
  

 



  

 



  

 



  



  

 

Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení finančního zdraví 

průmyslového podniku. Teoretická část bakalářské práce popisuje základní teoretická 

východiska finanční analýzy a vybrané metody jejího výpočtu. Praktická část je zaměřena na 

výpočet a analýzu jednotlivých částí poměrové analýzy, horizontální a vertikální analýzy, 

analýzy ukazatelů rentability a likvidity, ukazatelů stability a zadluženosti, pyramidální 

rozklad a také souhrnného ukazatele index IN 95 včetně interpretace výsledných hodnot. 

Klíčová slova: finanční zdraví, finanční analýza, rentabilita, likvidita, stabilita, pyramidální 

rozklad 

Abstract: The thesis deals with evaluating the financial situation of a particular industrial 

enterprise. The theoretical part describes the basic theoretical solution of financial analysis 

and the methods chosen for this calculation. The practical part is focused on calculation and 

analysis of each part of ratio analysis, horizontal and vertical analysis, analysis of profitability 

and liquidity, stability and indebtedness analysis, pyramidal disintegration and also 

aggregated index IN 95 including the interpretation of the resulting values. 

Key words: financial situation, financial analysis, profitability, liquidity, stability, pyramidal 

disintegration 
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1. Úvod 

Správné finanční řízení je v dnešní době jedním z hlavních klíčů k prosperitě podniku. 

Důležitou součástí celého komplexu finančního řízení podniku je finanční analýza, jež nám 

popisuje finanční situaci (finanční zdraví) podniku, jeho schopnost dostát svým závazkům a 

v neposlední řadě také úroveň managementu. Finanční situace podniku je tedy souhrnným 

vyjádřením úrovně podnikových aktivit, jako je například objem a kvalita produkce, úroveň 

obchodních činností, marketingové a komunikační strategie, atd. Finanční analýza je 

důležitým zdrojem informací o podniku, o úrovni jeho řízení a konkurenceschopnosti, proto o 

tyto údaje má zájem řada subjektů. 

Finanční analýza slouží nejen pro účely analýzy interního prostředí firmy prováděné 

finančními manažery pro strategické a taktické rozhodování o investicích a financování, ale 

také vlastníkům, věřitelům, případným investorům, zaměstnancům, případně dalším 

subjektům. 

Hlavním úkolem finanční analýzy je pokud možno komplexně posoudit finanční 

situaci podniku, objevit problémové oblasti, slabá místa v hospodaření a příčiny tohoto 

nepříznivého stavu a rovněž připravit opatření ke zlepšení ekonomické situace, v neposlední 

řadě stanovit predikci budoucího vývoje finanční situace. Finanční situace podniku se hodnotí 

celou řadou ukazatelů, které je nutné posuzovat jak v časovém vývoji, tak ve vzájemných 

souvislostech. 

Cílem této práce je zhodnotit finanční pozici společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace Ostrava a. s. (dále také OVAK a.s.). Analýza bude provedena pro období 2006-

2010. Analýzu finančního zdraví podniku provedu deterministickou metodou. Provedu 

horizontální a vertikální analýzu, poměrovou analýzu (analýzu ukazatelů rentability a 

likvidity, ukazatelů stability a zadluženosti), pyramidální rozklad a také výpočet souhrnného 

ukazatele index IN 95. Zdrojem pro výpočty ukazatelů budou údaje z rozvahy, výkazů zisků a 

ztrát, výkazů cash flow, tabulky produkce, výroční zprávy a interní dokumenty jako jsou 

komentáře k výsledkům. 

Práce je členěna na 2 části a to část teoretickou a část praktickou. 

Teoretické části je věnována poměrně rozsáhlá kapitola č. 2, ve které je popsána 

charakteristika, význam a cíl hodnocení finančního zdraví podniku. V této kapitole najdeme 

také teoretický rozbor jednotlivých analýz a ukazatelů, jež budou použity v praktické části. 
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Praktické části je věnována kapitola č. 3. Kapitola obsahuje zdroje dat pro finanční 

analýzu, charakteristiku společnosti OVAK a.s. a podnikatelského prostředí a také výsledky 

jednotlivých analýz. Pro větší názornost budou k textu přiloženy také některé tabulky a grafy. 

Protože výpočtů pro praktickou část je velké množství, budou umístěny do příloh. 

V  závěru, bude zhodnocena celá finanční situace společnosti za jednotlivá období. 
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2. Teoretická východiska 

2.1. Význam a cíl hodnocení finančního zdraví podniku 

Růčková (2008) uvádí, že hlavním smyslem finanční analýzy je připravit podklady pro 

kvalitní rozhodování o fungování podniku.[6] 

Kislingerová (2007) vymezuje finanční analýzu jako formalizovanou metodu, která 

poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem (v čase a prostoru) a rozšiřuje tak jejich 

vypovídací schopnost, přičemž poskytuje určité závěry o celkové kvalitě hospodaření, o 

silných a slabých stránkách, o nebezpečích, příležitostech a o finanční situaci podniku, dle 

kterých je možné přijímat rozhodnutí různého typu. [3] 

Kislingerová (2007) uvádí, že finanční analýzu lze chápat jako soubor činností, jejichž 

cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku. 

Podle Valacha (1999) je finanční analýza oblastí, která představuje významnou 

součást komplexu finančního řízení podniku, neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi 

předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností. [5] 

Autor Valach (1999) uvádí, že účelem a smyslem finanční analýzy je provést, 

s pomocí speciálních metodických prostředků, diagnózu finančního hospodaření podniku, 

podchytit všechny jeho složky, případně při podrobnější analýze zhodnotit blíže některou ze 

složek finančního hospodaření. 

2.2. Zdroje informací pro hodnocení finančního zdraví podniku 

Dle Růčkové (2008) jsou pro finanční analýzu důležité zejména účetní výkazy – 

rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow. Struktura rozvahy a výkazu zisků a ztráty je 

stanovena Ministerstvem financí České republiky a jsou závaznou součástí účetní závěrky 

v soustavě podvojného účetnictví. 

Výchozím a základním zdrojem informací jsou podle Dluhošové (2008): 

• Výkazy finančního účetnictví- výkaz zisků a ztrát, rozvaha, cash flow 

• Výkazy vnitropodnikového účetnictví- výkazy zobrazující vynakládání 

podnikových nákladů v nejrůznějším členění (např. druhové, kalkulační) 

•  Finanční informace – finanční výkazy, výroční zprávy, vnitropodnikové 

výkazy, prognózy analytiků a další. 
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• Kvalifikované nefinanční informace- firemní statistiky (odbytu, zaměstnanosti, 

normy spotřeby) 

• Nekvalifikované informace – zprávy vedoucích jednotlivých úseků firmy, 

komentáře manažerů. [1,20] 

2.3. Metody hodnocení finančního zdraví podniku 

Dluhošová (2008) uvádí, že základní členění metod hodnocení finančního zdraví 

podniku je na deterministické a matematicko - statistické.[1] 

Při finanční analýze budu využívat deterministické metody, jejichž charakteristika je 

uvedena v následujících kapitolách. 

2.3.1. Horizontální analýza (analýza trendů) 

Z dlouhodobých časových řad se zkoumá průběh změn a trendy vstupních dat, zejména 

položek jednotlivých finančních výkazů v čase. Rozbor může být zpracován buď meziročně, 

kdy porovnáváme dvě po sobě jdoucí období, nebo za několik účetních období. Cílem 

horizontální analýzy je změřit pohyb a intenzitu jednotlivých veličin, a to absolutně i 

relativně. 

Absolutní změna =∆Ut=U1-Ut-1  Relativní změna=
1-t

t

U

U∆
=

1-t

1-t1

U

U-U
 

Kde Ut je hodnota ukazatele, t je běžný rok, t-1 je předchozí rok. 

2.3.2. Vertikální analýza (analýza struktury) 

Vertikální analýza představuje analýzu podílu dílčích složek na vybraném souhrnném 

ukazateli. Tuto analýzu lze provádět ve více stupních. 

