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1. ÚVOD 

Významnou součást soustavy podnikového řízení tvoří finanční analýza. Je úzce 

spojena s účetnictvím a finančním řízením podniku a propojuje tyto dva nástroje podnikového 

řízení. Finanční analýza hodnotí jak minulost, tak i současnost a snaží se vytvořit doporučení 

vhodných řešení do budoucnosti.  Mezi nástroje finanční analýzy použité v diplomové práci 

patří horizontální a vertikální analýza, analýza poměrovými ukazateli, analýza odchylek a 

analýza rizik. 

Cílem diplomové práce je analýza finanční situace společnosti Česká zbrojovka 

a.s. pomocí vybraných metod finanční analýzy. Analýza je provedena za posledních pět let, 

tj. 2006 a ž 2010. V šechny údaje vychází z účetních výkazů publikovaných ve výročních 

zprávách. Zvolené postupy finanční analýzy jsou důležitou součástí řízení firmy. Analyzuje a 

zároveň diagnostikuje finanční situaci dané společnosti, které pomáhá zjistit a vyhnout se 

komplikacím nejen ve finanční sféře, ale také předvídat budoucí trendy vývoje na trhu. 

Finanční analýzu upřednostňují nejen interní subjekty jako manažeři, vlastníci či zaměstnanci 

daných firem, ale také ostatní skupiny uživatelů, jako jsou věřitelé, banky, státní orgány či 

přímo samotná konkurence. Tato práce je provedena z pohledu externího uživatele.  

Diplomová práce je rozdělena do čtyř základních částí. Druhá část se zabývá 

metodologickou částí, kde jsou vysvětleny jednotlivé postupy finanční analýzy, které jsou 

užity při výpočtech. Následuje představení společnosti, kde jsou zmíněny základní a důležité 

informace. V hlavní, aplikační části jsou provedeny, přehledně shromážděny a zhodnoceny 

jednotlivé výpočty. Na závěr je kapitola věnována celkovému zhodnocení práce a vyvození 

důsledků.  

Součástí diplomové práce je i podkapitola věnovaná střeleckému družstvu České 

zbrojovky a.s. Důvodem je výjimečnost této spolupráce, kterou je propojení obchodní sféry a 

sportu. Předmětem analyzovaných údajů byl především vývoj a struktura nákladů, následně 

byl proveden rozbor zdrojů financování střeleckého družstva. 
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2. POPIS METOD FINANČNÍ ANALÝZY 

2.1 Finanční analýza  

Významnou součást soustavy podnikového řízení tvoří finanční analýza. Je úzce 

spojena s účetnictvím a finančním řízením podniku a propojuje tyto dva nástroje podnikového 

řízení. Účetnictví je jazykem financí v tom smyslu, že poskytuje data a informace pro finanční 

rozhodování prostřednictvím základních finančních výkazů: rozvahy, výkazu zisků a ztrát a 

přehledu o peněžních tocích. Finanční analýza hodnotí jak minulost, tak i současnost a snaží 

se vytvořit doporučení vhodných řešení do budoucnosti. Nejedná se tedy jen o hodnocení jevů 

uplynulých období, ale také především o prognózu finančních perspektiv podniku. Cílem 

finanční analýzy je komplexní zhodnocení finanční situace podniku, identifikovat slabiny, 

které by mohly vést k problémům a determinovat silné stránky. Důležitými faktory z hlediska 

podniku je pro finanční strategii rozhodující stanovení optimálních ekonomických a 

finančních parametrů, které jsou závislé na mnoha vlivech jako je obor podnikání, velikost 

podniku, postavení na trhu, a další faktory. 

Účelem finanční analýzy je především vyjádřit pokud možno komplexně majetkovou a 

finanční situaci podniku. Při podrobnější analýze lze zhodnotit některou z jejich složek 

(rozbor výnosnosti majetku, rozbor zadluženosti, rozbor rizik platební neschopnosti atd.) 

Základním požadavkem kladeným na analýzu je tedy komplexnost, což znamená zvážení 

všech vzájemně spjatých vlastností hospodářského procesu. Na prvním místě bude zájmem 

podniku a investorů jistě dostatečně vysoká výnosnost vloženého kapitálu, nízké zadlužení, 

které zvyšuje finanční důvěryhodnost podniku z hlediska investorů a věřitelů, jeho 

spolehlivost a finanční stabilitu, dostatek vhodných a likvidních prostředků, který umožňuje 

operativnost a pružnost rozhodování. Na druhé straně např. nízká zadluženost může znamenat 

nedostatečné využití cizího kapitálu, a tedy nevyužitý podnikatelský potenciál. Vyšší obrátka 

jednotlivých položek majetku umožňuje rychlejší splácení závazků, zároveň však může 

znamenat nedostatečné rezervy, na druhé straně udržování zásob vyšších než je nezbytně 

nutné může snižovat efektivnost využití kapitálu apod. Všechny oblasti hospodaření podniku 

spolu navzájem souvisí, již v hlavním cíli podnikání, což je úsilí o zhodnocování vloženého 

kapitálu a růstu tržní hodnoty se skrývají různé protichůdné tendence, a uvedené příklady 

ukazují na složitost posuzování majetkové, hospodářské a finanční situace podniku. 
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Cílem finanční analýzy je stanovit pomocí vhodných nástrojů diagnózu finančního 

"zdraví" podniku a obecně lze říci, že finančně zdravý podnik je takový podnik, který je v 

danou chvíli i perspektivně schopen naplňovat smysl své existence 

Údaje získané prostřednictvím finanční analýzy jsou důležitým zdrojem informací o 

podniku, odrážejí úroveň podniku a jeho konkurenceschopnost. Finanční analýzu lze rozdělit 

do tří částí, kterými jsou: diagnóza základních charakteristik finanční situace, hlubší rozbor 

příčin zjištěného stavu, identifikace hlavních faktorů nežádoucího vývoje a návrh opatření 

[2]. 

2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu  

[1]. 

Základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou následující výkazy: 

• výkazy finančního účetnictví. Jsou to výkazy externí, protože poskytují informace 

zejména externím uživatelům. Poskytují přehled o stavu a struktuře majetku a zdrojích 

jeho krytí (rozvaha), o tvorbě a užití hospodářského výsledku (výkaz zisku a ztráty) a 

o pohybu peněžních toků, 

• výkazy vnitropodnikového účetnictví. Jsou interní výkazy a nepodléhají jednotné 

metodické úpravě, každý podnik si je vytváří podle svých potřeb. Patří sem výkazy, 

které informují o alokaci nákladů podniku (např. v druhovém a kalkulačním členění). 

Dále výkazy, které informují o spotřebě nákladů na jednotlivé výkony nebo 

v jednotlivých střediscích. 

Kromě těchto základních zdrojů informací se údaje pro finanční analýzu dají shrnout do 

následujících oblastí:   

• finanční informace, do nichž lze zahrnout účetní výkazy a výroční zprávy, prognózy 

finančních analytiků a vedení firmy, vnitropodnikové informace, burzovní informace, 

zprávy o vývoji úrokových měr a měnových relací, 

•  kvantifikovatelné nefinanční informace, které zahrnují především ekonomickou a 

podnikovou statistiku produkce, odbytu, zaměstnanosti. Dále prospekty, normy 

spotřeby, interní směrnice, podnikové plány, apod., 

• nekvantifikovatelné informace, kterými jsou především zprávy vedoucích 

pracovníků, auditorů, nezávislá hodnocení, odborný tisk, prognózy společnosti apod. 

[1]. 
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Většina údajů k vytvoření finanční analýzy je čerpána z finančního účetnictví. 

Prostřednictvím základních finančních výkazů poskytuje účetnictví data a informace pro 

finanční rozhodování. Finanční účetní výkazy zachycují pohyb podnikových financí a 

majetku a jsou rozhodující součástí finanční uzávěrky, kterou tvoří:  

• rozvaha, 

• výkaz zisků a ztráty, 

• výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků, 

• příloha účetní závěrky 

2.2.1 Rozvaha 

[2]. 

Rozvaha je základním účetním výkazem, který uvádí jednotlivé položky aktiv a pasiv. 

Zachycuje stav majetku v podniku a zdrojů jeho krytí k určitému datu, v peněžním vyjádření. 

Aktiva se dělí na dlouhodobý majetek a krátkodobý oběžný majetek. Dlouhodobá aktiva 

zahrnují majetkové složky, které se nespotřebovávají najednou a postupně se opotřebovávají, 

v majetku podniku jsou vázána po dobu ví ce než jednoho roku. Dlouhodobá aktiva jsou 

tvořena zejména dlouhodobým hmotným, nehmotným a finančním majetkem. Oběžná aktiva 

jsou v majetku podniku vázána po dobu kr atší než jeden rok a spotřebovávají se obvykle 

najednou, jsou tvořena zásobami, pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem. Pasiva 

představují zdroj financování majetku a základním kritériem jejich členění je vlastnictví. 

Podle toho dělíme zdroje na vlastní a cizí. Vlastní kapitál tvoří základní kapitál, kapitálové 

fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření běžného 

účetního období. Cizí zdroje jsou rezervy, závazky a bankovní úvěry a výpomoci [1]. 

 

Detailní 

popis položek aktiv a pasiv je uveden v Tab. 2. 1.  
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Tab. 2.1 Detailní struktura rozvahy 

 

Zdroj: Dluhošová Dana (2010) 

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty představuje písemný přehled o nákladech a výnosech podniku a 

informuje o jeho výsledku hospodaření za určité období. Výkaz zisku a ztráty je výkazem, 

který slouží k posouzení schopnosti podniku zhodnocovat vložený kapitál a zjištění ziskovosti 

a rentability podniku. Finančně zdravý podnik by měl být schopen svou činností vytvořit 

dostatečný zisk, což znamená, že výnosy by měly být vyšší než náklady. Výnosy se projevují 

jako přírůstek aktiv nebo snížení závazků. Náklady se projevují jako snížení aktiv nebo 

přírůstek závazků. Při finanční analýze sledujeme zejména strukturu a dynamiku jednotlivých 

položek výkazu. Ve struktuře výkazu zisku a ztráty je možno nalézt několik stupňů výsledku 

hospodaření, které se od sebe liší tím, jaké náklady a výnosy do jeho struktury vstupují. 

Výsledek hospodaření lze členit:  

• provozní výsledek hospodaření 

• finanční výsledek hospodaření,  

• výsledek hospodaření za běžnou činnost,  
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• mimořádný výsledek hospodaření,  

• výsledek hospodaření za účetní období. 

Nejdůležitější položkou je výsledek hospodaření z provozní činnosti, který vytváří 

schopnost firmy ze své hlavní činnosti vytvářet kladný výsledek hospodaření. U výrobního 

podniku je tvořen především tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb.  Tržby z prodeje 

se porovnávají s pořizovací cenou, kdy lze zjistit obchodní marži.  Důležitou položkou je zde 

také mezisoučet přidaná hodnota, tu získáme tak, že sečteme obchodní marži a výkony a 

odečteme od toho výkonovou spotřebu. Obdobně bychom se mohli zabývat výsledkem 

hospodaření z finanční a mimořádné činnosti [7]. 

Tab. 2.2 Struktura výkazu zisku a ztráty 

Přehled struktury výkazu zisku ztráty je 

zobrazen v Tab. 2.2. 

 

Zdroj: Dluhošová Dana (2010) 

2.2.3 Výkaz cash flow 

Účelem analýzy výkazu peněžních toků je objasnit hlavní faktory, které ovlivňují 

příjem a výdej hotovosti. Stav hotovosti se určuje k určitému okamžiku. Cash flow je toková 

veličina znázorňující rozdíl přítoku a odtoku peněžních prostředků za určité období. Cash 

flow a zisk představují dvě kategorie, které jsou důležité pro podnikový management. Rozdíl 

mezi ziskem a cash flow jednoznačně vyplývá z časového nesouladu, který vzniká mezi 

příjmy a výdaji a náklady a výnosy. V nesouladu zisku a cash flow se vytváří rozpor mezi 
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dlouhodobou potřebou vytvářet zisk krátkodobou nutností mít peněžní prostředky a zároveň 

splácet dluhy. Základním prostředkem analýzy cash flow je výkaz cash flow. Smyslem tohoto 

výkazu je vysvětlit změny peněžních prostředků1 a peněžních ekvivalentů2

Analýza cash flow může být prováděna dvěma metodami, přímou a nepřímou 

metodou. Přímá metoda představuje bilanci příjmů a výdajů, přičemž cash flow se určí jako 

rozdíl. Nepřímá metoda, která je pro rozborové účely výhodnější a přehlednější představuje 

součet čistého zisku po zdanění a odpisů za dané období a přírůstků (úbytků) příslušných 

položek aktiv a pasiv oproti počátečnímu stavu 

 za účetní období. 

[1]. 

Tab. 2.3 Výpočet cash flow nepřímou metodou 

Způsob výpočtu cash flow nepřímou 

metodou lze vidět v Tab. 2.3. 

 

Zdroj: Dluhošová Dana (2010) 

Struktura výkazu cash flow se zpravidla člení na tři části: 

• CF z provozní činnosti. Provozní činnost je základní výdělečná činnost podniku, 

která slouží k podnikatelskému účelu. Peněžní toky z provozní činnosti jsou rozdílem 

mezi příjmy a výdaji, které jsou spojeny s běžnou činností. CF z provozní činnosti se 

                                                 
1   Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti, ceniny, peněžní prostředky na účtech a peníze na cestě. 
2 Peněžní ekvivalenty zahrnují krátkodobý likvidní majetek, který je snadno a pohotově směnitelný, př. 
pohledávky splatné do 3 měsíců, likvidní a obchodovatelné cenné papíry. 
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odvozuje se transformací výsledku hospodaření z běžné činnosti před zdaněním 

úpravami o nepeněžní operace, změnu potřeby pracovního kapitálu (pohledávek z 

provozní činnosti, krátkodobých závazků z provozní činnosti, zásob), přijaté a 

zaplacené úroky (s výjimkou kapitalizovaných), minus zaplacená daň z příjmů za 

běžnou činnost, 

• CF z investiční činnosti. Za investiční činnost je považováno pořízení a vyřazení 

dlouhodobého majetku z titulu prodeje, event. činnost související s poskytováním 

úvěrů, půjček a výpomocí, které jsou považovány za provozní činnost. Mezi peněžní 

toky z investiční činnosti jsou zahrnuty především výdaje spojené s pořízením stálých 

aktiv, příjmy z prodeje stálých aktiv, půjčky a úvěry spřízněným osobám, 

• CF z finanční činnosti. Finanční činnost vede ke změnám ve výši a struktuře 

vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků. Toky z finanční činnosti zahrnují zejména 

přírůstky a úbytky dlouhodobého kapitálu, tj. dlouhodobých závazků, dopady změn 

vlastního kapitálu, přijaté a vyplacené dividendy 

2.2.4 Příloha účetní závěrky 

[2]. 

V příloze účetní uzávěrky lze nalézt velmi cenné informace týkající se zpracovávané 

finanční analýzy3

• data o fyzických a právnických osobách, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na 

této účetní jednotce, popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období, 

popis organizační struktury a účetní jednotky, 

. Před tvorbou finanční analýzy je doporučeno důkladné prostudování 

přílohy účetní závěrky. V příloze účetní závěrky lze nalézt tyto informace: 

• průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období, 

• výši půjček a úvěrů s uvedením úrokové sazby, 

• údaje o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobu 

oceňování a odpisování, 

• způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku, 

• další doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, vysvětlení významných 

položek, 

                                                 
3 Vyhláška č. 500/2002 Sb. Vymezuje uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací 
v příloze účetní závěrky. 
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• ostatní informace o společnosti 

2.3 Vzájemná provázanost a souvztažnost mezi účetními výkazy 

[5]. 

V předcházejícím textu byly popsány jednotlivé účetní výkazy, mezi nimiž existuje 

vzájemná provázanost. Tuto provázanost dokumentuje Obr. 2.1. Základ tvoří rozvaha, která 

zobrazuje majetkovou a finanční strukturu. Výsledek hospodaření za účetní období je 

významným zdrojem financování a do rozvahy je převzat z výkazu zisku a ztráty. Z hlediska 

majetkové struktury je důležité, jaký je stav finančních prostředků, rozdíl mezi stavem 

finančních prostředků na začátku a na konci účetního období dokumentuje výkaz cash flow 

Obr. 2.1 Vzájemná provázanost účetních výkazů 

[5]. 

 

Zdroj: Knápková Adriana (2010) 

2.4 Techniky a metodické nástroje finanční analýzy 

Před výkladem metod finanční analýzy je nutné zmínit, že systém finanční analýzy 

není žádným způsobem legislativně upraven právními předpisy nebo všeobecně uznávanými 

jednotnými standardy jako například finanční účetnictví a daňová problematika, což značně 

komplikuje provádění finanční analýzy, nejednotnost terminologie a postupů, 

nejednoznačnost výkladu a interpretace jejich výsledků. Přestože neexistuje oficiální 

metodika finanční analýzy, vyvinuly se určité obecně přijímané analytické postupy, které si 
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kladou za cíl podat stejně jako účetnictví věrný obraz o majetkové, finanční a důchodové 

situaci jak externím uživatelům, tak řídícím pracovníkům podniků4 

Metody používané ve finanční analýze lze členit dle různých kritérií. Základní členění 

metod finanční analýzy uvádí Obr. 2.1. Metody deterministické jsou aplikovány zejména pro 

analýzu souhrnného vývoje, analýzu struktury, pro kombinace trendů a struktury a analýzu 

odchylek, při menším počtu období se používají jako standardní nástroje pro běžné finanční 

analýzy v podni ku. Analýza citlivosti slouží k posouzení nejistoty při analýze finančních 

výsledků podniků. Metody matematicko-stochastické vycházejí většinou z údajů delších 

časových řad a slouží k posouzení determinantů a faktorů vývoje a k určení kauzálních 

závislostí a vazeb. Jsou založeny na exaktních metodách 

[2]. 

