do bezpečného pásma kromě roku 2008, kdy 

se na základě ukazatelů X1 (pracovní kapitál / celková aktiva) a X4, jež byl záporně ovlivněn 

vysokými krátkodobými závazky, propadla do šedé zóny. Ukazatel X1 totiž na základě 

záporného pracovního kapitálu v tomto roce vykázal zápornou hodnotu. Poslední příčku 

zaujímá společnost Kofola, která se po celé sledované období pohybuje v krizové zóně, 

přičemž v roce 2010 je na tom nejhůře v důsledku příliš nízkého pracovního kapitálu a 

v porovnání s konkurenty výrazně zaostává v ukazateli X4. Polohy společností v jednotlivých 

zónách zřetelně zaznamenává následující graf. 
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Graf 14 - Vývoj Altmanova Z-skóre 
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Zdroj: vlastní výpočty z VZ společností Kofola a.s., PEPSICO CZ s.r.o., Coca-Cola HBC 

5.7.2 Kralickův Quick test 

Tab. 30 Výpočet a bodové hodnocení vybraných společností dle Kralickova Quick testu 

Společnost 2006 2007 2008 2009 2010 

Kofola a.s. 2,25 1,75 1,75 2,5 2 

PEPSICO CZ s.r.o. 3,5 3,5 3,25 3,25 2,75 

Coca-Cola HBC 3,75 3,75 3 3 3,5 

Zdroj: vlastní výpočty z VZ společností Kofola a.s., PEPSICO CZ s.r.o., Coca-Cola HBC 

 

Podle bodového hodnocení v rámci tohoto bonitního modelu vyšla společnost Kofola 

v porovnání s konkurenty o poznání hůř, ale i přesto si v současné době udržuje pozici 

průměrného podniku. Společnost Coca-Cola na základě Kralickova Quick testu spadá do 

nejvyššího pásma, tedy mezi podniky velmi dobře prosperující.  K největšímu poklesu bodové 

hodnoty u ní došlo v roce 2008 v porovnání s předchozím rokem z hodnoty 3,75 na 3, což 

zapříčinila snížená hodnota ukazatele R3, na jehož poklesu se podílely značné investice do 

dlouhodobého majetku a nižší výsledek hospodaření. PEPSICO ze svého původního 

hodnocení 3,25 v roce 2007 a 2008 klesla až na úroveň 2,75 v posledním sledovaném roce 

z důvodů snižující ho se výsledku hospodaření. Vývoj bodových hodnot všech tří společností 

zachycuje následující graf. 
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Graf 15 - Vývoj bodových hodnot Kralickova Quick testu 
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Zdroj: vlastní výpočty z VZ společností Kofola a.s., PEPSICO CZ s.r.o., Coca-Cola HBC 

5.8 Zhodnocení mezipodnikové komparace 

Pro mezipodnikovou komparaci byly vedle prvotně analyzované společnosti Kofola 

a.s. vybrány společnosti Coca-Cola HBC Česká Republika s.r.o. a PEPSICO CZ s.r.o. Není 

pochyb, že podnikatelské strategie těchto společností jsou založeny na vysoce kvalitních 

produktech, moderním a výkonném systému výroby, prodeje, distribuce, marketingu a 

v neposlední řadě na odborně připravených zaměstnancích na všech úrovních. 

V rámci finanční analýzy byly použity nejzásadnější finanční ukazatele vhodné pro 

srovnání finanční výkonnosti těchto podniků. Na základě porovnání jednotlivých ukazatelů 

všech tří společností se zdá být jako nejstabilnější podnik společnost PEPSICO CZ. Tato 

společnost se jeví jako bezproblémová z hlediska schopnosti hradit své závazky řádně a včas. 