Podíl na celku=
∑ i

i

U

U
 

Kde Ui je hodnota dílčího ukazatele, ∑Ui je velikost absolutního ukazatele 

2.3.3. Poměrová analýza 

Jedná se o analýzu soustavy vybraných poměrových ukazatelů, jejichž konstrukce 

vychází zejména z účetních výkazů (výkaz zisku a ztráty, rozvaha). Poměrová analýza se řadí 
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mezi základní a nejpoužívanější metody finanční analýzy. Poměrové ukazatele lze uspořádat 

dle autorek Kislingerové (2007) i Dluhošové (2008) do paralelní nebo pyramidové soustavy. 

Paralelní soustava je tvořena bloky ukazatelů dle jejich příbuznosti a interpretace. Pro 

jednotlivé bloky ukazatelů jsou dále uvedeny pouze vybrané poměrové ukazatele, které jsou 

důležité a podstatné pro uplatnění ve finanční analýze společnosti OVAK a.s. [1, 3, 20, 21] 

2.3.4. Ukazatelé rentability 

Základním kritériem hodnocení rentability je rentabilita vloženého kapitálu, přičemž 

vložený kapitál se používá v různých formách, jako například rentabilita aktiv, vlastního 

kapitálu, dlouhodobě investovaného kapitálu. 

Ukazatel ROA-rentabilita aktiv=
A

EBIT
 

Kde EBIT je zisk před úhradou úroků a daní, A jsou celková aktiva, ROA je zkratka 

Return on Assets. 

Ukazatel ROA považuje Dluhošová (2008) za klíčové měřítko rentability. ROA 

vyjadřuje, kolik haléřů zisku podnik získá z jedné koruny vloženého kapitálu bez ohledu na 

to, z jakých zdrojů je kapitál financován. 

Podle autorky Růčkové (2008) ukazatel ROA odráží celkovou výnosnost kapitálu bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti financovány. [1, 6] 

Ukazatel ROE-rentabilita vlastního kapitálu=
VK

EAT
 

Kde EAT je zisk po zdanění, VK je vlastní kapitál, ROE je zkratka Return on Equity. 

Ukazatel ROE vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů (např. kapitálu vloženého 

akcionáři či vlastníky podniku). Vyjadřuje, kolik haléřů čistého zisku podnik získá z jedné 

koruny vloženého vlastního kapitálu.  

Ukazatel ROCE-rentabilita dlouhodobě investovaných zdrojů=
..závdlVK

EBIT

+
 

Kde EBIT je zisk před úhradou úroků a daní, VK je vlastní kapitál, dl.záv. jsou 

dlouhodobé závazky, ROCE je Return on Capital Employed. 
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Ukazatel ROCE vyjadřuje rentabilitu dlouhodobě investovaných zdrojů, vyjadřuje efekt 

z dlouhodobých investic. 

Vyjadřuje tedy efektivnost hospodaření společnosti. [6, 21] 

Ukazatel ROS-rentabilita tržeb=
T

EAT
 

Kde EAT je zisk po zdanění, T jsou tržby, ROS je Return on Sales. 

V položce tržby se nejčastěji nachází tržby, které tvoří provozní výsledek hospodaření, 

nebo veškeré tržby, zejména pokud použijeme namísto provozního výsledku hospodaření 

čistý zisk. 

Ukazatel rentabilita tržeb vyjadřuje, kolik haléřů čistého zisku podnik získá z jedné 

koruny tržeb. Ukazatel se může lišit podle toho, jakým způsobem je vyjádřen zisk. 

Autorka Růčková uvádí, že ROS vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané 

úrovni tržeb, tedy kolik dokáže podniku vyprodukovat efektu na 1Kč tržeb. [6] 

Ukazatel rentabilita nákladů=
N

EAT
 

Kde EAT je zisk po zdanění, N jsou náklady. 

Ukazatel udává, kolik Kč čistého zisku získá podnik vložením 1 Kč celkových nákladů. 

Čím vyšší je tento ukazatel, tím lépe jsou zhodnoceny vložené náklady do hospodářského 

procesu, tím vyšší je procento zisku. 

2.3.5. Ukazatelé likvidity 

Likvidita je schopnost podniku dostát v dané výši a v daném okamžiku svým závazkům. 

Bez této schopnosti podnik nemůže existovat. Proto je likvidita jednou z nejdůležitějších 

oblastí, na kterou se finanční analýza zaměřuje. Ukazatelé likvidity poměřují zdroje, z nichž 

je možné závazek zaplatit a výši splatného závazku.[1, 20] 

I. stupeň likvidity= 
závazkykrátkodobé

OA

.
 

Kde OA jsou oběžná aktiva. 
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Dluhošová (2008) uvádí, že optimální výše tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí od 

1,5 do 2,5. Důležité je však srovnání s podniky ve stejném odvětví. 

II. stupeň likvidity=
..

.

závazkykrátkodobé

pohledávkydlouhodobézásobyOA −−
 

Kde OA jsou oběžná aktiva. 

Hodnota ukazatele II. stupeň likvidity (pohotová likvidita) by se měl optimálně 

pohybovat v rozmezí od 1,0 do 1,5, Výše však závisí na typu činnosti, na odvětví, do kterého 

je podnik zařazen, atd. 

III. stupeň likvidity=
..

...

závazkykrátkodobé

prostřplatebnípohotové
 

Pohotové platební prostředky tvoří zejména peníze na účtech, v pokladně, šeky. 

2.3.6. Ukazatelé aktivity (obratu) 

Ukazatele aktivity vyjadřují relativní vázanost kapitálu v různých formách aktiv. Ve 

finančním řízení se využívají pro řízení aktiv. Tyto ukazatele vypovídají o tom, jak efektivně 

podnik využívá jednotlivé majetkové složky a jak s nimi hospodaří. Když má podnik těchto 

složek majetku více než je účelné, vznikají zbytečné náklady, na druhé straně však platí, že 

v případě nedostatku aktiv podnik pravděpodobně přichází o možné tržby. Z výsledných 

hodnot ukazatelů lze zjistit, jak dlouho je aktivum ve zkoumané formě vázáno a jak rychle se 

přeměňuje na ostatní druhy aktiv. Je možné sestrojit dva typy ukazatelů: 

• doba obratu – informuje o tom, jak dlouho jedna přeměna majetku trvá (obvykle ve 

dnech). 

• obrátka – je převrácenou hodnotou doby obratu a udává, kolikrát za zkoumané období se 

daný druh majetku „obrátí“.[1,6] 

Obrátka celkových aktiv=
aktivacelková

tržby

.
 

Ukazatel obrátka celkových aktiv měří intenzitu využití celkového majetku (vyjadřuje 

počet obratů za rok). Čím je ukazatel vyšší, tím rychleji se vrací prostředky investované do 

majetku. 

Doba obratu aktiv=
360/

.

tržby

aktivacelková
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Ukazatel vyjadřuje ve dnech, za jak dlouho dojde k obratu majetku ve vztahu k tržbám. 

Čím je hodnota ukazatele nižší, tím rychleji se vrací prostředky investované do aktiv. Výše 

ukazatele závisí na charakteru činnosti podniku, neboť s podílem fixních aktiv roste hodnota 

ukazatele. Významnou roli má také dynamika tržeb. 

Doba obratu zásob=
360/tržby

zásoby
 

Ukazatel představuje úroveň provozního řízení, vyjadřuje dobu obratu zásob ve dnech. 

Optimální míra závisí na předmětu činnosti. 

Doba obratu pohledávek=
360/tržby

pohledávky
 

Ukazatel udává, jak dlouhá doba uplyne od okamžiku prodeje zboží či služby 

odběrateli do doby zaplacení faktury (údaj je vyjádřen ve dnech). Zkoumá se průměrná doba, 

po jakou zůstávají odběratelé podniku dlužni. Do výpočtu se dosazují krátkodobé pohledávky. 