Obr. 2.1 Členění metod finanční analýzy 

[1]. 

 

Zdroj: Dluhošová Dana (2010) 

2.4.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza, označovaná také jako analýza vývojových trendů, zkoumá 

změny absolutních ukazatelů v čase, nejčastěji ve vztahu k minulému období. Poměřujeme, 

jak se v absolutní i relativní výši změnila určitá položka účetního výkazu. Tyto změny jsou 

                                                 

4 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR se snaží zavádět určité jednotné metodické prvky v oblasti finanční 
analýzy při provádění národohospodářských analýz jednotlivých odvětví, které zveřejňuje na svých 
internetových stránkách www.mpo.cz. 
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vyjádřeny absolutně v korunách nebo relativně v procentech. Jelikož porovnáváme údaje 

v jednotlivých řádcích, jedná se o horizontální porovnání. Horizontální analýza se vypočte dle 

vztahů:

Δ𝐴𝑎𝑏𝑠. = 𝐴𝑡 − 𝐴𝑡−1,     (2.1) 

Δ𝐴𝑟𝑒𝑙. =  𝛥𝐴𝑡
𝐴𝑡−1

. 100,     (2.1) 

kde ΔA je změna absolutního ukazatele, At je hodnota ukazatele v běžném období, t je běžný rok a 

 𝑡 − 1 je předchozí rok. 

2.4.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza se zabývá strukturou absolutních ukazatelů, bývá označována také 

jako analýza struktury či procentní rozbor komponent. Vertikální analýza slouží k posouzení 

podílu dílčích složek ve vybraném souhrnném absolutním ukazateli včetně vývoje struktury 

v čase. Technika rozboru je zpracovávána v jednotlivých letech odshora dolů, proto nazýváme 

tento typ rozboru jako vertikální analýzu. Výpočet vertikální analýzy se provádí dle vztahu: 

𝑃𝑖 =  𝐴𝑖
∑𝐴𝑖

 . 100,    (2.3)

kde 𝑃𝑖 je podíl na celku, 𝐴𝑖 je hodnota dílčího ukazatele a ∑𝐴𝑖 je velikost absolutního 

ukazatele 

2.4.3 Analýza poměrovými ukazateli 

[1]. 

„Na analýzu absolutních vstupních dat navazuje další postupový krok, kterým je 

výpočet poměrových ukazatelů. Ty pokrývají veškeré složky výkonnosti podniku. Uspořádání, 

počet i konstrukce se liší s ohledem na cíl analýzy a s tím spojený okruh uživatelů, pro něž je 

analýza zpracována. Obvykle se lze setkat s bloky ukazatelů:  

• zadluženosti,  

• rentability, 

• likvidity,  

• aktivity.  
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Ukazatele mohou být uspořádány do soustavy, kterou nazýváme paralelní nebo 

pyramidová.“5

2.4.3.1 Analýza zadluženosti 

 

Ukazatelé zadluženosti vyjadřují způsob financování podniku a srovnávají se zde 

vlastní a cizí zdroje. Jsou to důležité ukazatele hlavně pro investory a věřitele. Více cizího 

kapitálu značí větší míru nejistoty a rizika, kdežto více vlastního kapitálu zase značí plýtvání 

ve financování. Někdy se jim také říká ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy a stability. 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Ukazatel udává dlouhodobou finanční stabilitu a do jaké míry je schopen krýt své 

prostředky vlastními zdroji. Obecně platí, že zvyšování tohoto ukazatele znamená upevňování 

finanční stability, avšak je třeba vzít v úvahu, že neúměrně vysoký ukazatel může vést 

k poklesu výnosnosti vložených prostředků. Ukazatel lze vypočítat dle vztahu: 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ =  𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚

 . 100,   (2.4) 

Stupeň krytí stálých aktiv 

Ukazatel stupně krytí stálých aktiv poměřuje dlouhodobý kapitál6 ke stálým aktivům. 

Platí pravidlo, že stálá aktiva firmy7

𝑆𝑡𝑢𝑝𝑒ň 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

 . 100.   (2.5) 

 by měla být kryta dlouhodobými zdroji. Ukazatel by měl 

dosahovat alespoň hodnoty 100 %, což znamená, že veškerá stálá aktiva by měla být kryta 

dlouhodobým kapitálem. Ukazatel lze vypočítat dle vztahu: 

Podíl stálých a oběžných aktiv, podíl zásob 

Podle těchto ukazatelů se dá podrobněji hodnotit struktura majetku firmy. Vztah mezi 

stálými a oběžnými aktivy se liší podle odvětví a nejvyšší podíl stálých aktiv bývá zpravidla v 

prvovýrobě a těžkém průmyslu. Platí, že čím jsou stálá aktiva vyšší, tím jsou vyšší i f ixní 

náklady, a to nutí podnik k vysokému využití výrobní kapacity. Vysoký podíl stálých aktiv 

                                                 
5 KISLINGEROVÁ, Eva. : Manažerské finance. Praha: C. H. Beck 2007, str. 82 
6 tj. vlastní kapitál a dlouhodobý cizí kapitál  
7 tj. dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
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zároveň snižuje pružnost firmy při výkyvech poptávky. Ukazatele lze vypočítat dle 

následujících vztahů: 

       𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

 . 100,   (2.6) 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑜𝑏ěž𝑛ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

 . 100,   (2.7) 

    𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑧á𝑠𝑜𝑏 = 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

 . 100.    (2.8) 

Majetkový koeficient 

Důležitým cílem finančního řízení je dosažení optimálního poměru vlastních a cizích 

zdrojů financování, jinými slovy dosáhnout optimální zadluženosti. Krytí potřeb z převážné 

části vlastními zdroji by vedlo k nadměrnému finančnímu ztěžování podniku, protože vlastní 

kapitál je zpravidla nejdražší způsob financování. O poměru vlastních a cizích zdrojů nás 

informuje ukazatel finanční páky, známý také jako majetkový koeficient. Tento ukazatel 

poskytuje informaci o tom, kolik korun aktiv připadá na jednu korunu vlastního kapitálu. 

Ukazatel lze vypočítat dle vztahu: 

𝑀𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

.    (2.9) 

Celková, dlouhodobá a běžná zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti poskytuje informaci o tom, jaká část majetku je 

financována z cizích zdrojů. Prostřednictvím tohoto ukazatele se hodnotí celkové zadlužení 

podniku. Hodnota ukazatele celkové zadluženosti má význam zejména pro dlouhodobé 

věřitele a platí, čím je hodnota ukazatele vyšší, tím je vyšší riziko věřitelů, a proto věřitelé 

preferují nízký ukazatel zadluženosti. Ukazatel celkové zadluženosti lze podrobněji 

analyzovat pomocí ukazatelů dlouhodobé a běžné (krátkodobé) zadluženosti. Zmíněné 

ukazatele by se měly vyznačovat klesajícím trendem. Ukazatele lze vypočítat dle 

následujících vztahů: 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

 . 100,    (2.10) 

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 = 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

 . 100,    (2.11) 
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𝐵ěž𝑛á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

 . 100.   (2.12) 

Zadluženost vlastního kapitálu 

Má obdobnou vypovídací schopnost jako celková zadluženost. Oba rostou souběžně 

s tím, jak roste proporce dluhů ve finanční struktuře. Ve finanční analýze lze využít i 

převrácenou hodnotu tohoto ukazatele, která bývá označována jako míra finanční 

samostatnosti podniku8

𝑍𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

 . 100.   (2.13) 

. Ukazatel lze vypočítat dle vztahu: 

Úrokové krytí 

Ukazatel udává, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Pokud ukazatel nabývá 

hodnoty 1, znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku a na akcionáře tedy nic 

nezbude. Mnohé zdroje uvádí, že jako postačující jsou hodnoty, kdy úroky jsou pokryty 

ziskem 3 – 6 krát. Avšak toto doporučení je třeba přijímat velmi rezervovaně. Ukazatel lze 

vypočítat dle vztahu: 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  𝐸𝐵𝐼𝑇
ú𝑟𝑜𝑘𝑦

 .    (2.14) 

Úrokové zatížení 

Ukazatel úrokového zatížení je převrácenou hodnotou úrokového krytí a vyjadřuje, 

kolik % z našeho zisku nám odčerpávají placené úroky. Tento ukazatel by neměl přesáhnout 

40% hranici. Pokud má podnik nízké úrokové zatížení, a to zejména v dlouhodobém časovém 

horizontu, může si dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. Tento ukazatel je vhodné používat v 

souvislosti s vývojem rentability a výnosnosti. Trend tohoto ukazatele by měl být klesající, ale 

zároveň by měla být brána v potaz rentabilita vloženého kapitálu spolu s úrokovou mírou. 

Ukazatel lze vypočítat dle vztahu: 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í =  ú𝑟𝑜𝑘𝑦
𝐸𝐵𝐼𝑇

 .   (2.15) 

                                                 
8 Pokud podnik používá výrazněji leasingové financování, měl by analytik přičíst objem leasingových závazků 
k objemu cizího kapitálu, neboť budoucí leasingové splátky nejsou zachyceny v účetnictví (rozvaze). 
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Úvěrová zadluženost 

Ukazatel úvěrové zadluženosti je důležitý zejména pro podniky využívající pro své 

financování bankovní úvěry. Pro posouzení ukazatele je rozhodující jeho vývoj v časové řadě. 

Za optimální výsledek lze považovat klesající trend ukazatele. Ukazatel >70% signalizuje 

nežádoucí vývoj a je nutné zkoumat příčiny [1], [7], [8]

Ú𝑣ě𝑟𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  ú𝑣ě𝑟𝑦
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

 .   (2.16) 

. Ukazatel lze vypočítat dle vztahu: 

2.4.3.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita, jinými slovy výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti 

podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Je formou 

vyjádření míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci 

kapitálu

Základním kritériem hodnocení rentability je rentabilita vloženého kapitálu, která je 

obecně definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu. „Podle toho, jaký typ kapitálu je 

použit, se rozlišují tyto ukazatele: rentabilita aktiv (Return on A ssets, ROA), rentabilita 

vlastního kapitálu (Return on Equity, ROE), rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

(Return on Capital Employed, ROCE).“

. 

9

Rentabilita aktiv (ROA) 

 

Rentabilita aktiv poměřuje čistý zisk s celkovými aktivy vloženými do podnikání bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů byly financovány. Ukazatel ROA hodnotí výnosnost celkového 

vloženého kapitálu a bývá považován za klíčové měřítko rentability. Trend tohoto ukazatele 

by měl být rostoucí. Ukazatel lze vypočítat dle vztahu: 

𝑅𝑂𝐴 =  𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

. 100.     (2.17) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Ukazatelem se hodnotí význam dlouhodobého investování na základě určení 

výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji. Hodnotí, kolik provozního 

                                                 
9 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 
flexibilita. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2011. str. 80. 
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hospodářského výsledku před zdaněním a nákladovými úroky podnik dosáhl z jedné koruny 

investované akcionáři a věřiteli. Ukazatel tedy vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv 

společnosti financovaných dlouhodobým kapitálem. Rentabilita dlouhodobých zdrojů by měla 

mít rostoucí trend. Ukazatel lze vypočítat dle vztahu: 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙+𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦

 . 100.    (2.18) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého akcionáři či vlastníky podniku. Díky 

tomuto ukazateli mohou investoři zjistit, zda byl jejich kapitál přeměněn v zisk s efektivitou, 

která odpovídá rizikovosti investice. Úroveň ukazatele je závislá na rentabilitě celkového 

kapitálu a úrokové míře cizího kapitálu. Ukazatel lze vypočítat dle vztahu: 

𝑅𝑂𝐸 =  𝐸𝐴𝑇
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

. 100.     (2.19) 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Rentabilita tržeb představuje zisk vztažený k tržbám, tedy zisk, jakého je podnik 

schopen dosáhnout při dané úrovni tržeb. Ukazatel lze využít pro mezipodnikové srovnání a 

srovnání v čase. U tohoto ukazatele je požadována co nejvyšší hodnota. Ukazatel lze 

vypočítat dle vztahu: 

𝑅𝑂𝑆 =  č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

 . 100.    (2.20) 

Rentabilita nákladů (ROC) 

Ukazatel rentability nákladů je považována za doplňkový ukazatel k rentabilitě tržeb a 

znázorňuje, jakého zisku podnik dosáhl vložením 1 Kč celkových nákladů. Obecně platí, že 

čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím lépe jsou náklady zhodnoceny a tím v yšší je 

procento zisku, proto trend tohoto ukazatele by měl být rostoucí [2], [8]

𝑅𝑂𝐶 =  𝐸𝐴𝑇
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

 . 100.    (2.21) 

. Ukazatel lze 

vypočítat dle vztahu: 
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2.4.3.3 Ukazatele likvidity 

Cílem ukazatele likvidity je vyjádřit potenciální schopnost podniku hradit promptně 

své splatné závazky. Základním problémem v této oblasti je zajištění dostatku likvidních 

prostředků s rezervou na nepředvídatelné situace. Avšak nesmí dojít k umrtvování kapitálu. 

Likvidita je dána strategií firmy, kdy se aplikují konzervativní nebo agresivní strategie. S tím 

je úzce spjaté riziko. Platební schopnost lze vyjádřit pomocí těchto hlavních ukazatelů:  

• celková neboli běžná likvidita,  

• pohotová likvidita, 

• okamžitá neboli peněžní likvidita

Celková likvidita 

. 

Celková likvidita vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky 

podniku, nebo také jinak řečeno, kolika jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna jednotka 

krátkodobých závazků. Jednoduše řečeno vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen 

uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v dané chvíli na hotovost. Čím 

je hodnota vyšší, tím pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku. Omezením 

tohoto ukazatele je fakt, že nepřihlíží ke struktuře oběžných aktiv z hlediska jejich likvidnosti 

a dále nebere v úvahu strukturu krátkodobých závazků z hlediska doby splatnosti. 

Doporučená hodnota, v které by se celková likvidita měla pohybovat je rozmezí od 1,5 – 2,5. 

Ukazatel lze vypočítat dle vztahu: 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

 .    (2.22) 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita je doplňujícím ukazatelem celkové likvidity. Ve snaze odstranit 

nevýhody předchozího ukazatele vylučuje z oběžných aktiv zásoby a ponechává v čitateli 

pouze pohotové prostředky10

                                                 
10 tj. peněžní prostředky, krátkodobé CP a krátkodobé pohledávky. 

. V analýze je vhodné porovnávat hodnoty mezi ukazatelem 

celkové a pohotové likvidity, jelikož výrazně nižší hodnota pohotové likvidity ukazuje 

nadměrnou váhu zásob v rozvaze podniku. Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v 

rozmezí 1 – 1,5 a neměla by klesnout pod hodnotu 1. Ukazatel lze vypočítat dle vztahu: 
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𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

.   (2.23) 

Okamžitá likvidita 

Měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy a do čitatele se dosazují peníze a 

jejich ekvivalenty, tedy nejlikvidnější položky rozvahy. Pro okamžitou likviditu platí 

doporučená hodnota v rozmezí 0,9 – 1,1. V některých pramenech bývá také hranice rozmezí 

rozšiřována na hodnotu 0,6 či dokonce 0,2. U okamžité likvidity navíc platí, že nedodržení 

předepsaných hodnot ještě nemusí znamenat finanční problémy firmy. Ukazatel lze vypočítat 

dle vztahu: 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

.    (2.24) 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál (net working capital) je jedním z rozdílových ukazatelů 

sloužících k řízení likvidity podniku a představuje část oběžných aktiv krátkodobého majetku, 

který je financován dlouhodobými zdroji a podnik s ním může volně disponovat při realizaci 

svých záměrů. Čistý pracovní kapitál můžeme však také chápat jako část prostředků, které by 

podniku dovolily v omezeném rozsahu pokračovat v jeho činnosti, pokud by byl nucen splatit 

převážnou část nebo všechny své krátkodobé závazky. Ukazatel má úzkou návaznost na 

ukazatel likvidity. Velikost ukazatele je závislá na oboru podnikání [1], [2], [7]. 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦    (2.25) 

Ukazatel lze 

vypočítat dle vztahu: 

2.4.3.4 Ukazatele aktivity 

„Ukazatele aktivity (asset utilization ratios) umožňují vyjádřit, kvantifikovat a tedy i 

analyzovat, jak účinně, intenzivně a rychle podnik využívá svůj majetek. Aktivita je 

charakterizována hlavně rychlostí obratu celkového kapitálu, resp. obratem celkových aktiv, 

(total assets turnover), který je vedle ziskového rozpětí druhým faktorem, který ovlivňuje 

rentabilitu celkového kapitálu. Vyjadřuje se poměrem tržeb (příp. výnosů) k celkovým 

aktivům. Vedle obratu majetku jako celku má význam i obrat jeho jednotlivých částí, složek 

majetku pro nalezení nejméně aktivních úseků hospodaření. V dalším stupni pyramidového 
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rozkladu rentability lze podle jednotlivých forem aktiv vytvořit soustavu dílčích ukazatelů 

aktivity.“ 11

Obrátka celkových aktiv 

 

Obrátka celkových aktiv (total assets turnover ration) udává počet obrátek za daný 

časový interval (za rok). Tento ukazatel by měl v čase růst a intenzita využívání aktiv podniku 

by měla být nižší než počet obrátek celkových aktiv. Platí pravidlo, že čím větší je hodnota 

ukazatele, tím lépe podnik využívá svá aktiva. Zároveň by se bez ohledu na odvětví měla 

obrátka celkových aktiv pohybovat alespoň na úrovni hodnoty 1, a pokud je hodnota 

ukazatele pod touto úrovní, je potřeba zvýšit tržby, případně odprodat některá aktiva. 