Z analýzy ukazatelů aktivity může být tato společnost hodnocena velice kladně už z toho 

důvodu, že ukazatel doby obratu závazků vykazuje daleko vyšší hodnoty než ukazatel doby 

obratu pohledávek. Úroveň věřitelského rizika této společnosti je v porovnání s ostatními 

analyzovanými společnostmi nejnižší, což je jistě pro její dodavatele a věřitele pozitivní 

zpráva. PEPSICO se jako jediná společnost vyvarovala po roce 2005 vzetí dalších bankovních 

úvěrů, i přesto že po roce 2007 se celková ekonomická situace nevyvíjela nijak pozitivně, ba 

právě naopak. V roce 2010 sice společnost již splácí bankovní úvěr, avšak ukazatel úrokového 

krytí dosahuje výrazně vysoké hodnoty, dokonce mnohonásobně vyšší nežli v letech 2006 a 

2007, kdy ještě splácela své předchozí úvěry. Altmanův bankrotní model rovněž vyhodnotil 

tuto společnost jako prosperující, neboť jako jediná se v celém sledovaném období 
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pohybovala v bezpečné zóně a také v Kralickově Quick testu byla zařazena ve 4 z 5 

sledovaných let do zóny výrazně prosperujících podniků. V oblasti ukazatelů rentability 

dosahuje PEPSICO velice slušných výsledků, rovněž pak i ukazatele likvidity dokazují, že 

společnost má dostatečné množství finančních prostředků na bankovních účtech, což 

vypovídá o její schopnosti hradit veškeré závazky. Obecně lze tedy vyhodnotit společnost 

PEPSICO jako vysoce likvidní a rentabilní společnost bez výrazného zadlužení. 

Z výchozích hodnot všech ukazatelů vystoupila na druhou pozici společnost Coca-

Cola HBC. Hodnoty ukazatelů aktivity u této společnosti dosahují podobných výsledků jako u 

společnosti PEPSICO, avšak obratovost závazků není oproti obratovosti pohledávek tak 

vysoká jako u PEPSICO. Altmanův model i Kralickův Quick test řadí společnost mezi 

bezproblémové, jediným výkyvem byl rok 2008, kdy se na základě Altmanova Z-skóre 

propadla společnost do šedé zóny. Ukazatele zadluženosti nevykazují nijak hrozivé hodnoty. 

Ukazatel úrokového krytí vykázal dokonce v roce 2007 rekordní hodnotu, kdy zisk 

převyšoval nákladové úroky 2693krát a v roce 2010 již tato společnost funguje bez 

bankovních úvěrů. I věřitelské riziko přetrvává na nízké úrovni. Jednotlivé ukazatele likvidity 

vykazují dostatečné zdroje pro krytí závazků, ale zdaleka nedosahují takových hodnot jako u 

společnosti PEPSICO. Coca-Colu lze teda komplexně hodnotit jako společnost vysoce 

ziskovou s minimálním zadlužením, jež je schopna velmi dobře zhodnocovat vložený 

majetek. 

Poslední pozici obsadila prvotně analyzovaná společnost Kofola a.s.. Zásadní 

problém tkví v její poměrně vysoké zadluženosti a rovněž ukazatele likvidity nevykazují nijak 

uspokojivé hodnoty. Kofola jako jediná v celém analyzovaném období neustále čerpá 

bankovní úvěry. Kralickův Quick test ji zařadil mezi průměrné podniky, avšak Altmanovo Z-

skóre řadí tuto společnost dokonce do krizové zóny, tedy do pásma bankrotujících firem. 

Ukazatele likvidity dosahují výrazně nižších hodnot oproti dalším dvěma společnostem, 

zejména pak okamžitá likvidita prozrazuje, že Kofola disponuje minimálním množstvím 

peněžních prostředků pro hrazení svých závazků a pro jejich krytí využívá mimo jiné i 

kontokorentní úvěry. V porovnání s analyzovanou konkurencí je věřitelské riziko na poměrně 

vysoké úrovni, ale co se týče úrokového krytí, to dosahuje dostatečné výše, tedy společnost 

nemá problémy s hrazením svých úrokových nákladů. Z hlediska ukazatelů rentability se tato 

společnost řadí na stejnou příčku jako její konkurenti. Především po roce 2006, kdy vhledem 

k restrukturalizaci celé skupiny Kofola, hodnoty rentability vlastního kapitálu dosahovaly 

takových hodnot, kterými několikanásobně předčila i konkurenční společnosti. V rámci 
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ukazatelů aktivity si Kofola stojí nejhůř ze všech tří společností. Celkově lze tedy společnost 