Hodnota ukazatele by neměla překračovat dobu splatnosti. Čím nižší je výsledek, tím je 

situace pro podnik příznivější (podnik poskytuje obchodní úvěr a navíc podstupuje riziko, že 

dlužník nezaplatí).[1, 17, 20] 

Doba obratu závazků=
360/tržby

závazky
 

Tento ukazatel vyjadřuje platební disciplínu firmy. Udává, jak dlouho trvá firmě, než 

splatí závazky (vyjádřeno ve dnech). Pro podnik je výhodné nakupovat na obchodní úvěr, 

neboť tím získá dočasně volné finanční prostředky. Do výpočtu se dosazují krátkodobé 

závazky, případně závazky z obchodních vztahů. Doba obratu pohledávek by měla být nižší 

než doba obratu závazků (pravidlo solventnosti). 

2.3.7. Ukazatelé stability a zadluženosti 

Aktiva každého podniku jsou financována buď vlastními zdroji (vlastním kapitálem), 

nebo závazky. Podnik musí zvolit vhodný poměr obou forem financování. Finanční stabilitu 

je možné hodnotit na základě analýzy vztahu podnikových aktiv a zdrojů jejich krytí. 

Ukazatel celkové zadluženosti=
A

CZ
 

Kde CZ je cizí kapitál, A jsou celková aktiva 
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Ukazatel udává informace o tom, z kolika procent je firma zadlužená. Čím vyšší je tato 

hodnota, tím vyšší je riziko věřitelů. Ukazatel má význam zejména pro dlouhodobé věřitele. 

Zadluženost sama o sobě není negativní jev, neboť není nezbytné, aby podnik používal 

k financování pouze vlastní kapitál.[1] 

Ukazatel podílu vlastních zdrojů na aktivech=
A

VK
 

Kde VK je vlastní kapitál, A jsou celková aktiva 

Ukazatel udává, do jaké míry je podnik schopen krýt majetek vlastními zdroji. Čím vyšší 

je hodnota ukazatele, tím vyšší je jeho finanční samostatnost. Ukazatel charakterizuje 

dlouhodobou finanční stabilitu. 

Ukazatel zadluženosti vlastních zdrojů=
VK

CZ
 

Kde CZ je cizí kapitál, VK je vlastní kapitál 

Akceptovatelná zadluženost závisí na fázi vývoje firmy a na postoji vlastníků k riziku. U 

stabilních společností by se hodnota ukazatele měla pohybovat v intervalu od 80% do 

120%.[1] 

 

Ukazatel finanční páka=
VK

A
 

Kde A jsou celková aktiva, VK je vlastní kapitál. 

Cílem finančního řízení je dosáhnout optimálního poměru vlastních a cizích zdrojů 

financování. Poměr vlastních a cizích zdrojů souvisí s náklady spojenými se získáváním 

určitého druhu kapitálu. 

2.3.8. Ukazatele kapitálového trhu 

Čistý zisk na akcii (EPS) =
akciíkmenkspoč

EAT

....
 

Kde EAT je zisk po zdanění, poč. ks kmen. akcií je počet kusů kmenových akcií, EPS je 

Earnings Per Share). 
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Ukazatel říká, jakou maximální výši dividend je možné vyplatit ze zisku na jednu akcii. 

Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je cena akcie, což přispívá k růstu hodnoty firmy. 

Výplatní poměr=
akciinaziskčistý

akciinadividenda

...

..
 

Ukazatel vyjadřuje, jaká část čistého zisku je vyplacena v dividendách. 

Účetní hodnota akcie=
akciíkmenkspoč

VK

....
 

Kde VK je vlastní kapitál, poč. ks kmen. akcií je počet kusů kmenových akcií. Ukazatel 

odráží výkonnost a růst podniku, žádoucí je růst ukazatele.[1,5,6] 

2.3.9. Pyramidové rozklady 

Pyramidové rozklady jsou určeny dle Kislingerové (2007) stejně jako dle Dluhošové 

(2008) pro rozklad syntetického ukazatele, jehož výběr je dán účelem analýzy. Smyslem je 

vysvětlit změny chování vrcholového ukazatele a změřit intenzitu působení jednotlivých 

dílčích ukazatelů ovlivňujících vrcholový ukazatel. Dluhošová (2008) poukazuje na existenci 

funkčních závislostí ve formě matematických rovnic mezi jednotlivými ukazateli soustavy, 

což umožňuje kvantitativně ohodnotit vliv dílčích ukazatelů na vrcholový. Autorka zmiňuje 

nevýhodu, kdy v rámci exaktnosti je nutné využívat také ukazatele, jejichž interpretace je 

problematická. Pro analýzu příčin odchylek ukazatele rentability vlastního kapitálu ROE lze 

využít tohoto základního rozkladu: 

ROE=
VK

EAT
=

EBT

EAT
*

EBIT

EBT
*

T

EBIT
*

A

T
*

VK

A
 

Kde EAT je zisk po zdanění, EBT je zisk před zdaněním, EBIT je zisk před úroky a 

daněmi, T jsou tržby, A jsou celková aktiva, VK je vlastní kapitál. 
EBT

EAT
 je koeficient daňové 

redukce, 
EBIT

EBT
 je koeficient úrokové redukce,

T

EBIT
 je provozní rentabilita zisku 

Detailní rozklad ukazatele ROE zahrnuje také nákladovost a obraty. 

Při analýze vlivu zadluženosti na ukazatel ROE je možné použít tzv.„ziskový účinek 

finanční páky“ neboli. „složenou finanční páku“, danou vztahem: 
EBIT

EBT
*

VK

A
 .Čím jsou oba 
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ukazatele vyšší, tím vyšší je i složená finanční páka, která zvedá rentabilitu vloženého 

kapitálu. Pokud výsledná hodnota tohoto ukazatele je větší než 1, má zadluženost pozitivní 

vliv na ROE, naopak hodnota menší než 1 představuje negativní vliv. 

Při kvantifikaci vlivu dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel se využívají dle Dluhošové 

(2008) různé matematické metody, a to dle typu vazby mezi jednotlivými ukazateli. 

Dluhošová (2008) vymezuje dva druhy vazeb mezi ukazateli, a to aditivní vazbu, která se 

používá tam, kde mezi ukazateli je sčítání nebo odečítání a multiplikativní vazbu, která se 

používá tam, kde mezi dílčími ukazateli je násobení nebo dělení. Přičemž pro multiplikativní 

vazbu je možné použít rozklad metodou postupných změn, metodou rozkladu se zbytkem, 

logaritmickou či funkcionální metodou. 

V této práci bude aplikována metoda postupných změn. Metoda postupných změn 

umožní vysvětlit jednotlivé vlivy beze zbytku. Nevýhodou této metody je, že velikost vlivů 

ukazatelů závisí na pořadí ukazatelů ve výpočtu. Při rozkladu vrcholového ukazatele je tedy 

nezbytné dodržovat vždy stejné pořadí ukazatelů, neboť při nedodržení pořadí pak dojdeme 

k odlišným výsledkům. 

Vzorec pro aditivní vazbu: 

aix∆ =
∑∆

∆

i
i

i

a

a
*∆yx 

Vzorec pro multiplikativní vazbu-metoda postupných změn: 

aix∆ =
x

y
aa x

ij
ji

j ∆

∆
∆ ∏∏

><

***a 0,
i

j,1  

Kde x je analyzovaný ukazatel, ∆yx je přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele, a1 je 

dílčí vysvětlující ukazatel, ∆xai je vliv dílčího ukazatele ai na analyzovaný ukazatel x. 

∏ znak pro součin, ∑ znak pro součet. [1,2,3,6,18,20] 

2.3.10. Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

Souhrnné modely hodnocení jsou specifické metody, jejichž smyslem je vyjádřit finanční 

situaci a výkonnost podniku jedním číslem. Lze hovořit o tzv. systému včasného varování 
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nebo predikčních modelech finanční úrovně. Z celé řady modelů je možné použít například 

„index IN“ dle Inky a Ivana Neumaierových (2002). 