Ukazatel lze vypočítat dle vztahu: 

𝑂𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

.   (2.26) 

Obrátka zásob  

Obrátka zásob (Inventory turnover) znamená, kolikrát se přemění zásoby v ostatní 

formy oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a opětný nákup zásob. Čím kratší 

doba uplyne mezi pořízením zásob a prodejem, tím je obrátka zásob větší. Nízký počet 

obrátek představuje nebezpečí pro platební schopnost podniku. Ukazatel lze vypočítat dle 

vztahu: 

𝑂𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑎 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

.    (2.27) 

Obrátka pohledávek  

V podobě počtu obrátek ukazatel udává, jak rychle jsou pohledávky přeměňovány 

v peněžní prostředky. Obrátka pohledávek (Accounts receivable turnover) je jednotně 

vyjadřována jako poměr tržeb a průměrného stavu pohledávek:  

𝑂𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑎 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

.   (2.28) 

                                                 
11 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. 3. vyd. Praha: 
Oeconomica, 2008. str. 47. 
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Obrátka závazků 

Obrátka závazků je poměrem tržeb k závazkům a udává, jak rychle jsou závazky 

přeměny v peněžní prostředky. Ukazatel lze vypočítat dle vztahu: 

𝑂𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑎 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

. (2.29) 

Doba obratu aktiv 

Doba obratu aktiv představuje obrácenou hodnotu ukazatele obrátka celkových aktiv a 

vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv ve vztahu k tržbám. Pozitivní efekt 

tvoří co nejkratší doba obratu. Ukazatel lze vypočítat dle vztahu: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 .360
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

 . (2.30) 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob (inventory turnover ratio) udává, kolikrát je v průběhu roku každá 

položka zásob podniku prodána a znovu uskladněna. Nedostatkem ukazatele je, že tržby 

odrážejí tržní hodnotu, zatímco zásoby se uvádějí v pořizovacích cenách. Z toho důvodu 

dochází k nadhodnocování skutečné obrátky. Čím je hodnota ukazatele nižší, tím lépe podnik 

hospodaří se zásobami. Ukazatel lze vypočítat dle vztahu: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 .360
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

. (2.31) 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek (debtor days ratio) udává počet dnů, během nichž je majetek 

podniku vázán ve formě pohledávek, respektive za jak dlouho jsou pohledávky v průměru 

splaceny. Doporučenou dobou je samozřejmě běžná doba splatnosti faktur, avšak v 

současnosti je poměrně běžné, že je doba úhrady faktury delší než deklarovaná. Důležité je 

přihlédnout k tomu, jaká je velikost analyzované firmy. Ukazatel lze vypočítat dle vztahu: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 .360
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

.   (2.32) 
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Doba obratu závazků  

Doba obratu závazků (payables turnover ration) udává, jak rychle jsou spláceny 

závazky firmy. Doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, aby 

nenastalo narušení finanční rovnováhy ve firmě. Ukazatel může být důležitý pro věřitele, či 

potenciální věřitele, kteří mohou posoudit, jak firma dodržuje obchodně úvěrovou politiku [2], 

[10]. 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 .360
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

.   (2.33) 

Ukazatel lze vypočítat dle vztahu: 

2.4.4 Analýza odchylek 

Mezi typické finanční analytické úkoly patří zjišťovat a provádět rozbory odchylek 

syntetických ukazatelů a vyčíslit faktory, které k odchylkám nejvíce přispívají. Jedna 

z možností, jak tento problém řešit je aplikovat metodu pyramidálního rozkladu. Základní 

myšlenkou pyramidového rozkladu je postupný rozklad vrcholového ukazatele na dílčí 

ukazatele, což umožňuje stanovit vzájemné vazby mezi jednotlivými ukazateli. Tyto vazby 

jsou přitom zachyceny jako matematické rovnice. Příčinnou souvislost mezi vrcholovým 

ukazatelem x a dílčími ukazateli a1 lze zachytit pomocí funkce x = f (a1 ,a2 …an

Odchylku vrcholového ukazatele můžeme vyjádřit jako součet odchylek vybraných 

dílčích ukazatelů: 

). 

∆𝑦𝑥 =  ∑ ∆𝑥𝑎𝑖𝑖 ,      (2.34) 

kde x je analyzovaný ukazatel, ∆𝑦𝑥 je přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele, ai je dílčí 

vysvětlující ukazatel, ∆𝑥𝑎𝑖 je vliv dílčího ukazatele ai 

• aditivní vazba, kdy 𝑥 =  ∑ 𝑎𝑖=𝑎1 + 𝑎2 + ⋯+ 𝑎𝑛  𝑖      (2.35)  

na analyzovaný ukazatel x. Mezi 

vysvětlujícími ukazateli se vyskytují tyto vazby: 

• multiplikativní vazba, kdy 𝑥 =  ∏ 𝑎𝑖𝑖 =  𝑎1 .𝑎2 . … . 𝑎𝑛   (2.36)  

• exponenciální vazba, pokud 𝑥 = 𝑎1
∏ 𝑎𝑗𝑗 =  𝑎1𝑎2 .𝑎3….𝑎𝑛      (2.37)  

V této diplomové práci bude provedena analýza vrcholového ukazatele rentability 

vlastního kapitálu (ROE) na základě prvního stupně pyramidového rozkladu. Ukazatel ROE 
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je zejména ovlivněn ziskovostí tržeb (EAT/tržby), obratem aktiv (tržby/aktiva) a finanční 

pákou (aktiva/vlastní kapitál). První stupeň rozkladu ROE lze vypočítat dle vztahu: 

𝑅𝑂𝐸 = 𝐸𝐴𝑇
𝑉𝐾

 =  𝐸𝐴𝑇
𝑇

 .  𝑇
𝐴

 . 𝐴
𝑉𝐾

,    (2.38) 

kde EAT je čistý zisk, VK je vlastní kapitál, T jsou tržby a A jsou celková aktiva. 

Pro multiplikativní vazbu se rozlišují čtyři základní metody podle toho, jak je tato 

vazba řešena. Jsou to metoda postupných změn, metoda rozkladu se zbytkem, logaritmická a 

funkcionální metoda rozkladu. 

Vyčíslení vlivu jednotlivých ukazatelů na rentabilitu vlastního kapitálu bude 

provedeno metodou postupných změn a logaritmickou metodou. 

2.4.4.1 Multiplikativní vazba pro metodu postupných změn 

Při vyčíslení vlivu u této metody se vychází z toho, že při změně jednoho z ukazatelů 

jsou hodnoty ostatních ukazatelů neměnné. Záleží tedy na pořadí jednotlivých dílčích 

ukazatelů. V případě součinu tří dílčích ukazatelů jsou vlivy vyčísleny následovně: 

∆𝑥𝑎1 =  ∆𝑎1 .𝑎2,0 .𝑎3,0 .
∆𝑦𝑥
∆𝑥

 , 

∆𝑥𝑎2 =  𝑎1,1 .∆𝑎2 .𝑎3,0 . ∆𝑦𝑥
∆𝑥

 , 

     ∆𝑥𝑎3 =  𝑎1,1 .𝑎2,1 .∆𝑎3 . ∆𝑥𝑦
∆𝑥

 ,    (2.39) 

kde a1-3 jsou vysvětlující ukazatele, Δxa1-3 

Mezi přednosti metody postupných změn patří jednoduchost výpočtu a bezezbytkový 

rozklad. Nevýhodou je skutečnost, že velikost vlivů jednotlivých ukazatelů je závislá na 

pořadí ukazatelů ve výpočtu. V praxi je tato metoda široce využívána, pro úspěšnou aplikaci 

je nutné mít na paměti nedostatky metody a zejména zachovávat metodiku, aby bylo možné 

dosahovat srovnatelnosti analýz. 

je změna vrcholového ukazatele v důsledku změny 

1. – 3. ukazatele. 
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2.4.4.2 Multiplikativní vazba pro logaritmickou metodu rozkladu 

Při vyčíslení vlivu dílčích ukazatelů je v případě aplikace logaritmické metody brána v 

úvahu současná změna všech ukazatelů a nezáleží tedy na jejich pořadí, jako je tomu u 

metody postupných změn. Vliv vysvětlujících ukazatelů na změnu vrcholového ukazatele se 

při aplikaci této metody určí následovně: 

∆𝑥𝑎𝑖 =  ln 𝐼𝑎𝑖
ln 𝐼𝑥

 .∆𝑦𝑥 ,       (2.40) 

𝐼𝑥  =  𝑥1
𝑥2

 ,       (2.41) 

𝐼𝑎𝑖 =  𝑎𝑖,1
𝑎𝑖,0

 .       (2.42) 

kde Δ𝑥𝑎𝑖 je změna vrcholového ukazatele v důsledku změny i-tého vysvětlujícího ukazatele, 

𝐼𝑎𝑖 je index změny vysvětlujícího ukazatele, 𝐼𝑥 je index změny syntetického ukazatele, Δ𝑦𝑥 je 

analyzovaná odchylka, 𝑎0 je vysvětlující ukazatel v roce t, 𝑎1 je vysvětlující ukazatel v roce 

t+1, 𝑥0 je vrcholový ukazatel v čase t, 𝑥1 je vrcholový ukazatel v čase t+1. 

Výhodou této metody je, že je reflektována současná změna všech analyzovaných 

ukazatelů zároveň a nevznikají problémy asi s pořadím ukazatelů ani se vznikem zbytků. 

Nevýhodou je, že se vychází z výpočtů logaritmů indexů a proto je nutnou podmínkou, aby 

indexy byly kladné 

2.4.5 Analýza rizik 

[1], [10]. 

Významnou roli v analýze rizik hraje především finanční a provozní riziko. Významné 

je se jimi zabývat především z pohledu jejich dopadu na celkovou výkonnost podniku 

měřenou prostřednictvím různých kritérií 

2.4.5.1 Provozní riziko 

[4]. 

Provozním rizikem bývá označován rozsah, v jakém je v podniku využíván hmotný 

investiční majetek. Jde o míru rizika, které je zakotvené v dané struktuře aktiv a z toho 

vyplývající vztah mezi fixními a variabilními náklady. Obecně platí, že čím vyšší má podnik 

podíl fixních nákladů na celkových nákladech, tím je provozní riziko větší a naopak. 
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Nejtypičtější metodou z tohoto pohledu je analýza bodu zvratu, avšak provozní riziko lze také 

vypočítat dle následujícího vztahu: 

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑜 =  %∆ 𝐸𝐵𝐼𝑇𝑢
%∆ 𝑡𝑟ž𝑒𝑏

.     (2.43) 

2.4.5.2 Finanční riziko 

Finanční riziko vyjadřuje míru zapojení cizích zdrojů ve financování podniku. 

Podniky platí věřiteli za poskytnutí zdrojů úrok, který je zahrnut do nákladů a má 

bezprostřední vliv na konečný hospodářský výsledek a tudíž i na základ pro výpočet daně 

z příjmů. „V souvislosti s užitím cizích zdrojů proto vzniká pro podniky tzv. úrokový daňový 

štít, který zvyšuje výnos pro akcionáře.“12

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑜 =  %∆ 𝐸𝐴𝑇𝑢
%∆ 𝐸𝐵𝐼𝑇𝑢

.     (2.44) 

 Důležité je si uvědomit, že každé zvýšení podílu 

cizích zdrojů v celkových zdrojích vede ke zvýšení finančního rizika akcionářů. K posouzení 

finančního rizika slouží následující vztah: 

2.4.5.3 Celkové riziko 

Celkové riziko lze vyjádřit jako součin provozního a finančního rizika. V zásadě platí, 

že obě rizika jsou substituty, kdy vysoké provozní riziko může být kompenzováno nižší 

rizikem finančním a naopak. Stejná závislost platí mezi ziskovostí tržeb a obratem celkových 

aktiv. Čím je vyšší provozní riziko, tím větší důraz je kladen na ziskovost tržeb při menší 

obratovosti kapitálu. Naopak, čím je finanční riziko vyšší, tím větší důraz je kladen na větší 

obratovost kapitálu při nižší ziskovosti tržeb [4],[11].

                𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑜 =  %∆ 𝐸𝐴𝑇
%∆ 𝑡𝑟ž𝑒𝑏

.    (2.45) 

 Celkové riziko lze také vyjádřit dle 

vztahu: 

 

 

  

                                                 
12 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. str. 123. 
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3. Charakteristika vybrané společnosti 

3.1 Profil společnosti Česká zbrojovka a.s. 

Obchodní jméno:  Česká zbrojovka a.s.  
Sídlo:     Uherský Brod  
Právní forma:   akciová společnost  
Datum vzniku:   1. 5. 1992  
Základní kapitál:   687 494 000 Kč  
Forma akcií:    akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000 Kč  
Počet zaměstnanců:   1 185  
 

Předmětem podnikání společnosti Česká zbrojovka a.s. je zejména působení v oblasti 

přesného strojírenství v oborech:  

• zbraní pro ozbrojené složky armády a policie, jakož i pro sportovní a lovecké účely,  

• výrobků, dílů a sestav pro letecký a automobilový průmysl, 

• speciálního nářadí pro strojírenskou výrobu 

Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod je dlouholetým výrobcem ručních palných zbraní, 

původně byl podnik zaměřen na výrobu ručních vojenských zbraní, avšak s postupem času 

byla výroba rozšířena také o výrobky pro civilní použití, a to jak v obl asti sportovní, tak i 

lovecké.  

[14]. 

Česká zbrojovka trvale zvyšuje objem své produkce a rozšiřuje sortiment ručních 

zbraní. Významnými rysy zbraní je jejich kvalita, dlouhodobá spolehlivost a přesnost, tyto 

vlastnosti přináší trvalý zájem o nákup a používání těchto výrobků. V současné době Česká 

zbrojovka a.s. představuje jednoho z největších světových producentů ručních zbraní, což je 

také podloženo prodejem do přibližně 100 zemí světa. Vynikající vlastnosti zbraní z České 

zbrojovky a.s. vytvořily za dobu její existence vysokou image na domácím i na světovém trhu 

a proto považuje společnost za svou povinnost i do budoucna zajistit co nejlepší parametry 

svých výrobků. Vývojem a výrobou pistolí, kulovnic, malorážek, brokovnic a vzduchových 

zbraní vytváří široký sortiment výrobků.  

Pro zlepšování kvality a vlastností zbraní každoročně Česká zbrojovka investuje do 

nákupu špičkové technologie, zejména v oblasti numericky řízených obráběcích strojů a 

výpočetní techniky, a proto na trh každoročně přichází s novými výrobky. Česká zbrojovka 
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a.s. rovněž vyrábí a dodává svým zákazníkům díly a sestavy určené pro letecký a 

automobilový průmysl 

Dceřiné společnosti 

[15]. 

CZ Export Praha, s.r.o., Uherský Brod, CZ, IČ 49451961, Podíl %: 100,00 
- provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem. 

 
CZ-USA Kansas, USA, akciová společnost, Podíl %: 100,00 

- nákup, prodej a přeprava zbraní a střeliva, opravy a úpravy zbraní. 
 
UNION CS, spol. s.r.o., Martin, SR, I4 31588816, Podíl %: 80,00 

- nákup a prodej zbraní a střeliva, opravy zbraní. Velkoobchod a 
zprostředkování obchodu. 

 
ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., CZ, IČ 26928787, Podíl %: 100,00 

- vývoj, výroba, opravy, úpravy, znehodnocování, ničení zbraní. 
 

3.2 Shooting team CZUB 

Z hlediska propagace značky a produktů, lze Shooting Team CZUB13 označit za jeden 

z nejmocnějších marketingových nástrojů, kterým společnost Česká zbrojovka a.s. disponuje. 

Úspěchy ve střelbě IPSC14

                                                 
13 Střelecký tým České zbrojovky Uherský Brod 

 zvyšují prodejnost výrobků a vylepšují „image“ značky České 

zbrojovky a.s. ve všech segmentech domácího i zahraničního trhu. Parametry špičkových 

pistolí IPSC se prolínají čím dál tím více do designu služebních pistolí, užívaných 

ozbrojenými složkami na celém světě. Z tohoto důvodu je činnost smluvních střelců CZUB 

důležitá nejen z pohledu image firemní značky, ale také z hlediska dalšího technického 

rozvoje. Prostřednictvím sportovní činnosti získávají společnosti informace o nových 

trendech v oblasti zbraní a zároveň také propagují svůj výrobní program. Proto je činnost 

špičkové firemní střelecké reprezentace důležitou aktivitou, která zapadá, a také je součástí 

marketingového mixu CZUB. Česká zbrojovka Uherský Brod nepatří mezi výrobce zbraní, 

které jsou vhodné pro použití v olympijských střeleckých disciplínách, a také v disciplínách, 

které jsou provozovány národními a i mezinárodními střeleckými svazy. Zbraně vyrobené v 

CZUB jsou převážně určeny velmi širokému spektru uživatelů zaměřených jednak na služební 

použití, sebeobranu, sport a lov.  