Kofola a.s. označit jako rentabilní, avšak málo likvidní podnik se značným zadlužením. 
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Závěr 

Téma diplomové práce Finanční analýza ve společnosti Kofola Holding, a.s. bylo 

zvoleno ve spolupráci s touto společností z hlediska důležitosti tohoto nástroje pro efektivní 

finanční řízení podniku. Cílem této práce bylo definovat pojmy ekonomické analýzy, vymezit 

nástroje, pomocí kterých bude posouzena výkonnost podniku a v konečné fázi zhodnotit a 

doporučit opatření ke zlepšení celkové ekonomické situace pomocí nástrojů finanční analýzy.  

Obsah práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část, v rámci kterých bylo 

záměrem splnit jednotlivé dílčí cíle, mezi nimiž mimo definovaných hlavních cílů, bylo také 

porozumět vazbám mezi jednotlivými ukazateli, pomocí kterých finanční analýza zkoumá a 

posuzuje efektivnost hospodaření podniku. Dalším dílčím cílem, pomocí kterého bylo také 

možno posoudit postavení a ekonomickou situaci společnosti Kofola, bylo vybrat vhodné 

kandidáty z konkurenčního prostředí této společnosti, pomocí finanční analýzy provést 

výpočty jednotlivých ukazatelů vhodných pro mezipodnikové srovnání a na základě výsledků 

tak určit především pozici společnosti Kofola na českém trhu. 

První kapitola je spojena se seznámením pojmu „finanční analýza“, jež byl v této 

kapitole charakterizován i z hlediska historického vývoje. Dále byl v rámci této kapitoly 

objasněn význam finanční analýzy jak pro vedení podniku, tak i pro externí uživatele a byly 

zde popsány jednotlivé zdroje dat pro využití tohoto nástroje. 

V druhé kapitole jsou vymezeny metody finanční analýzy, jež jsou následně 

rozděleny na konkrétní ukazatele. U ukazatelů je vždy popsán účel, pro který jsou v rámci 

finanční analýzy využity a také způsob jejich výpočtů a vyhodnocení, a to zejména u těch 

ukazatelů, které byly následně využity pro samotnou finanční analýzu v praktické části. 

V rámci kapitoly třetí je zmíněna společnost Kofola Holding a.s. jako mateřská 

společnost vybrané analyzované společnosti Kofola a.s.. Tato pak byla charakterizována 

v souvislosti s tímto propojením.  

Ve čtvrté kapitole byla provedena samotná finanční analýza společnosti Kofola a.s.. 

Vzhledem k rozsáhlosti je tato práce zaměřena pouze na tuto jedinou dceřinou společnost 

Kofoly Holding a.s.. Pro vyhodnocení ekonomické situace byla využita analýza vertikální, 

horizontální a také analýza rozdílových a poměrových ukazatelů, z jejichž výsledných hodnot 

bylo možné komplexně zhodnotit celkové hospodaření společnosti, navrhnout oblasti zlepšení 

a nastínit možný vývoj. Výsledné hodnoty byly soustředěny do tabulek a pro možnost 

objektivního zhodnocení znázorněny pomocí grafů. 
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Pátá kapitola je vyústěním prvotní samotné finanční analýzy, jež byla podpořena 

analýzou vybraných konkurenčních společností Coca-Cola HBC Česká Republika s.r.o. a 

PEPSICO CZ s.r.o., na základě jejichž komparace mohly být ještě detailněji analyzovány 

silné a slabé stránky společnosti Kofola a.s.. Z této komparace vyšla společnost Kofola a.s. 