Index IN je vhodný pro roční hodnocení zdraví firmy. Index je sestaven z vybraných 

ukazatelů a pomocí stanovené váhy jednotlivých ukazatelů odráží specifika české ekonomiky 

a rovněž umožňuje zohlednit odvětvové specifika. Pro ukazatel úrokového krytí (EBIT/Ú) 

používají autoři jednotnou hodnotu 3, pro ukazatel běžné likvidity (OA/KZ+KBÚ) hodnotu 2. 

IN 95 pro ekonomiku ČR má tvar: 

IN 95=0,22 * 
CZ

A
+ 0,11 * 

Ú

EBIT
 + 8,33 * 

A

EBIT
+ 0,52 * 

A

Výn
 + 0,10 * 

KBÚKZ

OA

+
 - 

16,80 * 
Výn

ZPL
 

Jelikož je v této práci hodnocena vodárenská společnost, je níže uveden tvar indexu IN 

95 pro odvětví vodárenství ČR. 

IN 95=0,15 * 
CZ

A
+ 0,11 * 

Ú

EBIT
 + 4,61 * 

A

EBIT
+ 0,72 * 

A

Výn
 + 0,10 * 

KBÚKZ

OA

+
 - 

55,89 * 
Výn

ZPL
 

Kde A jsou aktiva, CZ jsou cizí zdroje, Ú jsou nákladové úroky, EBIT je zisk před úroky a 

daněmi, Výn jsou výnosy, OA jsou oběžná aktiva, KZ jsou krátkodobé závazky, KBÚ jsou 

krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci, ZPL jsou závazky po lhůtě splatnosti. 

Váhy pro jednotlivé ukazatele indexu IN 95 pro ekonomiku ČR a pro odvětví 

vodárenství vycházejí z tabulky č. 1 nazvané „Váhy indexu IN 95 pro jednotlivé OKEČ“ 

uvedené v publikaci „Výkonnost a tržní hodnota firmy“ autorů Neumaierové, Neumaiera 

(2002:97). Interpretace výsledků indexu IN 95 je dle autorů Neumaierové, Neumaiera (2002) 

následující: 

• index IN je větší než 2, podnik má dobré finanční zdraví 

• index je mezi 1 až 2, podnik není ani zdravý ani nemocný. Existuje riziko, že 

nastanou problémy s placením závazků. 

• index je menší než 1, podnik je finančně slabý, nemá dostatečnou schopnost plnit 

své závazky.[1,4] 
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Základem pro finanční analýzu jsou poměrové ukazatele. Absolutní a rozdílové ukazatele 

mají pouze doplňkovou úlohu, neboť jejich velikost závisí na velikosti podniku či jiných 

faktorech a nelze je využít při mezipodnikovém srovnání. Výsledky finanční analýzy je 

možné srovnávat v čase, s normou (nízká vypovídací schopnost), v prostoru (s hodnotami 

podniků ve stejném oboru) či s plánem. 

Podle autorky Růčkové (2008) patří Index IN mezi skupinu modelů bankrotních a odpovídá 

na otázku, zda podnik do určité doby zbankrotuje.[1,3] 
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3. Aplikační část 

3.1. Charakteristika společnosti a vymezení podnikatelského prostředí 

Společnost OVAK, a.s. vnikla v roce 1992. Počet zaměstnanců je 385. 

Akcionáři společnosti k 30. 9. 2011: 

SUEZ GDF    50,13% 

statutární město Ostrava  28,55% 

ostatní akcionáři   21,32% 

Emitentem akcií na doručitele je OVAK a.s., celkový počet akcií je 131 904, 

jmenovitá hodnota je 1 000 Kč, akcie jsou v zaknihované podobě. Akcie nejsou obchodovány 

na veřejném trhu s cennými papíry. 

Společnost OVAK a.s. se zabývá zejména dodávkou pitné vody a následnou efektivní 

likvidací odpadních a dešťových vod obyvatelstvu, průmyslovým společnostem, organizacím 

a jiným institucím, které sídlí nebo bydlí na území města Ostravy. Trh společnosti je tak 

v zásadě vymezen spotřebiteli pitné vody se sídlem či bydlištěm na provozovaném území. 

OVAK a.s. se pohybuje v poměrně stabilním podnikatelském prostředí, avšak s omezeným 

růstem. 

K poskytování svých klíčových podnikatelských činností využívá OVAK a.s. 

infrastrukturní majetek statutárního města Ostravy, který má dlouhodobě pronajatý do roku 

2024 na základě koncesní smlouvy. 

Na území města Ostravy neexistuje konkurující distribuční systém pro zásobování pitnou 

vodou a pro odvádění a čištění odpadních vod, neboť náklady spojené s vybudováním 

vodohospodářské infrastruktury jsou příliš vysoké a jsou převážně fixního charakteru, tzn., 

náklady vznikají bez ohledu na objem vody dodané pitné a odkanalizované. V oboru 

vodárenství je rovněž vyloučena možnost technického sdílení infrastruktury s případnými 

konkurenty, a to zejména z hygienických důvodů a z důvodů problematického určení 

odpovědností několika poskytovatelů vodohospodářských služeb. Odběratelé si tak nemohou 

zvolit konkurenčního dodavatele. Substituce produkce a služeb pro oblast pitné vody v oblasti 

zásobované společností OVAK a.s., která je převážně městského charakteru, téměř neexistuje. 
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Pro oblast odvádění a čištění odpadních vod to jsou v nepatrné míře septiky, žumpy a domácí 

čistírny odpadních vod ve vlastnictví obyvatel rodinných domů bydlících v okrajových 

částech provozovaného území. 

Poskytování služeb společností OVAK a.s. má monopolní charakter. Dle zákona č. 

526/1990 Sb. o cenách přistupuje stát k regulaci ceny vody pitné a odkanalizované, a to 

formou věcného usměrňování cen.[7] 

3.2. Zdroje informací pro finanční analýzu 

Základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou auditované výkazy společnosti za 

roky 2006–2010, výroční zprávy, profil společnosti, komentáře. 

3.3. Vertikální a horizontální analýza účetních výkazů 

Horizontální analýzou struktury účetních výkazů je zkoumán vývoj položek výkazů v čase. 

Tento rozbor se provádí pro výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty (dále jen VZZ), cash flow a 

tabulku produkce. Analyzovány jsou jak absolutní, tak relativní meziroční změny. 

Vertikální analýzou struktury účetních výkazů jsou analyzovány podíly jednotlivých složek 

na vybraném souhrnném ukazateli. 

Vzhledem k tomu, že má tato práce omezený rozsah je vertikální analýza zpracována jen pro 

výkazy rozvaha a VZZ.  Rozbor výstupů z obou analýz je zaměřen pouze na vybrané položky, 

jež vykazují výraznější změny. Poměrně vysoké relativní odchylky, které vykazují 

zanedbatelnou absolutní změnu, jsou pominuty. 

3.3.1. Rozvaha 

Horizontální analýza 

Z horizontální analýzy, kterou nalezneme v  příloze č. 5, je patrný meziroční pokles aktiv 

v roce 2008 o 6,62%. 

Pokles aktiv v roce 2008 oproti roku 2007 je způsoben poklesem dlouhodobého 

hmotného majetku (dále také DHM) o 6,06%, což je v absolutním vyjádření 17 148 tis. Kč. 

Důvodem tohoto poklesu je vyřazení DHM v pořizovací ceně 33 187 tis. Kč, jehož zůstatková 

hodnota byla 9 480 tis. Kč. 

V roce 2008 byl pořízen dlouhodobý majetek (dále také DM) v pořizovací ceně celkem 

za 25 676 Kč, což je o 7 425 tis. Kč méně, než v roce 2007. K poklesu aktiv roku 2008 dále 
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přispívá snížení OA, konkrétně krátkodobého finančního majetku vlivem výplaty dividend 

v celkové výši 90 090 tis. Kč (vyplaceno ze zisku 2007 + z nerozděleného zisku min. let). 

Čerpáno z Výroční zprávy OVAK a.s. pro rok 2008. Vývoj aktiv je uveden v tabulce č. 1. 