14 viz. následující kapitola 3.3 
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Výsledkem úspěšného skloubení dvou faktorů - technicky mimořádných výrobků 

(zbraní) a kvalitního lidskému potencionálu (střelecký tým) je: 

• stále rostoucí dominance pistolí značky CZ po celém světě, 

• přechod zahraničních špičkových střelců na značku CZ, 

• absolutní dominance TCZ15

• opakované úspěchy TCZ na mezinárodních soutěžích,  

 v tuzemských soutěžích, 

• téměř absolutní „splynutí“ české reprezentace a TCZ, 

• postavení CZ jako klíčového partnera české IPSC. 

3.3 Praktická střelba 

IPSC (International Practical Shooting Confederation) je název pro mezinárodní 

sportovní organizaci v praktické střelbě, jejímž řádným členem je i Asociace Praktické 

Střelby České republiky. Praktická střelba podle pravidel IPSC je moderní a dynamicky se 

rozvíjející sportovní disciplína, která v sobě spojuje prvky sportu a použití zbraní v reálných 

situacích. 

Tento druh sportovní střelby se střílí téměř 50-ti zemích světa, má své mistrovství 

světa i Evropy. Kořeny této střelby jsou v USA v 70. letech a jejím smyslem je co největší 

napodobení reálně možné situace - střeleckého střetnutí. Dává maximální volnost střelci v 

tom, jak bude tuto situaci řešit, omezuje jej pouze tak, aby byla zajištěna maximální 

bezpečnost. Žádné stanoviště by se nemělo opakovat.  

Základními principy praktické střelby jsou: PŘESNOST - RYCHLOST - SÍLA. 

Síla vyjadřuje účinek různých ráží na cíl. Na terči je toto řešeno tak, že středový zásah 

je pro všechny zbraně stejný, okrajové zóny však jsou pro výkonnější zbraně zvýhodněny 

větším počtem bodů. Přesnost a rychlost se projevují v samotném hodnocení jejich 

vzájemným poměrem, kdy dosažené body dělíme celkovým dosaženým časem, který je 

přesně měřen a tento podíl vyjadřuje celkový výsledek 

                                                 
15 Tým České zbrojovky 

[12]. 
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Praktická střelba se často spojuje s bojovou "combat" střelbou praktikovanou ve 

výcviku policejních nebo speciálních vojenských jednotek, avšak tomu tak není a ani tomu 

nebylo v počátku vývoje. Prvky z této sportovní disciplíny převzala pro výcvik svých agentů 

v roce 1970 FBI Academy v Quanticu. V současnosti většina především policejních 

výcvikových středisek převzala základní střeleckou polohu "Weaver stance", která je 

základem disciplíny IPSC.  

Praktická střelba je jedním z nejrychlejších střeleckých disciplín, kdy závodník musí 

vhodným způsobem skloubit požadavky na rychlost a přesnost střelby, to vše s velkorážovou 

zbraní minimální ráže 9mm. Soutěže se skládají z několika stanovišť - "stage", které obsahují 

různé druhy terčů rozmístěných v různých vzdálenostech od závodníka tak, aby 

reprezentovaly reálné situace. Terče jsou i pohyblivé, viditelné pouze zčásti nebo kryty 

zástěnami, které je nutno obejít. Jsou kombinovány s tzv. "ne-terči", které představují 

nezúčastněné osoby. U některých stanovišť je předepsáno pořadí zasahování terčů, je třeba se 

pohybovat od jedné skupiny terčů k další nebo střílet pravou i levou rukou. Závodník tedy 

musí vždy znovu řešit situaci co nejefektivněji. Rozhodovat se v jakém pořadí a z jaké pozice 

bude terče zasahovat a zda volit vyšší rychlost střelby s rizikem chybného zásahu, nebo střílet 

pomalu ale přesně. Taktika závisí také na použité zbrani respektive kapacitě jejího zásobníku, 

neboť v mnoha případech je třeba zásobník vyměnit, což s sebou nese jistou časovou ztrátu. 

To vše s maximálním důrazem na bezpečnost všech zúčastněných. Vzhledem k tomu, že se 

střelci pohybují po prostoru střelnice relativně "volně" je striktně vymezeno kde a jak lze 

manipulovat ze zbraní nenabitou a nabitou i se střelivem. Porušení těchto zásad i mimo vlastní 

závod vede k okamžité diskvalifikaci závodníka 

  

[13]. 
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4. APLIKACE ZVOLENÝCH METOD FINANČNÍ ANALÝZY 

Pro zhodnocení finanční situace firmy byla použita horizontální a vertikální analýza, 

analýza poměrových ukazatelů, analýza odchylek a analýza rizik.  Data pro výpočty jsou 

čerpány z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow pro rok 2006 – 2010, které jsou 

uvedeny v příloze 1, 2 a 3. 

4.1 Horizontální analýza 

Pro účely horizontální analýzy byly použity výpočty dle vztahů (2.1) a (2.2), 

jednotlivé výpočty absolutních a relativních změn jsou uvedeny v příloze 4. V následující 

podkapitole je uvedena horizontální analýza rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash 

flow. 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

4.1.1.1 Horizontální analýza aktiv 

V této kapitole je zpracována horizontální analýza celkových aktiv, kterou blíže 

specifikuje horizontální analýza dlouhodobého majetku a oběžných aktiv. 

Obr. 4.1 Vývoj celkových aktiv v letech 2006 – 2010 (absolutní vyjádření) 

 

Vývoj celkových aktiv, jak je patrné z Obr. 4.1, má v důsledku růstu dlouhodobého 

majetku a oběžných aktiv rostoucí tendenci do roku 2008. V roce 2007 celková aktiva 

vzrostla o 7,03%  (86 120 tis. Kč) a v roce 2008 o 4,2%  (55 163 tis. Kč). Poté dochází 
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k poklesu, kdy se celková aktiva snížila o 6,77% . Důvodem poklesu bylo snížení hodnoty 

oběžných aktiv. V následujícím roce celková aktiva nabrala tendenci opět rostoucí, a 

vykazovala při srovnání meziročního růstu nejvyšší nárůst, kdy vzrostla o 8,4% , což je 

absolutním vyjádřením 106 810 tis. Kč. 

Vývoj dlouhodobého majetku je zobrazen na Obr. 4.3. Největší vliv na vývoj 

dlouhodobého majetku má majetek hmotný, který je tvořen především pozemky, stavbami a 

movitými věcmi. Do roku 2008 měl tento majetek rostoucí tendenci, souvisí to především 

s pořizováním strojů a zařízení. Co se týká dlouhodobého nehmotného majetku, od roku 2007 

měl klesající tendenci. 

Vývoj oběžného majetku, zobrazený na Obr. 4.3, výrazně ovlivňuje vývoj celkových 

aktiv. Nejvýraznějšími položkami jsou zásoby a krátkodobé pohledávky. Zásoby v roce 2007 

klesly o 32%, v absolutním vyjádření 125 000 tis. Kč, a v následujících letech měly kolísavou 

tendenci. Krátkodobé pohledávky naopak v roce 2007 vz rostly o 1 32%, v absolutním 

vyjádření 212 000 tis. Kč, oproti loňskému roku, poté měly také kolísavou tendenci. 

Krátkodobý finanční majetek měl do roku 2009 rostoucí tendenci. Mezi roky 2007 – 2009 se 

dlouhodobé pohledávky pohybovali v nízkých hodnotách, v roce 2007 byly dokonce nulové. 

Obr. 4.2 Vývoj dlouhodobého majetku v letech 2006 – 2010 (absolutní vyjádření) 
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Obr. 4.3 Vývoj oběžného majetku v letech 2006 – 2010 (absolutní vyjádření) 

 

4.1.1.2 Horizontální analýza pasiv 

V této kapitole je zpracována horizontální analýzy celkových pasiv, kterou blíže 

specifikuje horizontální analýza vývoje vlastního a cizího kapitálu. 

Obr. 4.4 Vývoj celkových pasiv v letech 2006 – 2010 (absolutní vyjádření) 

 

Struktura pasiv, jak je patrné z Obr. 4.4, má stejný vývoj jako struktura aktiv, čímž je 

zachováno bilanční pravidlo, kdy se celková aktiva rovnají celkovým pasivům v příslušném 

roce. Pasiva mají rostoucí tendenci do roku 2008, poté dochází v roce 2009 k 7 % snížení a 

v následném roce zvýšení o 8 %. Vše je ovlivněno především vývojem vlastního kapitálu a 

cizích zdrojů.  Razantních změn nastalo v roce 2008, kdy došlo ke snížení vlastního kapitálu o 
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38%, v absolutním vyjádření 300 000 tis. Kč a zvýšení cizích zdrojů o 69%, v absolutním 

vyjádření 353 000 tis. Kč.  

Podrobnější vývoj celkových pasiv nám rozebírají Obr. 4.5 a Obr. 4.6, na kterých je 

zobrazen vývoj vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Lze vidět, že vývoj položky základní 

kapitál zůstává nezměněn do roku 2009, poté dochází ke snížení o 30 % . V roce 2008 byla 

zaznamenána výrazná ztráta  minulých let, která na konci roku dosáhla 168 000 tis. Kč, což 

vedlo k navýšení cizích zdrojů a pokrytí této ztráty. Jak můžeme vidět na Obr. 4.6, došlo 

k navýšení bankovních úvěrů a výpomocí, tak i dlouhodobých a krátkodobých závazků. Od 

roku 2007 dochází k využití rezerv, které mají klesající tendenci. 

 Obr. 4.5 Vývoj vlastního kapitálu v letech 2006 – 2010 (absolutní vyjádření) 
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Obr. 4.6 Vývoj cizích zdrojů v letech 2006 – 2010 (absolutní vyjádření) 

 

4.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

V této kapitole je zpracována horizontální analýza výsledku hospodaření, kterou blíže 

specifikuje horizontální analýza vybraných výnosů a nákladů.  

Obr. 4.7 Vývoj výsledku hospodaření v letech 2006 – 2010 (absolutní vyjádření) 

 

Nejhorší hospodářský výsledek, jak je patrné z Obr. 4.7, společnost vykazovala v roce 

2006, tedy ztrátu 150 000 tis Kč, naopak nejvyššího zisku dosáhla v roce 2010. Finanční 

výsledek hospodaření se ve sledovaných letech pohybuje v záporných hodnotách, kladný 

celkový hospodářský výsledek udržuje provozní výsledek hospodaření, tedy kromě roku 

2006, kdy společnost procházela výraznou finanční krizí. Jak je vidět na Obr. 4.8 nejvyšší 
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podíl na výnosech společnosti tvoří tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží. Tržby za prodej 

zboží mají rok od r oku kolísavou tendenci, vykazuje to jistou nestálost. Tržby za prodej 

výrobků a služeb rapidně vzrostly v roce 2007 téměř o 47% oproti loňskému roku. V dalších 

letech nastal mírný pokles, který však nijak zvlášť neohrozil hospodaření společnosti. 

V nákladových položkách, jak je vidět na Obr. 4.9, má nejvyšší vliv výkonová spotřeba, tedy 

spotřeba energií a materiálu, která má do roku 2008 rostoucí tendenci, poté nastává pokles o 

20% oproti loňskému roku. Náklady na prodané zboží mají stejně kolísavou tendenci stejně 

jako tržby za prodané zboží. Co se týká osobních nákladů, do roku 2008 měly tyto náklady 

rostoucí tendenci, po roce 2008 muselo dojít ke snižování mezd či pracovních míst. 

Obr. 4.8 Vývoj výnosů v letech 2006 – 2010 (absolutní vyjádření) 

 

Obr. 4.9 Vývoj nákladů v letech 2006 – 2010 (absolutní vyjádření) 
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4.1.3 Horizontální analýza výkazu cash flow 

V této kapitole je zpracována horizontální analýza výkazu cash flow a vývoj změny 

stavu peněžních prostředků. 

Obr. 4.10 Vývoj cash flow v letech 2006 – 2010 (absolutní vyjádření) 

 

Na Obr. 4.10 lze vidět, že vývoj celkového cash flow má do r oku 2009 r ostoucí 

charakter, v roce 2010 nastal mírný pokles o 2 6%, který způsobil pokles peněžního toku 

z investiční a finanční činnosti. Začátkem roku 2006 byl výsledek hospodaření v záporných 

hodnotách, proto se ztráta kompenzovala snížením hodnoty majetku o 150 484 tis. Kč. 

Razantních změn nastalo v roce 2008, kdy došlo k snížení čistého peněžního toku z provozní 

činnosti o 88%, důvodem byl pokles výsledku hospodaření z běžné činnosti. V následujících 

letech s růstem hospodářského výsledku z běžné činnosti rostly i peněžní toky z provozní 

činnosti. Od roku 2008 až do roku 2010 nastal také pokles čistého peněžního toku z finanční 

činnosti, kdy hodnoty byly záporné, důvodem byly záporné změny stavu závazků 

z financování. Na Obr. 4.11 vidíme vývoj peněžních prostředků, který má po celé sledované 

období kolísavou tendenci, čistá změna peněžních prostředků se nachází jak v kladných, tak i 

záporných hodnotách. 
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Obr. 4.11 Vývoj peněžní prostředků v letech 2006 – 2010 (absolutní vyjádření) 

 

4.2 Vertikální analýza 

Pro účely vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty byly použity výpočty dle 

vztahu (2.3), jednotlivé výpočty záskaných hodnot jsou uvedeny příloze 5. V následující 

podkapitole je uvedena vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  

4.2.1 Vertikální analýza rozvahy 

4.2.1.1 Struktura aktiv 

V této kapitole je zpracována vertikální analýza aktiv, kterou blíže specifikuje 

vertikální analýza dlouhodobého majetku a oběžných aktiv. 

Obr. 4.12 Struktura celkových aktiv v letech 2006 – 2010 (relativní vyjádření) 
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Jak je patrné na Obr. 4.12, ve všech sledovaných obdobích se struktura celkových 

aktiv skládá téměř z 60% oběžných aktiv. Podrobný přehled dlouhodobého majetku udává 

Obr. 4.13, kde je možno vidět, že z 90% převažuje dlouhodobý hmotný majetek. Přehled 

struktury oběžných aktiv udává Obr. 4.14, kde lze sledovat výrazný podíl krátkodobých 

pohledávek a zásob. Nejvyššího objemu na struktuře oběžných aktiv dosáhly krátkodobé 

pohledávky v roce 2007, 49%. V roce 2006 tvořily největší podíl zásoby, 54%. Dlouhodobý 

majetek od roku 2006 – 2010 tvořil 40% z celkových aktiv.  

Obr. 4.13 Struktura dlouhodobého majetku v letech 2006 – 2010(relativní vyjádření) 

 

Obr. 4.14 Struktura oběžných aktiv v letech 2006 – 2010 (relativní vyjádření) 
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4.2.1.2 Struktura pasiv 

V této kapitole je zpracována vertikální analýza celkových pasiv, kterou blíže 

specifikuje vertikální analýza vlastního kapitálu a cizích zdrojů. 

Obr. 4.15 Struktura celkových pasiv v letech 2006 – 2010 (relativní vyjádření) 

 

Struktura pasiv, jak je patrné na Obr. 4.15, se skládá především z cizích a v lastních 

zdrojů. V letech 2008 a 2009 převyšují cizí zdroje nad zdroji vlastními. Podrobnou strukturu 

vlastního kapitálu lze vidět na Obr. 4.16. Největší podíl na vlastním kapitálu tvoří ve 

sledovaných letech základní kapitál. V roce 2008 a 2009 je výsledek hospodaření minulých 

let v záporných hodnotách, důvodem je neuhrazená ztráta minulých let. Od roku 2007 – 2010 

lze vidět v záporných hodnotách i kapitálové fondy, které negativně ovlivnily oceňovací 

rozdíly z přecenění majetku a závazků. Struktura cizích zdrojů, jak je patrné na Obr. 4.17, 

byla v analyzovaném období značně variabilní. V roce 2006 a 2007 největší podíl tvořily 

krátkodobé závazky, jejichž podíl byl více než 40%. V roce 2008 a  2009 byl podíl složek 

cizích zdrojů značně vyrovnaný. A v roce 2010 převyšovali významným způsobem 

krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci. 
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Obr. 4.16 Struktura vlastního kapitálu v letech 2006 – 2010 (relativní vyjádření) 

 

Obr. 4.17 Struktura cizích zdrojů v letech 2006 – 2010 (relativní vyjádření) 

 

4.2.2 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

V této kapitole je analyzována vertikální analýza výkazu zisku a ztráty, kde se 

zaměřujeme na strukturu vybraných nákladových a výnosových položek. 