jako stabilizovaná konkurenceschopná společnost, která je z hlediska rentability schopna 

zdárně držet krok se svými konkurenty, avšak v oblasti likvidity značně pokulhává. Co se týče 

sledovaného období 2006 – 2010 je nutno ještě dodat, že právě toto období bylo 

poznamenáno finanční krizí, která započala v průběhu roku 2007, následně vyústila 

v celosvětovou ekonomickou recesi, jejíhož vrcholu bylo dosaženo v roce 2010, kdy došlo 

k pozvolnému růstu celé globální ekonomiky a jak se ukazuje, je nemožné spolehlivě 

předvídat další vývoj, neboť vedení společnosti není schopno spolehlivě odhadnout dopady 

dalšího možného zhoršení odvětvové ekonomické krize na finanční pozici společnosti. Vedení 

společnosti je přesvědčeno, že činí všechna nezbytná opatření na podporu udržitelnosti a 

rozvoje společnosti za současných okolností. 
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Příloha 1 - Rozvahy společnosti Kofola a.s. 2006 - 2010 

 

v tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

AKTIVA celkem 1 526 143 1 961 248  2 361 468  2 197 298 2 173 764 

Dlouhodobý majetek 481 711 731 476 976 202 1 027 828 1 081 348 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 394 581 45 26 796 219 

Dlouhodobý hmotný majetek 480 317 730 895 976 158 1 001 032 1 081 129 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 1 032 314 1 219 348 1 376 099 1 157 977 1 078 648 

Zásoby 263 025 324 587 356 761 313 705 329 605 

Dlouhodobé pohledávky 977 63 340 93 509 124 933 107 230 

Krátkodobé pohledávky 730 187 814 277 914 837 691 741 624 847 

Krátkodobý finanční majetek 38 125 17 144 10 992 27 598 16 966 

Ostatní aktiva – přechodné účty 
aktiv 

12 118 10 424 9 167 11 493 13 768 

 

PASIVA celkem  1 526 143 1 961 248 2 361 468 2 197 298 2 173 764 

Vlastní kapitál 302 775 344 562 428 834 571 529 571 003 

Základní kapitál 268 653 268 653  268 653 268 653 268 653 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze 
zisku 

103 6 362 16 298 22 535 30 898 

VH minulých let 5 225 -98 875 1 127 86 745 219 162 

VH běžného účetního období 28 794 168 422 142 756 193 596 52 290 

Cizí zdroje 1 195 422 1 575 979 1 931 643 1 624 439 1 602 761 

Rezervy 4 433 2 760 18 221 17 738 14 554 

Dlouhodobé závazky 16 109 89 973 182 887 120 718 86 302 

Krátkodobé závazky 597 842 685 782 806 782 760 257 747 577 

Bankovní úvěry a výpomoci 577 038 797 464 923 660 725 726 754 328 

Ostatní pasiva – přechodné účty 
pasiv 

27 946 40 707 991 1 330 0 
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Příloha 2 – Výkazy zisků a ztráty společnosti Kofola a.s. 2006 – 2010 

 

v tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 73 151 479 913 513 247 398 380 358 587 

Tržby za prodej vlastních výrobků  
a služeb 

310 

201 

2 428 

344 

2 408 

118 

2 164 

668 

2 037 

441 

Tržba za prodej dlouhodobého 
majetku  

a materiálu 

38 571 228 727 221 070 54 578 85 004 

Náklady na prodané zboží 49 930 316 211 345 428 268 926 234 479 

Výkonová spotřeba  297 

591 

2 106 

911 

1 992 

338 

1 693 

158 

1 728 

601 

Osobní náklady 25 470 231 876 268 103 262 812 287 777 

Daně a poplatky 815 7 479 3 400 -2 463 2 123 

Odpis DNM A DHM 7 534 68 930 109 802 77 436 84 177 

VH za běžnou činnost 28 766 167 568 142 307 193 596 52 290 

VH za účetní období 28 794 168 422 142 756 193 596 52 290 

 