V letech 2009 a 2010 se projevil mírný nárůst aktiv vlivem nárůstu zejména oběžných aktiv tj. 

krátkodobých pohledávek, konkrétně dohadných položek aktivních, jež zahrnují 

nevyfakturované výnosy, meziročně se zvýšil také stav krátkodobých finančních prostředků 

(účty v bance). 

Tabulka č. 1 Vývoj aktiv v tis. Kč 

aktiva celkem v tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

aktiva celkem 717 512 744 931 695 620 724 229 748 188 

dlouhodobý majetek 292 207 286 451 270 559 269 625 270 748 

oběžná aktiva 423 704 456 675 423 290 452 963 475 723 

ostatní aktiva 1 601 1 805 1 771 1 641 1 717 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

V oblasti pasiv se projevuje v roce 2008 snížení vlastního kapitálu a to vlivem poklesu 

položky nerozdělený zisk minulých let (souvisí s výplatou dividend). Na meziročních 

změnách cizích zdrojů se podílí zejména jednotlivé položky krátkodobých závazků. 

Meziroční nárůsty pasiv v roce 2009 a 2010 ovlivnilo zvýšení vlastního kapitálu v položce 

nerozdělený zisk minulých let, zvýšil se také stav cizích zdrojů, a to v oblasti krátkodobých 

závazků (zvýšení objemu záloh od odběratelů VaS). 

Tabulka č. 2: Vývoj pasiv v tis. Kč 

pasiva celkem v tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

pasiva celkem 717 512 744 931 695 620 724 229 748 188 

vlastní kapitál 396 037 400 597 367 774 375 916 384 161 

cizí zdroje 321 475 344 334 327 846 348 313 364 027 

ostatní pasiva 0 0 0 0 0 

Zdroj:vlastní zpracování 
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Vertikální analýza 

Kompletní vertikální analýza rozvahy je uvedena v příloze č. 9. Podíl dlouhodobého majetku 

a oběžných aktiv z celkových aktiv je v analyzovaných letech poměrně stabilní (jak ukazuje 

tabulka č. 3 a graf č. 1). Dlouhodobý majetek se na celkových aktivech v analyzovaném 

období podílí v průměru 38,54%. Podíl oběžných aktiv se od roku 2006 zvýšil a to o 6,63 %. 

Na oběžných aktivech se nejvíce podílí krátkodobé pohledávky, což vidíme v tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 3: Struktura aktiv v % 

struktura aktiv v % 2006 2007 2008 2009 2010 

dlouhodobý majetek 40,73% 38,45% 38,89% 37,23% 36,19% 

oběžná aktiva 59,05% 61,30% 60,85% 62,54% 63,58% 

ostatní aktiva 0,22% 0,24% 0,25% 0,23% 0,23% 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 4: Podíl oběžných aktiv na celkových aktivech 

podíl oběžných aktiv na 

aktivech v % 2006 2007 2008 2009 2010 

Zásoby 0,41% 0,33% 0,31% 0,39% 0,37% 

Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky 46,27% 46,19% 53,04% 55,65% 54,75% 

Krátkodobý finanční 

majetek 12,37% 14,78% 7,50% 6,51% 8,46% 

Zdroj:vlastní zpracování 

V tabulce č. 4 je zřetelné, že vývoj podílu krátkodobých pohledávek má rostoucí trend. 

V roce 2006 a 2007 byl podíl krátkodobých pohledávek na celkových aktivech přibližně 46%, 

v roce 2010 je to téměř 55 %. Podíl krátkodobých pohledávek je nejvíce ovlivněn položkou 

„dohadné účty aktivní“, tato položka zahrnuje dohadnou položku na tržby za vodné a stočné 

(dále také VaS), nevyfakturované k 31. 12. daného roku v případě, kdy fakturační cyklus 

překlenuje datum účetní závěrky. Výše dohadné položky je dána objemem nevyfakturované 
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spotřeby a cenou za VaS pro dané období. Dohadné položky jsou částečně kryty zálohami, 

vybíranými od odběratelů. Čerpáno z Výroční zprávy 2007. 

Graf č. 1: podíl oběžných aktiv na celkových aktivech 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z vertikální analýzy pasiv je patrné, kolika procenty je společnost OVAK a. s. 

financována z vlastních zdrojů a z kolika procent cizími zdroji, viz tabulka č. 5.  V roce 2010 

byla společnost financována 51,35% z vlastních zdrojů a 48,65% připadlo na financování ze 

zdrojů cizích. OVAK a.s. nevyužívá financování prostřednictvím bankovních úvěrů a jiných 

finančních výpomocí. 

Tabulka č. 5 Struktura pasiv v % 

struktura pasiv v % 2006 2007 2008 2009 2010 

vlastní kapitál 55,20% 53,78% 52,87% 51,91% 51,35% 

cizí zdroje 44,80% 46,22% 47,13% 48,09% 48,65% 

ostatní pasiva 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zdroj:vlastní zpracování 

Z tabulky č. 5 je evidentní, že podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech má klesající 

trend, a to z hodnoty  55,20 % v roce 2006 na hodnotu 51,35 % v roce 2010. Důvodem je 

pokles nerozděleného zisku minulých let. Opačnou tendenci, tedy stoupající, má podíl cizích 

zdrojů na celkových pasivech. Z cizích zdrojů patří mezi nejvýznamnější položky 



20 
 

„krátkodobé závazky“, zejména pak přijaté zálohy od odběratelů, jejichž spotřeba nebyla 

vyfakturována ke dni účetní závěrky. 

Graf č. 2: Struktura pasiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.3.2. Výkaz zisku a ztrát 

Položky „výkony“ a „přidaná hodnota“ se každým rokem navyšují. Také položka 

„Provozní výsledek hospodaření“ se vyvíjí velice pozitivně a meziročně zaznamenává nárůsty 

hodnot. Pozitivně se vyvíjí rovněž „Výsledek hospodaření po zdanění“. Vývoj provozního 

hospodářského výsledku i výsledku před a po zdanění vyjadřuje celkově příznivé hospodaření 

akciové společnosti, viz graf č. 3. Horizontální analýza je uvedena v příloze č. 6. 

Graf č. 3: Vývoj výsledků hospodaření 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Podíly významných položek VZZ na tržbách (z prodeje zboží + vlastních výrobků a 

služeb) jsou v analyzovaném období 2006-2010 bez výrazných výkyvů. Podíl výsledku 

hospodaření po zdanění na tržbách v roce 2009 nepatrně klesl oproti roku 2007 a 2006. 

Vertikální analýza je uvedena v příloze č. 10. Níže uvedená struktura tržeb a nákladů vychází 

z vnitropodnikových časových řad. Tržby za vodné a stočné tvoří významný podíl na 

celkových tržbách, viz graf č. 4. 

 

Graf č. 4: Struktura tržeb v letech 2006-2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na celkových nákladech se nejvýznamněji podílí náklady na nájem infrastruktury a také 

osobní a mzdové náklady. Podíl jednotlivých položek nákladů na celkových nákladech je 

uveden v tabulce č. 6., grafické znázornění struktury nákladů v roce 2010 je uvedeno v grafu 

č. 5. 
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Tabulka č. 6 Struktura nákladů v letech 2006-2010 

Struktura nákladů 2006 2007 2008 2009 2010 

Nájemné infrastruktury  25,43% 25,88% 25,88% 28,05% 28,06% 

Osobní a mzdové náklady  17,65% 18,56% 19,04% 19,05% 19,87% 

Voda převzatá 13,12% 12,94% 12,17% 11,89% 11,99% 

Opravy a údržba 13,37% 12,36% 11,62% 10,7% 12,17% 

Ostatní služby 8,61% 8,23% 8,05% 7,77% 9,15% 

Suroviny a materiál 7,33% 6,40% 7,19% 7,22% 7,75% 

Energie  4,52% 4,95% 5,43% 5,01% 4,91% 

Odpisy  4,39% 4,31% 3,98% 3,29% 3,27% 

Daně a jiné poplatky 2,17% 2,20% 2,09% 1,71% 1,85% 

ostatní náklady 3,40% 4,18% 4,53% 5,30% 0,98% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 5 Struktura nákladů v roce 2010 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3.3. Přehled o peněžních tocích-Cash Flow 

Výkaz „Přehled o peněžních tocích“, tedy Cash Flow (dále také CF) v letech 2006–2010 

je uveden v příloze č. 3, jeho horizontální analýza je uvedena v příloze č. 7. 