Strukturu výnosů znázorňuje Obr. 4.18, na němž je vidět, že největší podíl na 

výnosech měly každoročně tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. Největší podíl byl 

v roce 2007, kd y tato položka dosáhla 88% podílu na celkových výnosech. Druhou nejvíce 
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významnou položkou byly tržby z prodeje zboží, které nejvyššího podílu 21% dosáhly v roce 

2006. Nejméně strukturu výnosů ovlivnily výnosové úroky. 

Obr. 4.18 Struktura výnosů v letech 2006 – 2010 (relativní vyjádření) 

 

Obr. 4.19 Struktura nákladů v letech 2006 – 2010 (relativní vyjádření)  

 

Struktura nákladů, jak je patrné na Obr. 4.19, je vysoce rozmanitá, avšak nejvýraznější 

položkou, která zaujímá nejvyšší podíl ve struktuře nákladů je výkonová spotřeba. Tato 

spotřeba se skládá z nákladů jako je spotřeba energií či služeb. V roce 2007 v ýkonová 

spotřeba zaujímala ve sledovaném období nejvyšší podíl na struktuře nákladů, který byl 52%. 
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Další, také významnou položku, tvořily osobní náklady, které v letech 2006 – 2010 zaujímaly 

30% podíl. 

4.3 Analýza poměrovými ukazateli 

4.3.1 Analýza zadluženosti 

V této kapitole je provedena analýza finanční stability a zadluženosti prostřednictvím 

vybraných ukazatelů. Vypočtené hodnoty ukazatelů v letech 2006 – 2010 jsou zachyceny 

v Tab. 4.1. U těchto poměrových ukazatelů se vycházelo ze dvou základních účetních výkazů, 

a to výkazu zisku a ztráty a rozvahy, které jsou v příloze 1 a 2. 

Tab. 4.1 Hodnoty ukazatelů finanční stability a zadluženosti v letech 2006 - 2010 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech je ukazatel, podle něhož se hodnotí dlouhodobá 

finanční stabilita společnosti. Udává, do jaké míry je podnik schopen krýt svůj majetek 

vlastními zdroji a jak vysoká je jeho finanční samostatnost. Zvyšování tohoto ukazatele 

znamená upevňování finanční stability, avšak neúměrně vysoký ukazatel může vést k poklesu 

výnosnosti vložených prostředků. Podíl vlastního kapitálu na aktivech, jak je vidět na Obr. 

4.20, nabýval v letech 2006 – 2010 kladných hodnot, avšak trend tohoto ukazatele je mírně 

klesající. Jelikož se hodnoty pohybují v kladných hodnotách, vykazují dlouhodobou finanční 

stabilitu společnosti. Tento ukazatel je vypočten dle vzorce (2.4). 

  

 UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY A ZADLUŽENOSTI 2006 2007 2008 2009 2010
Podíl vlastního kapitálu na aktivech (%) 50,23 60,38 36,01 46,30 54,48
Stupeň krytí stálých aktiv (%) 157,30 149,82 132,21 144,85 160,35
Podíl stálých aktiv (%) 35,10 38,39 37,04 37,99 34,01
Podíl oběžných aktiv (%) 59,71 59,19 60,01 57,18 59,51
Podíl zásob (%) 32,20 20,53 22,20 21,36 23,63
Majetkový koeficient 1,99 1,66 2,78 2,16 1,84
Ukazatel celkové zadluženosti (%) 49,28 39,24 63,48 53,49 45,43
Dlouhodobá zadluženost (%) 12,68 - 16,02 14,57 8,78
Běžná zadluženost (%) 35,35 30,42 41,08 35,42 32,59
Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (%) 98,11 64,98 176,28 115,53 83,38
Úrokové krytí -15,99 10,35 2,79 5,23 11,38
Úrokové zatížení (%) -6,25 9,66 35,88 19,11 8,79
Úvěrová zadluženost (%) 27,72 23,35 60,94 46,73 32,22
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Obr. 4.20 Podíl vlastního kapitálu na aktivech v letech 2006 – 2010 

 

Stupeň krytí stálých aktiv 

Podle tohoto ukazatele se měří, do jaké míry jsou stálá aktiva kryta dlouhodobými 

zdroji. Hodnota tohoto ukazatele by měla dosahovat alespoň 100%16

Obr 4.21 Stupeň krytí stálých aktiv v letech 2006 – 2010 

. Jak můžeme vidět na 

Obr. 4.21, t oto doporučení společnost splňuje, hodnoty se pohybují ve všech letech okolo 

150%. Trend tohoto ukazatele by měl být opět rostoucí, čím je ukazatel vyšší, tím je i finanční 

stabilita firmy lepší. Ukazatel byl vypočten podle vzorce (2.5). 

 

                                                 

16 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 
flexibilita. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2011. str. 77. 
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Následující tři ukazatele jsou doplňující ukazatele, podle nichž můžeme také hodnotit 

strukturu majetku firmy. Ukazatele finanční stability, kterými jsou již zmiňovaný podíl 

vlastního kapitálu a stupeň krytí stálých aktiv, bývají doplňovány celou řadou vysvětlujících 

ukazatelů. Pro tuto práci byly vybrány ukazatele podílu stálých aktiv, oběžných aktiv a podílu 

zásob. 

Obr. 4.22 Podíl stálých a oběžných aktiv a podíl zásob na celkových aktivech v letech 

2006 – 2010 

 

Obecně platí, že čím je podíl stálých aktiv nižší, a tedy čím vyšší je podíl oběžných 

aktiv, tím je ekonomicky snazší přizpůsobit se měnícím podmínkám na trhu17

Majetkový koeficient 

. Jak je vidět na 

Obr. 4.22 největší podíl na aktivech společnosti měla ve sledovaném období oběžná aktiva. 

Vztah mezi stálými a oběžnými aktivy je různý podle odvětví, v tomto případě má společnost 

potřebu vysokého podílu na stálých aktivech. Vysvětlující ukazatele jsou vypočteny podle 

vzorců (2.6), (2.7) a (2.8). 

Tímto ukazatelem lze zjistit, kolik korun aktiv připadá na jednu korunu vlastního 

kapitálu. Důležitým požadavkem pro tento ukazatel je stabilita. Vývoj tohoto ukazatele je 

zachycen na Obr. 4.23, vidíme, že vývoj tohoto ukazatele je poměrně stabilní. Nejvyšší 

                                                 
17 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 
flexibilita. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2011. str. 77. 
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hodnoty nabyl v roce 2008. Znamená to, že na 1 Kč vlastního kapitálu připadlo 2,80 Kč aktiv. 

Výpočet ukazatele byl proveden podle vzorce (2.9). 

Obr. 4.23  Vývoj majetkového koeficientu (finanční páky) v letech 2006 – 2010 

 

Ukazatele celkové zadluženosti 

Ukazatel celkové zadluženosti slouží pro hodnocení přiměřenosti zadlužení podniku. 

Celková zadluženost představuje podíl celkových dluhů k celkovým aktivům. Výsledkem je 

podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhož je financován majetek firmy. S vyšší hodnotou 

tohoto ukazatele nám stoupá riziko věřitelů. Na Obr. 4.24 lze vidět, že v roce 2008 stoupl 

ukazatel celkové zadluženosti na 60%, avšak zadluženost sama o sobě není negativní 

charakteristikou podniku, jelikož není nezbytné, aby podnik využíval k financování své 

činnosti pouze vlastní kapitál. Tento ukazatel byl vypočítán podle vzorce (2.10). 
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Obr. 4.24 Ukazatel celkového zadluženosti v letech 2006 – 2010 

 

Dlouhodobá a běžná zadluženost jsou ukazateli, které podrobněji analyzují již 

zmíněný ukazatel celkové zadluženosti. O průběhu vývoje dlouhodobé i běžné zadluženosti 

informuje Obr. 4.25 a Obr 4.26. Lze vidět, že dlouhodobá zadluženost byla v roce 2007 

nulová. Od tohoto ukazatele se očekává klesající trend, který ani jeden z ukazatelů nesplňuje, 

avšak hodnoty ukazatele běžné i dlouhodobé zadluženosti se pohybují v tak nízkých 

hodnotách, kterým rostoucí čí stabilní trend neškodí. Ukazatele byly vypočteny dle vzorce 

(2.11) a (2.12). 

Obr. 4.25 Ukazatel dlouhodobé zadluženosti v letech 2006 – 2010 
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Obr. 4.26 Ukazatel běžné zadluženosti v letech 2006 – 2010 

 

Zadluženost vlastního kapitálu 

Akceptovatelná zadluženost vlastního kapitálu by se u stabilních společností měla 

pohybovat přibližně v pásmu od 80% – 120%18

Obr. 4.27 Zadluženost vlastního kapitálu v letech 2006 – 2010 

. Tento ukazatel informuje o poměru cizího a 

vlastního kapitálu. Na Obr. 4.27 se ukazatel v jednotlivých obdobích pohybuje 

v doporučených hodnotách, kromě roku 2008, kdy zadluženost vlastního kapitálu dosahovala 

téměř 180%. Důvodem byl nízký podíl vlastního kapitálu a vysoký podíl cizích zdrojů 

v daném roce. Ukazatel byl vypočten dle vzorce (2.13). 

 

                                                 
18 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 
flexibilita. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2011. str. 79. 
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Úrokové krytí 

Jak je patrné na Obr. 4.28, ukazatel úrokového krytí má rostoucí tendenci, což 

znamená, že čím vyšší je úrokové krytí, tím lepší je finanční situace firmy. V roce 2006 byly 

hodnoty tohoto ukazatele záporné, důvodem tohoto stavu byl záporný EBIT v roce 2006. 

V následujících letech byl již trend rostoucí. Výsledné hodnoty udávají, kolikrát jsou úroky 

kryty výší provozního zisku. Ukazatel byl vypočten dle vzorce (2.14). 

Obr. 4.28 Úrokové krytí v letech 2006 – 2010 

 

Úrokové zatížení 

Tento ukazatel vypovídá o zatížení podniku úrokovými náklady, tedy jakou část zisku 

odčerpávají úroky. Na první pohled může být žádoucí snížit úrokové zatížení, avšak 

rozhodující je výnosnost vložených prostředků a úrokové míry. Tento ukazatel by neměl 

přesáhnout hranici 40%19

  

, což jak můžeme vidět na Obr. 4.29, v našem případě nenastalo. 

Ukazatel byl vypočten dle vzorce (2.15). 

                                                 
19 Webnode. Finanční analýza: ukazatelé zadluženosti [online]. [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://financni-
analyza.webnode.cz/ukazatele-zadluzenosti/ 
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Obr. 4.29 Úrokové zatížení v letech 2006 – 2010 

 

Úvěrová zadluženost 

Jak je patrné na Obr. 4.30, úvěrová zadluženost má rostoucí trend a nejvyšší 

zadluženost byla zaznamenána v roce 2008, kdy úvěrová zadluženost sahala k 60%. 

Nejvhodnější je udržovat tento ukazatel na stabilní úrovni a neměl by přesahovat 70%20

Obr. 4. 30 Úvěrová zadluženost v letech 2006 – 2010 

, což 

ve zkoumaném období nenastalo. Tento ukazatel byl vypočten dle vzorce (2.16). 

 

                                                 
20 Bilana.cz. Celková úvěrová zadluženost [online]. [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://bilana.cz/CelUve.htm 
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4.3.2 Analýza rentability 

V této kapitole je provedena analýza rentability investovaného kapitálu 

prostřednictvím vybraných ukazatelů. Vypočtené hodnoty jednotlivých ukazatelů ve 

sledovaném období jsou zobrazeny v Tab. 4.2. U těchto poměrových ukazatelů se vycházelo 

ze dvou základních účetních výkazů, a to výkazu zisku a ztráty a rozvahy, které jsou v příloze 

1 a 2. 

Tab. 4.2 Hodnoty ukazatelů rentability v letech 2006 – 2010 (%) 

 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Klíčovým měřítkem rentability je ukazatel ROA, který je zobrazen na Obr. 4.31. Tento 

ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podni kání bez ohledu na to, 

z jakých zdrojů jsou financovány. V roce 2006 tento ukazatel nabýval záporných hodnot, to 

bylo způsobeno zápornou hodnotou položky EBIT. Celkový trend tohoto ukazatele je 

rostoucí, což je pro firmu velmi důležité. V roce 2010 dosáhl nejvyšší hodnoty 13%. Tento 

ukazatel byl vypočten dle vzorce (2.17). 

Obr. 4.31 Vývoj ukazatele ROA v letech 2006 – 2010 

 

UKAZATELE RENTABILITY 2006 2007 2008 2009 2010
ROA - rentabilita aktiv -11,76 6,63 4,79 9,88 13,36
ROCE - rentabilita dlouhodobých zdrojů -18,70 10,99 9,21 16,23 21,11
ROE - rentabilita vlastního kapitálu -24,76 10,63 7,84 15,24 18,35
ROS - rentabilita tržeb -12,82 5,55 2,55 6,62 8,10
ROC - rentabilita nákladů -12,47 6,20 2,45 6,56 8,69
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Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Poměrový ukazatel ROCE měří efektivnost a výnosnost dlouhodobých podnikových 

investic a je často využíván k mezipodnikovému porovnávání. Jak můžeme vidět na Obr. 4.32 

trend ukazatele je rostoucí. Kromě roku 2006, kdy se položka EBIT nacházela v minusu, 

nabývá kladných hodnot. Ukazatel by měl být vyšší, než jsou úroky z úvěrů půjček, protože 

jinak každé další zadlužení znamená snížení zisků pro akcionáře. V roce 2010 ukazatel 

dosahuje nejvyšší hodnoty a to 21%. Tento ukazatel byl vypočten dle vzorce (2.18). 

Obr. 4.32 Vývoj ukazatele ROCE v letech 2006 – 2010 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost vlastních zdrojů a 

porovnává čistý zisk společnosti vůči zdrojům, které majitelé vložili do společnosti. Jako u 

předchozích ukazatelů rentability i tady nabývá ukazatel záporné hodnoty v roce 2006. 

Důvodem je záporný zisk po zdanění. Trend ukazatele je také opět rostoucí, což působí 

pozitivně na chod společnosti. Čím je ukazatel ROE vyšší, tím je to lepší. Pokud by nastalo, 

že ukazatel je dlouhodobě příliš nízký, je to známkou toho, že investorům by se vyplatilo 

investovat někde jinde. Tento ukazatel byl vypočten dle vzorce (2.19) a je zobrazen na Obr. 

4.33. 
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Obr. 4.33 Vývoj ukazatele ROE v letech 2006 – 2010 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Na Obr. 4.34 je ukazatel rentability tržeb, který udává ziskové rozpětí neboli ukazatel 

ziskové marže. Představuje míru zisku na 1 Kč tržeb, tedy jakého zisku je podnik schopen 

dosáhnout při dané úrovni tržeb. Hodnota rentability tržeb dosáhla v roce 2010 maximální 

hodnotu 8%. Znamená to, že ceny výrobků jsou relativně nízké nebo má společnost vysoké 

náklady. Trend rentability tržeb je však rostoucí, což napovídá o zlepšení situace. Tento 

ukazatel byl vypočten dle vzorce (2.20). 

Obr. 4.34 Vývoj ukazatele ROS v letech 2006 – 2010 

  

Rentabilita nákladů (ROC) 

Ukazatel rentability nákladů, jak je patrné na Obr. 4.35 má rostoucí trend, což působí 

pozitivně na vývoj ukazatele ROC. Obecně platí, že čím je vyšší tento ukazatel, tím lépe jsou 
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vložené náklady zhodnoceny a tím vyšší je procento zisku. Tento ukazatel znační, kolik Kč 

čistého zisku získá podnik při vložení 1 Kč celkových nákladů. Nejvyšší hodnoty dosáhl 

ukazatel v roce 2010, téměř 9%. Tento ukazatel byl vypočten dle vzorce (2.21). 

Obr. 4.35 Vývoj ukazatele ROC v letech 2006 – 2010 

 

4.3.3 Analýza likvidity 

V této kapitole byl proveden rozbor likvidity neboli platební schopnosti podniku 

prostřednictvím vybraných ukazatelů. Vypočtené hodnoty jednotlivých ukazatelů ve 

sledovaném období jsou zobrazeny v Tab. 4.3. U těchto poměrových ukazatelů se vycházelo 

z účetního výkazu rozvahy, který je v příloze 1. 

Tab. 4.3 Hodnoty ukazatelů likvidity v letech 2006 – 2010 

 

Celková likvidita 

Ukazatel celkové likvidity ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

závazky podniku, nebo také kolika jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna jednotka 

krátkodobých závazků. Doporučená hodnota, v které by se celková likvidita měla pohybovat 

UKAZATELE LIKVIDITY 2006 2007 2008 2009 2010
Celková likvidita 1,689 1,946 1,461 1,614 1,826
Pohotová likvidita 0,778 1,271 0,921 1,011 1,101
Okamžitá likvidita 0,169 0,320 0,229 0,375 0,276
ČPK - Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč) 298 508 377 449 258 867 277 306 371 863



  

56 

 

je rozmezí od 1,5 – 2,521

Pohotová likvidita 

. Jak je vidět na Obr. 4.36, celková likvida analyzované společnosti 

se v tomto rozmezí nachází. Což vypovídá o t om, že podnik by byl schopen uspokojit své 

věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost. 

V dlouhodobém vývoji je trend celkové likvidity stabilní a žádné význačné odchylky se 

nevyskytují. Tento ukazatel byl vypočten dle vzorce (2.22). 

Ukazatel pohotové likvidity by se měl nacházet v doporučených hodnotách v rozmezí 

od 1,0 do 1,5 22

Okamžitá likvidita 

. Na Obr. 4.36 je vidět, že se v tomto rozmezí ukazatel nachází, jen v letech 

2006 a 2008 je mírně pod hranicí tohoto rozmezí. Znamená to, že v letech, kdy splňuje 

doporučené hodnoty je podnik schopen vyrovnat se svými závazky, aniž by musel prodat své 

zásoby. Vyšší hodnoty ukazatele jsou příznivější pouze pro věřitele. Z hlediska akcionářů a 

vedení podniku znamená nadměrná výše oběžných aktiv k neproduktivnímu využívání 

vložených prostředků. Tento ukazatel byl vypočten dle vzorce (2.23). 

Pro okamžitou likviditu platí doporučená hodnota v rozmezí 0,9 – 1,123

  

. Jak je patrné 

na Obr. 4.36, těchto hodnot ukazatel nedosahuje. Avšak u okamžité likvidity platí, že 

nedodržení předepsaných hodnot ještě nemusí za každou cenu znamenat finanční problémy 

firmy. V některých pramenech bývá také hranice rozmezí rozšiřována na hodnotu 0,6 či 

dokonce 0,2. V  tomto případě by okamžitá likvidita podniku byla zajištěna. Tento ukazatel 

byl vypočten dle vzorce (2.24). 

                                                 
21 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 
flexibilita. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2011. str. 83. 
22 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 
flexibilita. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2011. str. 83. 
23 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. vyd. Praha: GRADA Publishing, 
2008. str. 49. 
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Obr. 4.36 Vývoj ukazatelů celkové, pohotové a okamžité likvidity v letech 2006 – 

2010 

 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál tvoří tu část oběžných aktiv krátkodobého majetku, který je 

financován dlouhodobými finančními zdroji a podnik s ním může volně disponovat při 

realizaci svých záměrů. Pro výši ČPK je rozhodující skladba bilance podniku, tedy pokud má 

mít podnik zajištěn likviditu, potom krátkodobá aktiva musí být vyšší než krátkodobé 

závazky. Hodnoty ČPK jsou zachyceny na Obr. 4.37 a dokazují, že podnik měl ve 

sledovaném období po celou dobu zajištěnou likviditu. Znamená to, že oběžná aktiva byly 

vyšší než krátkodobé závazky a podnik byl po celou dobu překapitalizován. Tento ukazatel 

byl vypočten dle vzorce (2.25). 

Obr. 4.37 Vývoj čistého pracovního kapitálu v letech 2006 – 2010 
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4.3.4 Analýza aktivity 

V této kapitole byla provedena analýza aktivity, která je využívána pro řízení aktiv. 

Vypočtené hodnoty jednotlivých ukazatelů ve sledovaném období jsou zobrazeny v Tab. 4.4. 

U těchto poměrových ukazatelů se vycházelo ze dvou základních účetních výkazů, a to 

výkazu zisku a ztráty a rozvahy, které jsou v příloze 1 a 2. 

Tab. 4.4 Hodnoty ukazatelů aktivity v letech 2006 – 2010 

 

Obrátka celkových aktiv 

Ukazatel obrátky celkových aktiv měří efektivnost využití celkového majetku. Obecně 

platí, že čím je ukazatel vyšší, tím lépe podnik využívá svá aktiva. Tento ukazatel by se měl 

pohybovat alespoň na úrovni hodnoty 124

Obrátka zásob 

. Na Obr. 4.38 je zřejmé, že se ukazatel 

v doporučených hodnotách pohybuje. Nejnižší hodnotu nabývá v roce 2006, kdy je mírně pod 

hranicí doporučené hodnoty. Ve sledovaném období je vidět, že se celková aktiva za rok 

obrátí v tržby 1 krát. Trend ukazatele by měl být rostoucí, což bylo ve sledovaném období 

splněno. Tento ukazatel byl vypočten dle vzorce (2.26) 

Ukazatel obrátky zásob říká, kolikrát za rok lze přeměnit zásoby na tržby, jinak 

řečeno, kolikrát je každá položka zásob během roku prodána a opětovně naskladněna. Jak je 

vidět na Obr. 4.38, hodnota obrátky zásob v roce 2007 výrazně vzrostla oproti předchozímu 

roku a dosáhla nejvyšší obrátky za sledované období. Důvodem bylo navýšení tržeb v roce 

2007. Ukazatel byl vypočten dle vzorce (2.27). 

                                                 
24 Management Mania. Obrat aktiv [online]. [cit. 2012-04-24]. Dostupné z: http://managementmania.com/obrat-
aktiv 

UKAZATELE AKTIVITY 2006 2007 2008 2009 2010
Obrátka celkových aktiv (počet obratů/rok) 0,97 1,16 1,11 1,07 1,23
Obrátka zásob (počet obratů/rok) 3,01 5,63 4,98 4,99 5,22
Obrátka pohledávek (počet obratů/rok) 4,51 4,00 3,90 4,73 4,59
Obrátka závazků (počet obratů/rok) 2,85 7,08 3,15 3,76 5,18
Doba obratu aktiv (dny) 370,9 311,5 325,4 337,6 291,8
Doba obratu zásob (dny) 119,4 64,0 72,2 72,1 69,0
Doba obratu pohledávek (dny) 79,9 90,1 92,4 76,1 78,5
Doba obratu závazků (dny) 126,5 50,8 114,4 95,7 69,5
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Obrátka pohledávek 

Ukazatel obrátky pohledávek říká, kolikrát za rok lze přeměnit pohledávky na tržby. 

Na Obr. 4.38 lze vidět vývoj obrátky pohledávek, která má rostoucí charakter. Ukazatel byl 

vypočten dle vzorce (2.28). 

Obrátka závazků 

Ukazatel obrátky závazků vyjadřuje, kolikrát za rok lze přeměnit závazky na tržby. Na 

Obr. 4.38 l ze vidět vývoj obrátky závazků. Je patrné, že v roce 2007 doš lo k výraznému 

navýšení obrátky závazku a to na hodnotu 7,08, což bylo způsobeno výrazným snížením 

dlouhodobých závazků. V následujícím roce 2008 doš lo k opětovnému navýšení 

dlouhodobých závazků a tedy i snížení obrátky závazků. Poté měla obrátka závazků rostoucí 

charakter. Ukazatel byl vypočten dle vzorce (2.29). 

Obr. 4.38 Obrátka celkových aktiv, zásob, pohledávek a závazků v letech 2006 – 

2010 

 

Doba obratu aktiv 

Obrácenou hodnotu ukazatele obrátky celkových aktiv představuje doba obratu aktiv 

zobrazená na Obr. 4.39. Ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv na 

tržby ve dnech. Pozitivním výsledkem je co nejkratší doba obratu. Čím je hodnota ukazatele 

menší, tím podnik efektivněji využívá svá aktiva. V roce 2006 byla aktiva přeměněna na tržby 

za jeden rok. V ostatních letech byl tento trend klesající a doba obratu byla nižší než jeden 

rok. Tento ukazatel byl vypočten dle vzorce (2.30). 
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Doba obratu zásob 

Ukazatel doby obratu zásob udává, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě 

zásob. Udává počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich spotřeby. Čím 

je hodnota tohoto ukazatele nižší, tím lépe podnik se zásobami hospodaří. Nejhoršího 

výsledku dosáhl podnik v roce 2006, kdy doba obratu zásob dosáhla 120 dnů. Jak je patrné na 

Obr. 4.39, trend tohoto ukazatele je klesající, což vypovídá o správném hospodaření firmy se 

zásobami. Tento ukazatel byl vypočten dle vzorce (2.31). 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel vypovídá o tom, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě pohledávek, 

respektive za jak dlouho jsou pohledávky v průměru splaceny. Doporučenou dobou je 

samozřejmě běžná doba splatnosti faktur25

Doba obratu závazků 

. Nejdelší průměrná doba splatnosti pohledávek 

byla 90 dnů v roce 2008. Jak je patrné na Obr. 4.39, trend sledovaného období je klesající, což 

vypovídá o zlepšení platební disciplíny odběratelů. Tento ukazatel byl vypočten dle vzorce 

(2.32). 

Doba obratu závazků vypovídá o tom, jak rychle jsou spláceny závazky firmy. Aby 

nebyla narušena finanční rovnováha ve firmě, lze možno konstatovat, že doba obratu závazků 

by měla být delší než doba obratu pohledávek26

                                                 
25 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. vyd. Praha: GRADA Publishing, 
2008. str. 60. 

. Jak je patrné na Obr. 4.39, trend tohoto 

ukazatele by měl být stabilní, což firma nesplňuje. Nejdelší doba obratu závazků byla v roce 

2006, téměř 130 dní. Tento ukazatel byl vypočten dle vzorce (2.33). 

26 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. vyd. Praha: GRADA Publishing, 
2008. str. 61. 
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Obr. 4.39 Doba obratu aktiv, zásob, pohledávek a závazků v letech 2006 – 2010

 

4.4 Analýza odchylek 

V této kapitole bude proveden pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu 

(ROE) za období let 2006 – 2010. Vrcholový ukazatel bude rozložen pomocí tří 

vysvětlujících ukazatelů, kterými jsou ziskovost tržeb (EAT/T), obrat aktiv (T/A) a finanční 

páka (A/VK). Pro rozklad bude použita metoda postupných změn a logaritmická metoda. 

Analýzou odchylek budou vysvětleny vlivy dílčích ukazatelů, které působily na změnu 

ukazatele ROE v analyzovaném období. Hodnoty ukazatele ROE a jeho absolutní změny 

v jednotlivých letech jsou zachyceny v Tab. 4.5. Hodnoty ukazatele ROE a jeho vysvětlující 

ukazatele uvádí Tab. 4.6.  Při výpočtu analýzy odchylek se vycházelo ze dvou základních 

účetních výkazů, a to výkazu zisku a ztráty a rozvahy, které jsou v příloze 1 a 2. 

 Tab. 4.5 Hodnoty ukazatele ROE a jeho absolutní změna v letech 2006 – 2010 

 

Tab. 4.6 Hodnoty ukazatele ROE a jeho vysvětlujících ukazatelů v letech 2006 – 

2010 

 

2006 2007 2008 2009 2010
ROE -24,76% 10,63% 7,84% 15,24% 18,35%
Absolutní ∆ ROE - 35,39% -2,79% 7,40% 3,11%

2006 2007 2008 2009 2010
Rentabilita tržeb - ROE -0,25 0,11 0,08 0,15 0,18
Zisková marže - EAT/T -0,13 0,06 0,03 0,07 0,08
Obrat aktiv - T/A 0,97 1,16 1,11 1,07 1,23
Finanční páka - A/VK 1,99 1,66 2,78 2,16 1,84
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4.4.1 Analýza odchylek pomocí metody postupných změn 

V této části byla provedena analýza odchylek pomocí metody postupných změn. 

Hodnoty tohoto ukazatele byly vypočteny dle vztahů (2.39). 

Z Tab. 4.7 je patrné, že v analyzovaném období měla nejvyšší vliv na růst ROE 

rentabilita tržeb. Druhý největší vliv na změnu vrcholového ukazatele měla finanční páka, 

která byla zaznamenána v záporných hodnotách. Absolutní změna ROE byla pozitivní a 

v tomto období došlo k největšímu nárůstu vrcholového ukazatele. 

Tab. 4.7 Rozklad ROE v letech 2006 – 07 metodou postupných změn 

 

 Z Tab. 4.8 j e patrné, že v období roku 2007 – 2008 měla pozitivní vliv na ukazatel 

ROE pouze finanční páka, která měla jako jediný z ukazatelů pozitivní vliv. Největší vliv na 

změnu vrcholového ukazatele měla ziskovost tržeb, která ROE ovlivnila negativně. Třetím 

v pořadí vlivu byl obrat aktiv. Absolutní změna ROE byla v tomto období záporná. 

Tab. 4.8  Rozklad ROE v letech 2007 – 08 metodou postupných změn 

 

 Jak je patrné v Tab. 4.9, ve sledovaném období měla pozitivní vliv na ukazatel ROE 

zisková marže, která jako jediná ovlivnila ukazatel pozitivně a v pořadí vlivu se umístila na 

prvním místě.  Druhý největší vliv na vrcholový ukazatel měla finanční páka, která se 

společně s obratem aktiv pohybovala již v záporných hodnotách.  Absolutní změna ROE byla 

v tomto období pozitivní. 

  

2006 2007 absolutní změna absolutní vliv pořadí vlivu
EAT/T -0,13 0,06 0,18 35,50% 1.

T/A 0,97 1,16 0,18 2,05% 3.
A/VK 1,99 1,66 -0,33 -2,15% 2.
ROE -0,25 0,11 - 35,39% -

2007 2008 absolutní změna absolutní vliv pořadí vlivu
EAT/T 0,06 0,03 -0,03 -5,75% 1.

T/A 1,16 1,11 -0,05 -0,21% 3.
A/VK 1,66 2,78 1,12 3,17% 2.
ROE 0,11 0,08 - -2,79% -
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Tab. 4.9   Rozklad ROE v letech 2008 – 09 metodou postupných změn 

 

V období 2009 – 2010 byla absolutní změna ukazatele ROE kladná, největší vliv na 

tuto skutečnost měla zisková marže, která byla v pořadí vlivu na prvním místě. Na druhém 

místě byla finanční páka, která nabývala záporných hodnot. Obrat aktiv ovlivnil vrcholový 

ukazatel nejméně, avšak pozitivně. Absolutní změna ukazatele ROE byla pozitivní. 

Tab. 4.10 Rozklad ROE v letech 2009 – 10 metodou postupných změn 

 

4.4.2 Analýza odchylek pomocí metody logaritmické 

V této části byla provedena analýza odchylek pomocí metody logaritmické. Hodnoty 

tohoto ukazatele byly vypočteny dle vzorce (2.40), (2.41) a (2.42). Výhodou této metody je, 

že je reflektována současná změna všech analyzovaných ukazatelů zároveň a nevznikají 

problémy s pořadím ukazatelů ani se vznikem zbytků. Naopak nevýhodou je skutečnost, že se 

vychází z výpočtu indexů a tudíž nutnou podmínkou uplatnění metody je, že indexy musejí 

být kladné. Tento předpoklad ovšem nebyl v podmínkách společnosti Česká zbrojovka, a.s. 

v letech 2006 – 2007 splněn. Proto analýza odchylek v tomto období nebyla provedena. 

Jak je patrné v Tab. 4.11, největší vliv na vrcholový ukazatel ROE měla ziskovost 

tržeb, která působila negativně. Na druhém místě v pořadí vlivů se umístila finanční páka a 

poté obrat aktiv. Absolutní změna vrcholového ukazatele byla kladná. 

  

2008 2009 absolutní změna absolutní vliv pořadí vlivu
EAT/T 0,03 0,07 0,04 12,49% 1.

T/A 1,11 1,07 -0,04 -0,73% 3.
A/VK 2,78 2,16 -0,62 -4,36% 2.
ROE 0,08 0,15 - 7,40% -

2009 2010 absolutní změna absolutní vliv pořadí vlivu
EAT/T 0,07 0,08 0,01 3,42% 1.

T/A 1,07 1,23 0,17 2,93% 3.
A/VK 2,16 1,84 -0,32 -3,24% 2.
ROE 0,152 0,184 - 3,11% -
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Tab. 4.11 Rozklad ROE v letech 2007 – 08 logaritmickou metodou 

 

V období 2008 – 2009 vykazovala největší vliv na vrcholový ukazatel zisková marže 

10,61%, jak je patrné v Tab. 4.12. Na druhém místě se v pořadí vlivu umístil obrat aktiv, a 

poté finanční páka, které společně působily záporně. Absolutní změna vrcholového ukazatele 

byla kladná 1,94. 

Tab. 4.12 Rozklad ROE v letech 2008 – 09 logaritmickou metodou 

 

V období 2009 – 2010 vykazovala největší vliv na vrcholový ukazatel zisková marže 

3,39%, jak je patrné v Tab. 4.13. Na druhém místě v pořadí vlivu se umístila finanční páka, 

která ovlivnila vrcholový ukazatel ROE negativně. Absolutní změna ukazatele ROE byla 

kladná. 

Tab. 4.13 Rozklad ROE v letech 2009 – 10  logaritmickou metodou 

 

2007 2008
index ∆ 

vysvětlujícího 
ukazatele

index ∆ 
vrcholového 

ukazatele

absolutní ∆ 
vrcholového 

ukazatele

pořadí 
vlivu

EAT/T 0,06 0,03 0,46 - -7,13% 1.
T/A 1,16 1,11 0,96 - -0,40% 3.

A/VK 1,66 2,78 1,68 - 4,74% 2.
ROE 0,11 0,08 - 0,74 -2,79% -

2008 2009
index ∆ 

vysvětlujícího 
ukazatele

index ∆ 
vrcholového 

ukazatele

absolutní ∆ 
vrcholového 

ukazatele

pořadí 
vlivu

EAT/T 0,03 0,07 2,59 - 10,61% 1.
T/A 1,11 1,07 0,96 - -0,41% 3.

A/VK 2,78 2,16 0,78 - -2,80% 2.
ROE 0,08 0,15 - 1,94 7,40% -

2009 2010
index ∆ 

vysvětlujícího 
ukazatele

index ∆ 
vrcholového 

ukazatele

absolutní ∆ 
vrcholového 

ukazatele

pořadí 
vlivu

EAT/T 0,07 0,08 1,22 - 3,39% 1.
T/A 1,07 1,23 1,16 - 2,44% 3.