V roce 2008 se projevilo významnější snížení peněžních prostředků. Z horizontální 

analýzy je evidentní, že stav finančních prostředků na konci účetního období roku 2008 

vykazuje pokles oproti roku 2007 o 52,58%, tj. v absolutním vyjádření o 57 887 tis. Kč. Toto 

snížení bylo způsobeno společnými změnami několika položek, z nichž největší podíl měl 

objem vyplacených dividend. Ukazatel „čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků“ se 

v roce 2008 snížil oproti roku 2007 o 79 198 tis. Kč. Na tomto snížení se podílí vyplacené 

dividendy, které meziročně narostly o 77,6% , tj. absolutně o 39 249 tis. Kč. Ke snížení 

peněžních prostředků v roce 2008 přispěla také položka „placené daně“, u níž došlo k 190% 

meziročnímu nárůstu, absolutně to je zvýšení o 19 666 tis. Kč. 

3.3.4. Tabulka Produkce 

Vnitropodnikový výkaz nazvaný „Tabulka produkce“ pro období 2006–2010 je uveden 

v příloze č. 4, horizontální analýza tohoto výkazu pak v příloze č. 8. Spotřeba vody pitné i 

odkanalizované vykazuje v období 2006–2010 meziroční poklesy, které jsou způsobeny 

zejména změnou či snižováním průmyslové produkce, vývojem nových technologií, úsporami 

domácností v důsledku využívání modernějších spotřebičů. Dále také nepříznivý vývoj 

ekonomické situace v regionu v roce 2009 a pokračující pokles počtu zásobovaných obyvatel, 

viz tabulka č. 7. 

Tabulka č. 7 Vývoj počtu zásobovaných obyvatel 

 2006 2007 2008 2009 2010 

počet obyvatel 318 726 317 839 316 417 314 467 310 464 

meziroční změny -745 -887 -1 422 -1 950 -4 003 

Zdroj:vlastní zpracování 

Společnost OVAK a.s. zásobuje provozované území vodou. V roce 2010 bylo do sítě 

dodáno přibližně 36 % vody z podzemních zdrojů, zbylých cca 64% vody je nakupováno od 

společnosti SmVaK Ostrava, a.s. Od roku 2006 se snižuje podíl vody nakoupené a zvyšuje se 
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podíl vody vyrobené. V roce 2009 se projevuje pokles objemu vody vyrobené, z důvodu 

nezbytných oprav na vodních zdrojích a na ÚV „Nová Ves“. Údaje jsou čerpány z [6,9]. 

Od roku 2006 zaznamenáváme velice příznivý vývoj objemu nefakturované vody. Objem 

nefakturované vody se snižuje, jak ukazuje tabulka č. 8. Od roku 2006 se snížily ztráty vody v 

distribučním systému z hodnoty 4 807 m3, na hodnotu 3 424 tis. m3, což je snížení o 1 383 m3. 

Tabulka č. 8 Nefakturovaná voda a ztráty v letech 2006-2010 

v tis. m
3
 2006 2007 2008 2009 2010 

nefakturovaná voda  5 014 5 019 4 686 4 328 3 634 

 - z toho ztráty 4 807 4 831 4 471 4 118 3 424 

změny nefakturované vody -103 5 -333 -358 -358 

změny ztrát vody -54 24 -360 -353 -353 

Zdroj:vlastní zpracování 

Z horizontální analýzy tohoto výkazu je patrné meziroční zvýšení cen vodného a 

stočného (viz graf č. 6), jenž odráží nárůsty cen vstupů a též poklesy ve spotřebě, a to díky 

vysokému podílu fixních nákladů. Ve sledovaném období 2006-2009 se cena pitné vody 

zvyšuje téměř rovnoměrně, zhruba o 5%. Cena vody odkanalizované byla navýšena v roce 

2008 o 10,39 %, a v roce 2009 o 15%, což je výraznější nárůst než v letech předchozích. 

V roce 2010 se cena vody odkanalizované zvýšila o 4,62%. 

Graf č. 6: Vývoj ceny VaS v letech 2006-2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.4. Analýza poměrovými ukazateli 

3.4.1. Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability celkových aktiv (ROA), rentability dlouhodobě investovaných 

zdrojů (ROCE) a rentabilita vlastního kapitálu (ROE) měly od roku 2006 do roku 2009 

rostoucí charakter, v roce 2010 se hodnota těchto ukazatelů mírně snížila, což můžeme 

názorně vidět také v pyramidálním rozkladu. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) je vyšší, než ukazatel rentability 

celkových aktiv, což je v pořádku, protože vlastní kapitál je dražší než cizí. V roce 2010 je 

oproti roku 2009 evidentní mírné navýšení ziskovosti (vyšší ukazatel ROS) a rovněž také 

nepatrné navýšení zhodnocení vložených nákladů. 

 

Tabulka č. 9 ukazatelé rentability 

 2006 2007 2008 2009 2010 

ROA – Rentabilita celk. aktiv (EBIT / A) 8,72% 10,24% 11,16% 11,16% 10,93% 

ROCE - Rentabilita kapitálu (EBIT / 

(VK+Dl.K)) 14,99% 18,26% 20,36% 20,73% 20,53% 

ROE – Rentabilita vl. kapitálu (EAT / VK) 11,71% 14,64% 16,60% 16,85% 16,80% 

ROS-Rentabilita tržeb (EAT / T) 5,54% 6,82% 6,75% 6,55% 6,68% 

ROS-Rentabilita tržeb (EBIT/T) 7,48% 8,87% 8,58% 8,37% 8,46% 

Rentabilita nákladů (EAT / N) 5,99% 7,48% 7,38% 7,15% 7,29% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 7: ukazatelé rentability 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnoty ukazatelů ROE a ROA v letech 2008-2010 převyšují hodnoty těchto ukazatelů 

v odvětví vodárenství, viz níže uvedená tabulka č. 10. Čerpáno z materiálu Ministerstva 

průmyslu a obchodu ČR „Finanční analýza podnikové sféry za rok 2010“ 

 

Tabulka č. 10 Ukazatele ROE a ROA v odvětví vodárenství  

Odvětví vodárenství 2008 2009 2010 

ROE 10,04 13,31 14,20 

ROA 6,81 9,01 8,58 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.4.2.   Ukazatelé Likvidity 

Jak je vidět v tabulce č. 11, ukazatelé likvidity nevykazují žádné výrazné výkyvy. Od 

roku 2006 do roku 2009 je však patrný mírný pokles signalizující zhoršení finanční situace. 

V roce 2010 zůstaly první dva stupně likvidity na úrovni hodnot z roku 2009, vrostla však 

hodnota třetího stupně likvidity. Hodnoty likvidity jsou nižší, než hodnoty, které jsou 

považovány autorkou Růčkovou (2008) za optimální. Srovnáme-li ukazatele likvidity 

s odvětvím vodárenství, dle dokumentu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR „Finanční 

analýza podnikové sféry za rok 2010“ (http://www.mpo.cz/dokument89407.html), dá se říci, 

že ukazatelé likvidity jsou na přijatelné úrovni odpovídající danému odvětví a že společnost 

OVAK a. s. je schopna hradit své závazky. 
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Tabulka č. 11: ukazatelé likvidity: 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 8: Vývoj ukazatelů likvidity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 12: hodnoty likvidit pro vodárenství v roce 2010 

likvidita I. stupeň II. stupeň III. stupeň 

hodnota 1,51 1,30 0,19 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.4.3. Ukazatelé aktivity 

Obrátka aktiv je ukazatel, který vypovídá o intenzitě využití celkového majetku neboli počtu 

obratů za rok. Dle autorky Kislingerové (2007) by měl nabývat hodnotu alespoň 1. Tento 

ukazatel v čase mírně roste oproti rokům 2006 a 2007, což ukazuje na efektivnější využívání 

majetku.  Doba obratu aktiv vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu aktiv ve vztahu k tržbám. 