A/VK 2,16 1,84 0,85 - -2,72% 2.
ROE 0,15 0,18 - 1,20 3,11% -
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V tab. 4.14 a  4.15 j sou zobrazeny souhrnné výsledky aplikace metody postupných 

změn a logaritmické metody. V Tab. 4.15 je uvedeno pořadí vlivu vysvětlujících ukazatelů, 

které jak je vidět u logaritmické metody i metody postupných změn totožné. V Tab. 4.14 jsou 

zobrazeny hodnoty absolutního vlivu vysvětlujících ukazatelů na ROE, které se od sebe 

nepatrně liší, v souhrnném výsledku však vždy dávají výslednou hodnotu ∆ ROE. 

Tab. 4.14 Souhrnná tabulka hodnot: Rozklad ROE v letech 2006 – 2010 metodou 
postupných změn a logaritmickou metodou 

 

Tab. 4.15 Souhrnná tabulka vlivů: Rozklad ROE v letech 2006 – 2010 metodou 
postupných změn a logaritmickou metodou  

 

  

MPZ LM MPZ LM MPZ LM MPZ LM
EAT/T 35,50% n/a -5,75% -7,13% 12,49% 10,61% 3,42% 3,39%

T/A 2,05% n/a -0,21% -0,40% -0,73% -0,41% 2,93% 2,44%
A/VK -2,15% n/a 3,17% 4,74% -4,36% -2,80% -3,24% -2,72%
∆ ROE 35,39% - -2,79% -2,79% 7,40% 7,40% 3,11% 3,11%

2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010

MPZ LM MPZ LM MPZ LM MPZ LM
EAT/T 1. n/a 1. 1. 1. 1. 1. 1.

T/A 3. n/a 3. 3. 3. 3. 3. 3.
A/VK 2. n/a 2. 2. 2. 2. 2. 2.

2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
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4.5 Analýza rizik 

V této kapitole byla provedena analýza rizik, kde bylo analyzováno riziko provozní, 

finanční a celkové. Vypočtené hodnoty ukazatelů v letech 2006 – 2010 jsou zobrazeny v Tab. 

4.16. U těchto ukazatelů se vycházelo z účetního výkazu, a to výkazu zisku a ztráty, který je 

v příloze 2. Hodnoty byly vypočteny dle vzorců (2.43), (2.44) a (2.45). 

Tab. 4.16  Výchozí hodnoty položek: tržby, EBIT, EAT v letech 2006 – 2010 

 

Tab. 4.17 Absolutní a relativní změny položek: tržby, EBIT, EAT v letech 2006 - 

2010 

 

Tab. 4.16 Hodnoty analýzy rizik: Provozní, finanční a celkové riziko v letech 2006 – 

2010 

 

Provozní riziko je stabilizováno v letech 2009 – 2010, kdy se uskutečnili nasmlouvané 

zakázky s odběrateli. V roce 2008 se provozní riziko pohybovalo ve vysokých hodnotách a 

jen nepatrná změna tržeb vyvolávala vysokou procentuální změnu položky EBIT.  Finanční 

riziko nám udává, že 1% změna zisku před úroky a zdaněním vyvolá  1,03% změnu zisku po 

zdanění v roce 2007. Tedy dojde k nepatrné změně. Tento fakt udává Tab. 4.16 a Obr. 4.44, 

kde jsou uvedeny hodnoty finančního rizika, které se pohybují okolo hodnoty 1. C elkové 

riziko nám udává, o kolik procent se změní zisk po zdanění, pokud se tržby změní o 1%. 

2006 2007 2008 2009 2010
Tržby 1 189 823 1 516 106 1 512 676 1 359 346 1 704 262
EBIT -153 221 78 621 42 015 101 877 168 293
EAT -152 476 84 212 38 612 89 953 138 113

Absolutní změna (tis. Kč) 2007 2008 2009 2010
Tržby 326 283 -3 430 -153 330 344 916
EBIT 231 842 -36 606 59 862 66 416
EAT 236 688 -45 600 51 341 48 160
Relativní změna (%) 2007 2008 2009 2010
Tržby 27,42% -0,23% -10,14% 25,37%
EBIT 151,31% -46,56% 142,48% 65,19%
EAT 155,23% -54,15% 132,97% 53,54%

2007 2008 2009 2010
Provozní riziko 5,52 205,80 14,06 2,57
Finanční riziko 1,03 1,16 0,93 0,82
Celkové riziko 5,66 239,35 -13,12 2,11



  

67 

 

Např. v roce 2010 by 1% změna tržeb vyvolala zvýšení zisku po zdanění o 2,11%. V roce 

2008 se celkové riziko pohybovalo ve vysokých hodnotách a 1% změna tržeb vyvolávala 

vysokou procentuální změnu zisku po zdanění. 

Obr. 4.40 Vývoj analýzy rizik v letech 2006 – 2007 

 

4.6 Shooting Team CZUB 

V rámci provedené finanční analýzy společnosti Česká zbrojovka a.s. je věnována 

podkapitola střeleckému týmu České zbrojovky Uherský Brod. Důvodem je výjimečnost této 

spolupráce, kterou je propojení obchodní sféry a sportu. Předmětem analyzovaných údajů byl 

především vývoj a struktura nákladů, následně byl proveden rozbor zdrojů financování. 

Vstupní data27

4.6.1 Vývoj nákladů Shooting Team CZUB 

 jsou získána na základě spolupráce s manažerem střeleckého družstva České 

zbrojovky a.s. 

V této kapitole je pomocí horizontální analýzy zachycen vývoj nákladů střeleckého 

družstva Shooting Team CZUB v období let 2006 – 2010. Jednotlivé položky nákladů jsou 

zobrazeny v Tab. 4.17. 

Jak je patrné na Obr. 4.45, vývoj nákladů střeleckého družstva má rostoucí charakter. 

Od roku 2006 do roku 2010 se náklady zvýšily významným způsobem. V roce 2007 s e 

náklady zvýšily o 80% oproti předchozímu roku a v roce 2008 doš lo k navýšení dokonce o 

                                                 
27 Uvedené hodnoty, nejsou zcela totožné se skutečností, ale jsou to hodnoty přibližné. 
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90%. V následujících letech již k navýšení nedocházelo, avšak do budoucna lze předpokládat 

s dalším navyšováním. Důvodem růstu nákladů bylo rozšíření nákladových položek, které 

v jednotlivých letech rostly společně s významností střeleckého družstva. Pro srovnání se 

zahraničím, vynaložená částka na provoz střelecké reprezentace se v měně USD dá na rok 

2008 vyjádřit částkou $174 00028 s čehož sponzoři přispívají částkou $26 000. Uvedená 

rozpočtová částka je velmi nízká v porovnání s tím, co vydělávají jednotliví střelci na okruhu 

IPSC29

Tab. 4.17. Hodnoty nákladů střeleckého družstva v letech 2006 – 2010 (v Kč) 

. Je nutno si uvědomit, že v porovnání s tím, co se platí střelcům ve světě, se dá 

rozpočet střelecké reprezentace CZUB posoudit nejen jako ekonomicky střídmý, ale i velmi 

efektivní a s širokým dopadem na konečného uživatele. 

 

  

                                                 
28 Kurz platný v roce 2008 
29 Roční plat mistra světa, Erica Grauffla či střelce fy Tanfoglia činí € 90 000. Todd Jarret, střelec kanadské fy 
Para Ordnance vydělává ročně více než $80 000 USD, Robbie Leatham z fy Springfield Inc. vydělává ročně 
$200 000 USD. 

STRUKTURA NÁKLADŮ TEAM CZ 2006 2007 2008 2009 2010

Cestovné, diety, ubytování, startovné 836 000 1 000 000 1 600 000 1 500 000 1 320 000
Nábojové komponenty, náboje (střely, zápalky) 200 000 300 000 736 000 550 000 660 000
Střelný prach 0 120 000 140 000 140 000 150 000
Zbraně, náhradní díly (vše z CZUB) 0 100 000 250 000 280 000 350 000
Platy střelců 225 000 309 000 810 000 820 000 874 000
Oblečení střelců 0 70 000 170 000 195 000 208 000
Příprava nábojů 0 200 000 300 000 400 000 380 000
Pouzdra, pouzdra na zásobníky, opasky 0 120 000 120 000 115 000 130 000
Ochranné pomůcky (střelecké brýle, ochrana sluchu, 
střelecké tašky)

0 0 100 000 80 000 70 000

Pronájem střelnice 0 0 40 000 40 000 40 000
Kolimátory 0 60 000 70 000 70 000 80 000
Auto 0 0 0 0 100 000
NÁKLADY CELKEM 1 261 000 2 279 000 4 336 000 4 190 000 4 362 000
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Obr. 4.41 Vývoj nákladů střeleckého družstva v letech 2006 – 2010 

  

4.6.2 Strukturu nákladů Shooting Team CZUB 

V této kapitole je pomocí vertikální analýzy zachycena struktura nákladů střeleckého 

družstva Shooting Team CZUB v období let 2006 – 2010. Na Obr. 4.46 j e patrné, že 

nejvýznamnější položku tvoří náklady na cestovné, ubytování, diety a startovné. V roce 2006 

to bylo více jak 60%. Důvodem je množství soutěží, kterých se střelecký tým účastní po 

celém světě. Zajímavé je, že od r oku 2006 dochází ke snižování podílu položky cestovné, 

ubytování, diety a startovné na celkových nákladech, což je způsobeno rozšířením o nově 

vzniklé nákladové položky. Druhou významnou položkou, která tvoří vysokou část nákladů, 

jsou nábojové komponenty, náboje a ochranné pomůcky. Lze říci, že náklady na náboje a 

platy střelců v jednotlivých letech zůstávají v hodnotách, u nichž nedochází k výrazným 

změnám.  Důležité je si všimnout, že s každým rokem rostou nároky na provoz střeleckého 

družstva a rozmanitost nákladových položek se také zvyšuje. Jak můžeme vidět v roce 2006, 

existovalo mnoho položek, které nebyly financovány. Společně s rostoucími úspěchy a 

uvědoměním si významnosti střeleckého družstva rostou i náklady na samotné fungování. 

Růst nákladů není ovlivněn zvýšením počtu střelců v týmu. Každý rok je počet nominovaných 

hráčů omezen a reprezentovat CZUB mohou jen ti nejlepší. Složení hráčů v A-týmu se 

každoročně pohybuje okolo 10 – 15 hráčů, společně mužů a žen. 
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Obr. 4.42 Struktura nákladů střeleckého družstva v letech 2006 – 2010 

 

Provozování střeleckého družstva se již po několik let osvědčuje jako jednoznačně 

výhodná spolupráce jak pro sponzory, tak i pro sportovní střelce. Sponzoři (CZUB a i ostatní) 

získávají prostřednictvím podpory střelecké reprezentace CZUB jednak významné 

marketingové a propagační efekty, a také dále i důležité technické poznatky pro technický 

rozvoj v oblasti nových zbraní i příslušenství ke zbraním. V následující Tab. 4.18 j sou 

uvedeny zdroje financování střeleckého družstva. 

Tab. 4.18 Financování střeleckého týmu v letech 2006 – 2010 (v Kč) 

 

Na Obr. 4.43 lze vidět, že finančně podporuje střelecký tým nejvíce CZUB. Je tedy 

hlavním sponzorem. Nejvyšší finanční příspěvek byl od CZUB v roce 2008, poté následně 

docházelo ke snižování. Důvodem byl fakt, že v roce 2010 vznikla Česká střelecká nadace 

s cílem podporovat co nejširší portfolio střeleckých disciplín a umožnit široké veřejnosti 

2006 2007 2008 2009 2010
Finanční příspěvek CZUB 961 000 1 779 000 3 706 000 3 510 000 2 552 000
sponzoři - materiál, služby, zboží 300 000 500 000 630 000 680 000 720 000
Náklady NADACE 0 0 0 0 1 090 000
Pokrytí nákladů 1 261 000 2 279 000 4 336 000 4 190 000 4 362 000



  

71 

 

podílet se formou sponzorství na podpoře střeleckého sportu. Zakladatelem nadace je Česká 

zbrojovka a.s. Na Obr. 4.44 je zobrazena struktura zdrojů financování, kdy od roku 2006 – 

2009 tvořily příspěvky CZUB kolem 80%. V roce 2006 to již bylo pouze 60%, což ovlivnilo 

vznik střelecké nadace. Účelem vzniku nadace bylo snížení těchto výdajů  CZUB. Co se týká 

sponzorských příspěvků, ty tvoří okolo 20% ve všech letech. Mezi nejvýznamnější sponzory 

patří CEZ, Rescomp Hangun Technologies (Jižní Afrika), Explosia (Pardubice), LIMIT 

(Slavičín). 

Obr. 4.43 Vývoj financování střeleckého týmu v letech 2006 – 2010 

 

Obr. 4.44 Struktura zdrojů financování střeleckého družstva v letech 2006 - 2010 

 

Pro představu je v Tab. 4.19 uvedeno, kolik procent z čistého zisku tvoří příspěvky 

střeleckému družstvu. Je nutné si uvědomit, jakým způsobem zasahuje financování 

střeleckého družstva Českou zbrojovkou do řízení samotné společnosti. Vidíme, že i přesto, 
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že v roce 2006 měla společnost záporný výsledek hospodaření, došlo k financování 

střeleckého družstva, a to částkou téměř 1 mil. Kč. V roce 2008 měla CZUB druhý nejnižší 

výsledek hospodaření, proto také příspěvky do střeleckého družstva tvořily 9,6% z čistého 

zisku společnosti. V dalších letech byl podíl příspěvku na čistém zisku nižší a z toho plynul i 

méně výrazný zásah do společnosti. 

Tab. 4.19 Procentuální vyjádření příspěvku z čistého zisku CZUB v letech 2006 – 

2010 (v tis. Kč) 

  

2006 2007 2008 2009 2010
Zisk CZUB -152 476 84 212 38 612 89 953 138 113
příspěvky ze zisku 961 1779 3706 3510 2552
% ze zisku CZUB - 2,11% 9,60% 3,90% 1,85%
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5. ZHODNOCENÍ  VÝSLEDKŮ 

Česká zbrojovka a.s. a vývoj její finanční situace byly posuzovány na základě 

výsledků vybraných metod finanční analýzy. Předmětem zkoumání byly finanční výkazy 

společnosti za období roku 2006 – 2010. Výchozím pramenem byly informace obsažené ve 

finančních výkazech uvedených ve výroční zprávě v jednotlivých letech. 

Metoda horizontální a vertikální byla využita při analýze absolutních ukazatelů, díky 

které bylo možno posoudit vývoj jednotlivých položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a 

výkazu cash flow v čase. Z horizontální a vertikální analýzy lze usoudit, že vývoj celkových 

aktiv i pasiv nezaznamenal významných výkyvů. Vývoj celkových aktiv společně s pasivy 

měl rostoucí tendenci. Největší roli na celkových aktivech tvořila oběžná aktiva, která měla 

nejnižší hodnotu v roce 2009, kdy klesla o 11% oproti loňskému roku. Celková pasiva byla 

ovlivněna především vývojem cizích zdrojů a vlastního kapitálu, které v jednotlivých letech 

značně kolísaly. Nejvyšší podíl na vlastním kapitálu tvořil základní kapitál, cizí zdroje tvořili 

především krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Vývoj peněžního cash flow byl ovlivněn 

především vývojem cash flow z finanční a investiční činnosti, které se téměř v celém období 

pohybovali v záporných hodnotách. Největší podíl cash flow tvořil čistý peněžní tok 

z provozní činnosti, který největšího výkyvu zaznamenal v roce 2008, kdy jeho hodnota klesla 

o 88%. Na struktuře výnosů byl nejvyšší podíl zaznamenán na položce tržby z prodeje 

vlastních výrobků a služeb, které tvořily téměř 80% ve všech letech. Na struktuře nákladů 

byla významná položka výkonová spotřeba, která tvořila téměř 50% podíl ve sledovaném 

období. Česká zbrojovka a.s. vykázala v roce 2010 zisk po zdanění ve výši 138 112 tis. Kč, 

přičemž v roce 2009 byl vykázán zisk po zdanění ve výši 89 953 tis. Kč. Vidíme tedy 

obrovský nárůst, který byl způsobem množstvím úspěšně uzavřených obchodních transakcí. 

Díky analýze poměrovými ukazateli jsme získali informace, které nám umožnili 

komplexnější zhodnocení finanční situace společnosti. V Tab. 4.17 j sou zobrazeny vybrané 

poměrové ukazatele. Ukazatel celkové zadluženosti se u společnosti drží v doporučených 

mezích. Co se týká stupně krytí stálých aktiv, veškerá stálá aktiva jsou kryta dlouhodobým 

kapitálem a hodnoty přesahují 100%. Vyjadřuje to značnou finanční stabilitu firmy. Ukazatel 

úrokové krytí se drží v doporučených hodnotách pouze ve třech letech.  V roce 2006 a 2008 

se ukazatel držel pod touto hranicí. Roku 2006 se pod touto hranicí držel velmi významně, 

příčinou byl záporný výsledek hospodaření, který v roce 2006 dos áhl 152 476 tis. Kč.   
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Ukazatel rentability se kromě roku 2006 pohyboval v kladných hodnotách, měl rostoucí 

tendenci, avšak hodnoty nebyly příliš vysoké. Například v roce 2010, 1 Kč tržeb přispívala 

k navýšení zisku o 0,08 Kč. Ukazatele likvidity se drží v doporučených hodnotách, což 

nasvědčuje tomu, že společnost je dostatečně solventní a neměla by mít problém dostát svým 

závazkům. Ukazatele aktivity měří efektivnost využívání aktiv společnosti. Ukazatel obratu 

říká, kolik prostředků je firma schopna ročně generovat ze zdrojů, které má k dispozici. 