Oproti rokům 2006 a 2007 zaznamenáváme pokles ukazatele, což naznačuje pozitivní vývoj. 

 2006 2007 2008 2009 2010 

I. stupeň likvidity 1,41 1,40 1,35 1,36 1,36 

II. stupeň likvidity 1,40 1,39 1,34 1,35 1,35 

III. stupeň likvidity 0,30 0,34 0,17 0,14 0,18 
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Ukazatel doby obratu pohledávek vychází z pohledávek z obchodních vztahů a podle autorky 

Růčkové (2008) vypovídá o tom, za jak dlouho jsou pohledávky v průměru splaceny.  

Pohledávky z obchodních vztahů se od roku 2006 snížily z cca 47 mil. Kč na cca 40 mil. Kč. 

Můžeme tedy říct, že platební kázeň odběratelů je dobrá. Z tabulky č. 12 je evidentní, že od 

roku 2006 se doba obratu pohledávek snižuje a ukazatel tedy jen mírně překračuje 14 – ti 

denní splatnost faktur. 

 

Tabulka č. 13 ukazatelé aktivity: 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrátka aktiv 1,17 1,16 1,30 1,33 1,29 

Doba obratu aktiv ve dnech  308,85 311,68 276,84 269,82 278,60 

Doba obratu zásob ve dnech   1,26 1,03 0,85 1,04 1,03 

Doba obratu pohledávek ve dnech  20,34 18,16 18,41 16,26 14,30 

Doba obratu krátk. záv. ve dnech 31,16 34,74 25,83 11,48 3,14 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 9: vývoj ukazatelů aktivity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Ukazatel Doby obratu krátkodobých závazků se vypočítává ze závazků z obchodních 

vztahů. Ukazatel doby obratu závazků vypovídá podle autorky Růčkové (2008) o tom, jak 

rychle jsou splaceny závazky firmy. Dodavatelé poskytují společnosti OVAK a. s. obchodní 

úvěr na cca 25dní. Doba obratu zásob se od roku 2006 snižuje. K velice výraznému snížení 

došlo v roce 2010, kdy se doba obratu zásob snížila na 3,14 (což je o 8,14 dne méně, než 

v roce 2009). K tomuto snížení došlo zejména díky poklesu obchodních závazků. Vzhledem k 

dřívějšímu termínu ukončení roční účetní závěrky za rok 2009 a 2010 nebyla řada 

dodavatelských faktur doručena a tím zaúčtována, došlo však k nárůstu dohadných položek 

pasivních, tj. nevyfakturovaných dodávek. Doba obratu pohledávek by měla být nižší, než 

doba obratu závazků, jako tomu je v letech 2006- 2008, bohužel v letech 2009 a 2010 tomu 

tak není a ukazatel doby obratu závazků je nižší než ukazatel doby obratu pohledávek. 

Protože jsou zásoby v rámci bilance nevýznamnou položkou, vychází doba obratu na 

celkový objem tržeb na cca 1 den. Doba obratu zásob nemá u společnosti OVAK a. s. takový 

význam, jako ostatní aktivity. Společnost se pohybuje v odvětví, které je charakteristické 

nižším stavem zásob. 

3.4.4. Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

V tabulce č. 14 je zřetelné, že od roku 2006 dochází k postupnému mírnému zvyšování 

celkové zadluženosti s tím, že úroveň zadluženost se pohybuje od 40 do 49 %. Tato 

zadluženost však není negativním jevem, protože není potřeba, aby byl k financování 

využíván pouze vlastní kapitál. Dále se na zvyšování zadluženosti společnosti OVAK a. s. 

podílí také zvyšování krátkodobých závazků (zejména pak přijatých záloh od odběratelů), 

rovněž je zvyšování zadluženosti ovlivněno poklesem výsledku hospodaření minulých let 

vlivem výplaty dividend. Úroveň zadluženosti, jež společnost vykazuje, neohrožuje její 

stabilitu. Poměr financování vlastními/ cizími zdroji lze považovat za optimální. Grafické 

vyjádření vývoje ukazatele finanční stability a celkové zadluženosti je uvedeno v grafu č. 10 

Společnost byla v roce 2010 schopna krýt majek vlastními zdroje z 51,35%, což je méně 

než v předešlých letech.  V letech 2006 – 2010 je tedy patrný pokles finanční samostatnosti 

společnosti OVAK a. s. Ukazatel finanční stability odpovídá výši dosahované v odvětví 

vodárenství, kde tento ukazatel byl 49,85 % v roce 2008, 49,51 % v roce 2009 a 49,32% 

v roce 2010. 
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Tabulka č. 14 Ukazatelé finanční stability a zadluženosti 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Finanční stabilita  55,20% 53,78% 52,87% 51,91% 51,35% 

Celková zadluženost 44,80% 46,22% 47,13% 48,09% 48,65% 

Zadluženost vlastních zdrojů 81% 86% 89% 93% 95% 

Finanční páka 1,81 1,86 1,89 1,93 1,95 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 10: graf finanční stability a zadluženosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.4.5. Ukazatele kapitálového trhu 

Vzhledem k tomu, že akcie společnosti OVAK a.s. nejsou obchodovatelné na veřejných 

trzích, jsou analyzovány pouze vybrané ukazatele kapitálového trhu. 

Ukazatel čistého zisku na akcii EPS vyjadřuje, jakou výši dividend by bylo možné 

vyplatit ze zisku společnosti. Autorka Růčková (2008) uvádí, že EPS informuje akcionáře o 

velikosti zisku na jednu kmenovou akcii. Ukazatel „výplatní poměr“ pak uvádí, jaká část 

čistého zisku v % byla skutečně v dividendách vyplacena. Skutečně vyplacená výše dividend 

na akcii v absolutní hodnotě je uvedena v tabulce č. 15. 
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Tabulka č. 15 vybrané ukazatelé kapitálového trhu 

 2006 2007 2008 2009 2010 

VK na akcii v Kč 3 002,46 3 037,03 2 788,19 2 849,92 2 912,43 

EPS – čistý zisk na akcii 

v Kč 351,57 444,68 462,73 480,11 489,34 

Vyplacená dividenda na 

akcii v Kč 385  683  387  402 402 

Výplatní poměr 109,51% 153,59 83,63% 83,73% 82,15% 

Zdroj:vlastní zpracování 

Vlastní kapitál na akcii je ukazatel, který představuje účetní hodnotu akcie a odráží 

tedy plynulou výkonnost společnosti. V roce 2008 je evidentní mírný pokles hodnoty 

ukazatele oproti předešlým letům, který by za jiných okolností mohl signalizovat pokles 

výkonnosti společnosti.  Snížení vlastního kapitálu v roce 2008 bylo zapříčiněno poklesem 

položky nerozdělený zisk minulých let z  důvodu výplaty dividend. V letech 2009 a 2010 

ukazatel vlastní kapitál vykazuje nárůst oproti roku 2008. 

Graf č. 11:vybrané ukazatele kapitálového trhu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.5. Pyramidální rozklad ukazatele ROE 

Za účelem analýzy příčiny odchylek ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) mezi roky 

2009 a 2010, byl proveden základní rozklad ukazatele ROE metodou postupných změn. 

Hodnota ukazatele rentability vlastního kapitálu v analyzovaném období 2009-2010 

nepatrně klesla. Rozkladem vrcholového ukazatele se projevil negativní vliv ukazatele 

obrátka aktiv (mírný pokles efektivity využívání celkových aktiv). Naopak pozitivně se 

projevil vliv ukazatele rentability tržeb, neboť se meziročně zvýšila tzv. zisková marže. 