Získané hodnoty jsou pozitivní, což svědčí o efektivním využívání majetku. Česká zbrojovka 

a.s. disponuje poměrně silnou schopností dostát svým krátkodobým splatným závazkům řádně a 

včas. Přesto vzhledem k prodlužující se splatnosti pohledávek ve vztahu k závazkům, by 

společnost měla ještě navýšit počet krátkodobých úvěrů, které by poskytovaly rezervy pro 

případné výkyvy ve financování provozních aktivit. V roce 2006 nabýval vyšších hodnot obrat 

zásob, avšak v následujících letech došlo ke snížení tohoto ukazatele. 

Tab. 4.17 Zhodnocení vybraných poměrových ukazatelů 

 
 
  

Z analýzy odchylek je patrné, že na rentabilitu vlastního kapitálu měla největší vliv 

zisková marže. V pořadí vlivu se umístila na prvním místě ve všech sledovaných obdobích 

kromě období roku 2007 – 2008, kdy zisková marže nabývala záporných hodnot a umístila se 

na místě třetím. V tomto období měla největší vliv na rentabilitu tržeb finanční páka. 

2006 2007 2008 2009 2010 Doporučení
Ukazatele zadluženosti
Celková zadluženost 49,28% 39,24% 63,48% 53,49% 45,43% 30 - 60%
Stupeň krytí stálých aktiv 157,30% 149,82% 132,21% 144,85% 160,35% min. 100%
Úrokové krytí -15,99 10,35 2,79 5,23 11,38 min. 5
Ukazatele rentability
ROA -11,76% 6,63% 4,79% 9,88% 13,36%
ROE -24,76% 10,63% 7,84% 15,24% 18,35%
ROS -12,82% 5,55% 2,55% 6,62% 8,10%
Ukazatele likvidity
Celková likvidita 1,69 1,95 1,46 1,61 1,83 1,5 - 2,5
Pohotová likvidita 0,78 1,27 0,92 1,01 1,1 1 - 1,5
Okamžitá likvidita 0,17 0,32 0,23 0,38 0,28 0,1 - 0,5
Ukazatele aktivity
Obrat aktiv 0,97 1,16 1,11 1,07 1,23 min. 1
Doba obratu zásob 119 64 72 72 69 dle oboru
Doba obratu pohledávek 80 90 92 76 79 < obrat závázků
Doba obratu závazků 127 51 114 96 70 > obrat pohledávek

plusové hodnoty
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Důležitou roli ve financování představuje analýza rizik. Z analýzy provozního rizika 

bylo zjištěno, že 1% zvýšení tržeb vždy vyvolá nárůst zisku před úroky a zdaněním. V roce 

2008 je tento nárůst dokonce významný. Analýza finančního rizika nám udává zvýšení zisku 

po zdanění o 1% ve všech letech za předpokladu zvýšení zisku před úroky a zdaněním o 1%. 

Celkové riziko vyvolávalo zvýšení zisku po zdanění ve všech letech kromě roku 2009, kdy 

1% zvýšení tržeb by vyvolalo 13% snížení zisku po zdanění. 

Firmě bych doporučila, aby při srovnání doby obratu pohledávek a doby obratu 

závazků převyšovala hodnota doby obratu závazků. Tímto by podnik dosáhl většího objemu 

peněžních prostředků. Dále by firma měla analyzovat strukturu nákladů a snažit se tyto 

náklady minimalizovat, např. vyjednat nižší sazby za energie s dodavateli. 

Do dalších let by společnosti doporučila pokračovat v procesu dalšího zvyšování 

produktivity celé společnosti s důrazem na růst přidané hodnoty. Značnou pozornost bych 

věnovala prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců na všech úrovních. Podporu 

prodeje a kompletní propagaci výrobků podpořit výbornými výsledky střelecké reprezentace 

CZUB.  
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6. ZÁVĚR 

Provedená finanční analýza akciové společnosti Česká zbrojovka a.s. potvrdila dobré 

finanční zdraví a celkově dobrý stav ekonomiky zkoumaného podniku. Avšak hodnocení 

prováděné prostřednictvím finanční analýzy se nevztahuje pouze na hodnocení dosahovaných 

ekonomických výsledků, ale také se hodnotí celkové postavení společnosti na trhu. Česká 

zbrojovka a.s. je vzhledem ke svému specifickému výrobnímu programu v České republice 

téměř monopolním výrobcem bez přímé výrobní konkurence v odvětví a v porovnání svých 

dosažených výsledků a výkonů tak musí hledat své konkurenční firmy především v zemích 

EU.  

Cílem diplomové práce bylo popsat a zhodnotit finanční situaci společnosti Česká 

zbrojovka a.s. v letech 2006 – 2010 prostřednictvím aplikace zvolených nástrojů finanční 

analýzy. Hodnocení finanční situace podniku bylo provedeno na základě výročních zpráv za 

sledované období. 

Finanční analýza společnosti Česká zbrojovka a.s. byla provedena na základě 

horizontální a vertikální analýzy, analýzy poměrovými ukazateli, analýzy odchylek a analýzy 

rizik. Zhodnocení získaných výsledků je provedeno v kapitole 5. V  rámci finanční analýzy 

jsem věnovala podkapitolu Shooting Team CZUB, který hraje významnou roli při odbytu 

výrobků sportovních zbraní. 

Z analýzy vyplývá, že pro Českou zbrojovku a.s. byl nejúspěšnějším rokem rok 2010. 

Společnosti významně narostl zisk, v roce 2010 vydělala 138 milionů korun po zdanění, což 

je meziročně více o téměř 50 milionů. Uherskobrodská zbrojovka patří k největším 

dodavatelům české armády, když v roce 2010 vyhrála tendr na dodávku útočných zbraní.  Do 

tržeb se dodávky promítly však jen minimálně, očekávaný nárůst tržeb se předpokládá v roce 

2011 až 2013. 
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Přílohy 

Příloha 1 : Rozvaha společnosti Česká zbrojovka a.s. v období roku 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

 

 
 

2006 2007 2008 2009 2010
AKTIVA CELKEM 1 225 820 1 311 940 1 367 103 1 274 591 1 381 401

B. Dlouhodobý majetek 490 214 528 781 538 029 535 645 544 988
B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 12 570 18 500 15 008 12 281 16 482
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 710 1 493 6 725 5 570 4 369
B.I.3. Software 10 747 11 073 5 047 3 845 4 800
B.I.4. Ocenitelná práva 112 166 124 87 5 140
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 189 271 225 569 699
B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 812 5 497 2 887 1 227 1 404
B.I.6. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetk 0 0 0 983 70
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 417 668 485 103 491 431 471 999 453 264
B.II.1. Pozemky 19 312 19 312 19 312 19 308 19 303
B.II.2. Stavby 177 519 272 676 261 478 251 323 243 174
B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 184 991 153 712 166 805 185 547 173 127
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2 168 2 265 2 861 4 505 4 383
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 819 10 396 11 295 8 867 4 967
B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 24 859 26 742 29 680 2 449 8 310
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 59 976 25 178 31 590 51 365 75 242
B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 59 976 25 178 31 590 51 365 75 242
C. Oběžná aktiva 731 876 776 492 820 438 728 771 822 045
C.I. Zásoby 394 659 269 354 303 452 272 224 326 446
C.I.1. Materiál 70 860 83 222 88 173 70 469 111 176
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 135 019 64 305 53 922 47 633 61 345
C.I.3. Výrobky 150 652 71 743 96 879 82 043 80 969
C.I.4. Zvířata 20 20 20 2 2
C.I.5. Zboží 37 595 48 371 57 826 63 340 67 659
C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 513 1 693 6 632 8 737 5 295
C.II. Dlouhodobé pohledávky 96 553 0 2 616 2 349 57 874
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 96 553 0 0 0 55 525
C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 2 616 2 349 2 349
C.III. Krátkodobé pohledávky 167 455 379 388 385 540 285 025 313 592
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 133 788 338 848 335 324 250 333 288 758
C.III.5. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 15 000 9 000 8 000 0 0
C.III.6. Stát - daňové pohledávky 10 928 16 592 23 780 18 518 9 272
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 5 408 14 235 16 179 15 836 12 488
C.III.8. Dohadné účty aktivní 0 446 36 5 429
C.III.9. Jiné pohledávky 2 331 267 2 221 333 2 645
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 73 209 127 750 128 830 169 173 124 133
C.IV.1. Peníze 1 995 1 719 2 073 1 374 1 586
C.IV.2. Účty v bankách 71 214 126 031 126 757 167 799 122 547
D.I. Časové rozlišení 3730 6667 8636 10175 14368
D.I.1. Náklady příštích období 925 1 276 4 601 6 117 8 916
D.I.2. Komplexní náklady příštích období 2 805 4 567 3 855 3 879 5 452
D.I.3. Příjmy příštích období 0 824 180 179 0

ROZVAHA v plném rozsahu (v tis. Kč)
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PASIVA CELKEM 1 225 820 1 311 940 1 367 103 1 274 591 1 381 401
A. Vlastní kapitál 615 729 792 203 492 314 590 144 752 571
A.I. Základní kapitál 687 494 687 494 687 494 687 494 481 246
A.I.1. Základní kapitál 687 494 687 494 687 494 687 494 481 246
A.II. Kapitálové fondy 0 -44 141 -68 711 -60 834 -36 520
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 2 435
A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 -44 141 -68 711 -60 836 -36 955
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0 0 3 207 5 138 9 636
A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 0 0 3 207 5 138 9 636
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 80 711 64 638 -168 288 -131 607 160 096
A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let 80 711 64 638 145 642 182 323 182 323
A.IV.2 Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 -313 930 -313 930 -22 227
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -) -152 476 84 212 38 612 89 953 138 113
B. Cizí zdroje 604 065 514 780 867 849 681 780 627 527
B.I. Rezervy 15 323 115 737 87 282 44 567 56 014
B.I.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 12 411 0 0 0
B.I.4. Ostatní rezervy 15 323 103 326 87 282 44 567 56 014
B.II. Dlouhodobé závazky 142 874 0 218 996 185 748 8 831
B.II.7. Závazky -  ovládající a řídící osoba 0 0 187 610 140 871 0
B.II.2. Dohadné účty pasivní 0 0 29 630 36 990 0
B.II.8. Jiné závazky 0 0 1 756 230 0
B.II.9. Závazky z finančního leasingu 108 278 0 0 0 0
B.II.10. Odložený daňový závazek 34 596 0 0 7 657 8 831
B.III. Krátkodobé závazky 275 170 214 043 261 571 175 675 320 182
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 109 607 133 998 186 945 93 326 168 763
B.III.3. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 3 334 3 330 3 320 3 318 3 318
B.III.4. Závazky k zaměstnancům 33 152 22 416 25 108 28 515 25 363
B.III.5. Závazky ze zaměstnaneckých požitků 4 620 0 0 0 0
B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 11 524 12 662 10 351 12 549 12 822
B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 9 387 29 095 4 506 4 074 28 852
B.III.8. Závazky z finančního leasingu 102 726 0 0 0 0
B.III.9. Krátkodobé přijaté zálohy 0 10 291 13 139 8 556 16 924
B.III.10. Dohadné účty pasivní 0 1 464 3 535 13 216 55 241
B.III.11. Jiné závazky 820 787 14 667 12 121 8 899
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 170 698 185 000 300 000 275 790 242 500
B.IV.2. Bankovní úvěry dlouhodobé 12 500 0 0 0 112 500
B.IV.1. Krátkodobé bankovní úvěry 158 198 185 000 300 000 275 790 130 000
C.I. Časové rozlišení 6 026 4 957 6 940 2 667 1 303
C.I.1. Výdaje příštích období 6 026 4 957 2 667 2 667 1 303
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Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty společnosti Česká zbrojovka a.s. v období roku 2006 – 2010  

  

 

  

2006 2007 2008 2009 2010
I. Tržby za prodej zboží 255 823 114 489 243 177 125 608 338 707
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 150 484 67 072 111 411 74 907 202 565
+ Obchodní marže 105 339 47 417 131 766 50 701 136 142
II. Výkony 898 820 1 421 120 1 303 373 1 226 989 1 381 843
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 934 000 1 378 688 1 246 257 1 218 401 1 345 157
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -69 209 -54 17 056 -19 343 13 393
II.3. Aktivace 34 029 42 486 40 060 27 931 23 293
B. Výkonový spotřeba 611 097 745 637 829 823 667 183 766 911
B.1. Spotřeba materiálu a energie 394 828 449 592 444 486 374 185 415 388
B.2. Služby 216 269 296 045 385 337 292 998 351 523
+ Přidaná hodnota 393 062 722 900 605 316 610 507 751 074
C. Osobní náklady 426 751 455 285 491 075 461 415 479 873
C.1. Mzdové náklady 304 913 326 025 359 980 347 494 354 544
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 3 255 3 346 3 374 3 558 3 624
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 103 994 114 059 115 957 99 843 110 042
C.4. Sociální náklady 9 969 11 855 11 764 10 520 11 663
C.5. Zaměstnanecké požitky 4 620 0 0 0 0
D. Daně a poplatky 822 2 317 1 993 2 062 2 745
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 94 970 68 540 67 749 64 187 64 855
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 22 929 23 240 15 337 20 396
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 976 5 734 2 570 1 579
III.2. Tržby z prodeje materiálu 0 21 953 17 506 12 767 18 817
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu -2 203 5 475 3 616 3 972 5 947
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku -2 203 294 883 340 162
F.2. Prodaný materiál 0 5 181 2 733 3 632 5 785

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období -10 324 83 805 -29 549 -34 742 17 244

IV. Ostatní provozní výnosy 11 109 7 740 10 516 10 688 16 540
H. Ostatní provozní náklady -1 207 17 081 35 342 20 923 20 649
* Provozní výsledek hospodaření -118 757 121 066 68 846 118 715 196 697
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 2 0 2
J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 34
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 296 875 333
VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 296 875 333
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 3 508 6 000 6 000 -12 000 -30
X. Výnosové úroky 1 039 1 668 1 942 658 161
N. Nákladové úroky 9 016 8 407 23 507 24 071 16 219
XI. Ostatní finanční výnosy 3 577 35 381 85 964 116 951 90 413
O. Ostatní finanční náklady 26 556 65 087 85 528 123 251 103 090
* Finanční výsledek hospodaření -34 464 -42 445 -26 831 -16 838 -28 404
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 745 -5 591 3 403 11 924 30 180
Q.1. (-) splatná -6 705 29 005 3 403 4 267 29 006
Q.2. (-) odložená 7 450 -34 596 0 7 657 1 174
* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -152 476 84 212 38 612 89 953 138 113
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -152 476 84 212 38 612 89 953 138 113
**** Výsledek hospodaření před zdaněním -153221 78 621 42 015 101 877 168 293

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2010 (v tis. Kč)
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Příloha 3: Výkaz cash flow společnosti Česká zbrojovka a.s. v období roku 2006 – 2010  

 

 
 

  

2006 2007 2008 2009 2010
P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 93 786 73 209 127 751 128 830 169 173

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním -153 221 80 429 42 015 101 877 168 293
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 245 214 122 867 43 310 30 411 105 907
A.1.1. Odpisy stálých aktiv 94 970 71 257 67 749 66 118 64 855
A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv -6 014 43 221 -30 135 -53 184 18 786
A.1.3. Kurzové rozdíly 0 0 -11 016 -4 581 0
A.1.4. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -2 203 -498 -4 853 -2 230 -1 385
A.1.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0 0 0 -333
A.1.6. Nákladové a výnosové úroky 7 977 8 887 21 565 23 413 16 058
A.1.7. Snížení hodnoty majetku 150 484 0 0 0 0
A.1.8. Opravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 0 875 7 926
A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu 91 993 203 296 85 325 132 288 274 200
A.2. Změna stavu pracovního kapitálu 24 495 -34 029 -9 343 25 569 -90 976
A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení  aktiv -48 590 -120 035 74 906 96 778 -107 983
A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív 22 564 105 334 -44 807 -98 165 75 214
A.2.3. Změna stavu zásob 50 521 -19 328 -39 442 26 956 -58 207
A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami 116 488 169 267 75 982 157 857 183 224
A.3. Vyplacené úroky -9 016 -10 555 -17 969 -16 711 -9 705
A.4. Přijaté úroky 1 039 1 668 1 942 657 161
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -23 240 -7 739 -41 380 -11 325 8 514
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 0 -875 333
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 85 271 152 641 18 575 129 603 182 527

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -79 166 -86 712 -71 380 -42 366 -55 190
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 2 430 976 5 736 2 568 1 581
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám -15 000 0 1 000 8 000 0
B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -91 736 -85 736 -64 644 -31 798 -53 609

Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu závazků z financování -1 015 -26 661 45 803 -57 460 -173 958
C.1.1. Změna stavu úvěrů a dlouhodobých závazků -13 085 14 302 0 0 0
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu -12 -4 0 -2 0
C.2.6. Vyplacené dividendy -12 -4 0 -2 0
C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti -14 112 -12 363 45 803 -57 462 -173 958
F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů -20 577 54 542 -266 40 343 -45 040

Dopad fúze s Eximat a.s. 0 0 1 346 0 0
R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 73 209 127 751 128 831 169 173 124 133

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (v tis. Kč)
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Příloha 4: Horizontální analýza – výpočty 2006 - 2010 
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Příloha 5: Vertikální analýza – výpočty 2006 - 2010 
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