Příznivý vliv na ROE má také ukazatel finanční páka. 

Vlivy jednotlivých ukazatelů na ROE jsou uvedeny na níže uvedeném obrázku č. 1 

Pyramidální rozklad ROE pro rok 2010. Hodnota ukazatele„ziskový účinek finanční páky“ je 

větší než 1, což znamená, že zadluženost má pozitivní vliv na ROE. 

Tabulka č. 16 Ziskový účinek finanční páky 

 2006  2007  2008  2009  2010  

ziskový účinek finanční páky 1,81 1,86 1,89 1,93 1,95 

Zdroj:vlastní zpracování 

Obr.č. 1: 



  

 

 



  

3.6. Souhrnný model „Index IN“ 

Ke zhodnocení finanční pozice společnosti OVAK a.s. pomocí souhrnného modelu, 

jenž hodnotí finanční úroveň podniku pouze jedním číslem, byl zvolen index IN 95. Index IN 

95 odráží specifika české ekonomiky a to i v jednotlivých odvětvích. Výpočet tohoto indexu 

vychází ze vztahu, který je již uveden v teoretické části v kapitole 2.3.1.10. Váhy pro 

jednotlivé ukazatele jsem dosadila z tabulky č. 1 nazvané „Váhy indexu IN 95 pro jednotlivé 

OKEČ“ pro odvětví vodárenství, tuto tabulku jsem nalezla v knize „ Výkonnost a tržní 

hodnota firmy“ autorů Neumaierové, Neumaiera (2002:97). 

Jak vidíme v níže uvedené tabulce č. 17, souhrnný index IN 95 pro společnost OVAK a. 

s. je velice pozitivní. Jelikož hodnoty indexu v letech 2006-2010 převyšují hodnotu 2, svědčí 

to podle autorky Růčkové (2008) o dobrém finančním zdraví podniku. Společnost OVAK a. s. 

tedy lze považovat za důvěryhodnou společnost, jež je schopna bez potíží platit své závazky. 

Toto tvrzení můžeme podpořit faktem, že OVAK a. s. neevidoval v analyzovaném období 

závazky po lhůtě splatnosti. 

 

Tabulka č. 17 Vývoj indexu IN 95 

 2006 2007 2008 2009 2010 

INDEX IN95 2,16 2,30 2,32 2,27 2,11 

Zdroj:vlastní zpracování 

 



  

 

4. Závěr 

Cílem této práce bylo zhodnotit finanční pozici společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace. Společnost Ostravské vodárny a kanalizace byla analyzována pomocí horizontální 

a vertikální analýzy, poměrové analýzy, pyramidového rozkladu a souhrnného hodnocení 

finanční úrovně. 

Z horizontální analýzy je patrný pokles aktiv, jenž byl způsoben poklesem 

dlouhodobého majetku a také poklesem oběžných aktiv. Vertikální analýza odhalila, že více 

než 51% jsou finanční zdroje vlastní, cca 49% jsou zdroje cizí. Společnost však nevyužívá 

bankovní úvěry ani jiné finanční výpomoci. Hodnota vlastního kapitálu roku 2010 se oproti 

roku 2006 a 2007 snížila, a to z důvodu poklesu nerozděleného zisku minulých let (výplata 

dividend). 

Z analýz výkazu zisku a ztrát je patrné, že podíly významných složek jsou bez 

významných výkyvů. Tržby za vodné a stočné mají významný podíl na celkových tržbách. 

V letech 2007 a 2008 se v analýze výkazu  Cash flow projevilo významné snížení 

peněžních prostředků. Na snížení peněžních prostředků společnosti mělo zásadní vliv několik 

položek, z nichž nejvýznamnější byla výplata dividend. V roce 2008 také položka vyplácené 

daně. 

Z analýzy tabulky produkce je patrný pokles spotřeby pitné a odkanalizované vody, 

který je způsobený změnou či snížením průmyslové produkce, vývojem používaných 

technologií, úsporami domácností a užíváním moderních zařízení v domácnostech. 

V neposlední řadě je pokles způsobený také nepříznivým ekonomickým vývojem a poklesem 

počtu obyvatel. 

V roce 2010 se navýšila ziskovost a také zhodnocení vložených nákladů. Všechny 

ukazatelé rentability mají v analyzovaném období rostoucí charakter. 

Likvidita I. a II. stupně se v letech 2009 a 2010 nezměnila, ale oproti předešlým rokům 

2007, 2006 je nižší. Společnost OVAK a. s. je schopna hradit své závazky, přestože jsou 

hodnoty likvidit nižší, než hodnoty, jež jsou uváděny v literatuře jako optimální. Naopak ve 

srovnání s odvětvím vodárenství jsou v optimální výši. 



  

Zaznamenáváme nárůst ukazatele obrátka aktiv v letech 2008, 2009, 2010, což je jev 

velice pozitivní. Kázeň odběratelů je dobrá, ukazatel doby obratu pohledávek se snižuje a jen 

nepatrně překračuje 14 denní lhůtu splatnosti faktur. 

Zadluženost společnosti se pohybuje od cca 45% do 49%, což není negativní jev, 

protože není potřeba, aby byl podnik financován pouze z vlastních zdrojů. Přesto, že je 

společnost v takovéto míře zadlužená, nevyužívá možnost úvěrů ani jiných finančních 

výpomocí. Na zadluženosti společnosti má vliv zejména zvyšování krátkodobých závazků. 

Pozitivní účinek zadluženosti na rentabilitu vlastního kapitálu nám prokazuje také hodnota 

ukazatele „ziskový účinek finanční páky“, který je větší než 1. 

Pokles položky nerozdělený zisk minulých let zapříčinila výplata dividend v roce 

2008, což také vedlo ke snížení hodnoty ukazatele „ vlastní kapitál na akcii“. V letech 2009 a 

2010 je již patrný opětovný nárůst tohoto ukazatele. 

Výsledky dosažené finanční analýzou charakterizují společnost jako likvidní a 

rentabilní se stabilní nebo lépe rostoucí tendencí. Použitý model IN 95 byl vytvořen speciálně 

pro české podnikatelské prostředí a je tedy dobře aplikovatelný na české podniky. Tento index 

vyšel ve společnosti OVAK a. s. nad 2, což svědčí o jeho důvěryhodnosti a schopnosti bez 

potíží splácet své závazky. Finanční pozici společnosti OVAK a. s. hodnotím dle výsledků 

provedených analýz jako velice dobrou. 

Přesto, že výsledky hodnocení finančního zdraví jsou dobré a společnost prospívá, 

doporučila bych provádění finanční analýzy minimálně v rozsahu této mé práce alespoň 

jednou za rok pro lepší a přesnější informovanost managementu společnosti a dalších 

zájmových subjektu. 



  

 

5. Seznam použitých zkratek 
1. A    aktiva 

2. CF    Cash Flow 

3. CZ    cizí kapitál 

4. č.     číslo 

5. DHM   dlouhodobý hmotný majetek 

6. DM   dlouhodobý majetek 

7. dl. záv.   dlouhodobé závazky 

8. EAT   Earnings after tax 

9. EBT   Earnings before tax 

10. EBIT   Earnings before interest and tax 

11. EPS   Earnings Per Share 

12. KBÚ   krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

13. KZ    krátkodobé závazky 

14. N    náklady 

15. OA    oběžné aktiva 

16. OVAK a.s.  Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

17. poč. ks kmen. akcií počet kusů kmenových akcií 

18. prostř.   prostředky 

19. ROA   Return on Assets 

20. ROCE   Return on Capital Employed 

21. ROE   Return on Equity 

22. ROS   Return on Sales 

23. T    tržby 

24. Ú    nákladové úroky 

25. ÚV    úpravna vody 

26. VaS   vodné a stočné 

27. VH    výsledek hospodaření 

28. VK    vlastní kapitál 

29. Výn.   Výnosy 

30. VZZ   výkaz zisku a ztráty 

31. ZPL   závazky po lhůtě splatnosti 
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