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1 Úvod 

V současném globálním konkurenčním prostředí je pro podnik velmi obtížné si 

dlouhodobě udržet svou konkurenční výhodu, na jejíž míře využití závisí výkonnost podniku. 

Úspěšné mohou být pouze podniky, jež se neustále přizpůsobují měnícím se podmínkám 

podnikání, opakovaně měří svou výkonnost a usilují o její zvyšování. Předpoklady růstu 

výkonnosti podniku jsou volba správné strategie, vhodné využívání finančních, informačních 

i lidských zdrojů a aktivní využívání systému měření a řízení výkonnosti.  

Cílem diplomové práce je analýza finanční výkonnosti strojírenské společnosti  

Ostroj, a. s. za období let 2006 – 2010.  

Práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž praktická část bude 

složena ze dvou kapitol. V teoretické části bude charakterizována výkonnost podniku, 

přístupy k měření výkonnosti, jež zahrnují účetní, ekonomické a tržní ukazatele výkonnosti. 

Bude zde popsána finanční analýza včetně horizontální a vertikální analýzy účetních výkazů  

a analýzy poměrových ukazatelů. Obsahem této části budou rovněž souhrnné modely 

hodnocení finanční úrovně zahrnující bankrotní, bonitní a bonitně-bankrotní modely, 

ekonomická přidaná hodnota, způsoby stanovení nákladů kapitálu a analýza soustav 

ukazatelů. 

V první kapitole praktické části bude nejprve představena společnost Ostroj, a. s. 

Následně bude posouzena její finanční situace prostřednictvím finanční analýzy, v rámci které 

bude provedena horizontální a vertikální analýza účetních výkazů a analýza poměrových 

ukazatelů. 

Ve druhé kapitole praktické části bude nejdříve pomocí souhrnných modelů 

zhodnocena finanční situace a výkonnost společnosti Ostroj, a. s. Posléze budou stanoveny 

náklady kapitálu pomocí stavebnicového modelu a bude zjištěna ekonomická přidaná hodnota 

na bázi zúženého hodnotového rozpětí. Rovněž budou provedeny pyramidové rozklady 

ukazatelů rentability vlastního kapitálu a ekonomické přidané hodnoty funkcionální metodou 

včetně vyčíslení míry vlivu dílčích ukazatelů na jejich změnu. Dále budou srovnány vybrané 

poměrové ukazatele a ekonomická přidaná hodnota společnosti Ostroj, a. s. s hodnotami 

dosahovanými příslušným odvětvím. Na závěr bude provedeno souhrnné zhodnocení 

výsledků, kterých společnost Ostroj, a. s. ve sledovaném období dosáhla a budou navržena 

některá doporučení. 
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2 Popis metodologie finanční výkonnosti 

V této části diplomové práce, která je zaměřena na popis metodologie finanční 

výkonnosti, bude charakterizováno pojetí výkonnosti, přístupy k měření výkonnosti, finanční 

analýza včetně horizontální a vertikální analýzy a poměrové analýzy. Rovněž budou 

vymezeny souhrnné modely hodnocení finanční úrovně, ekonomická přidaná hodnota, včetně 

způsobů stanovení nákladů kapitálu, a analýza soustav ukazatelů. Tato kapitola vychází 

v největší míře z publikací Dluhošová [2], Kislingerová [5], Mařík a Maříková [8], 

Neumaierová a Neumaier [9] a Pavelková a Knápková [11]. 

 

2.1 Pojetí výkonnosti 

Výkonnost představuje schopnost podniku dosahovat určitých výsledků srovnatelných 

na základě určitých kritérií s výsledky jiných podniků. Na výkonnost lze nahlížet z různých 

úhlů pohledu a má odlišný význam pro vlastníky podniku, pro jeho zákazníky a pro jeho 

manažery.  

Vlastníci hodnotí výkonnost podniku podle jeho schopnosti maximálně zhodnotit 

vložený kapitál v co nejkratším časovém horizontu a kritérií výkonnosti z pohledu vlastníků 

jsou hodnota podniku a ekonomická přidaná hodnota. 

 Zákazníci hodnotí výkonnost podniku na základě jeho schopnosti nabídnout kvalitní 

produkt za cenu odpovídající jejich představám a kritérií výkonnosti z pohledu zákazníků jsou 

cena, kvalita a dodací lhůta.  

Manažeři hodnotí výkonnost podniku dle úrovně jeho prosperity, stability na trhu, 

výše hospodárnosti, produktivity, likvidity a rychlosti reakce na změnu vnějšího  

prostředí [13]. 

Jedním z hlavních cílů v oblasti finančního řízení podniků je neustálé zvyšování 

výkonnosti podniků. Toho lze dosáhnout volbou správné strategie, vhodným využíváním 

finančních, informačních i lidských zdrojů a aktivním využíváním systému měření a řízení 

výkonnosti. 

V souvislosti s výkonností podniku se rozlišují dvě základní koncepce finančního 

řízení založené na řízení hodnoty, a to shareholder value a stakeholder value. Shareholder 

value je hodnota podniku pro vlastníky, kteří vnesli do podnikání svou myšlenku, vložili své 

peníze a nesou největší riziko. Stakeholder value představuje hodnotu podniku pro všechny, 

kteří jsou s podnikem spjati, což mohou být kromě vlastníků, také investoři, zaměstnanci, 

věřitelé, spolupracovníci, zákazníci, dodavatelé. Pro jednotlivé stakeholdery je hodnota 
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podniku odlišná, neboť každý z nich posuzuje jeho hodnotu podle toho, co do něho vložil 

nebo podle zhodnocení své investice, a porovnává ji s jinými alternativními možnostmi. 

Správně aplikovaná teorie řízení hodnoty, která dlouhodobě maximalizuje shareholder value, 

je jedinou možností ke zvýšení stakeholder value [9]. 

 

2.2 Přístupy k měření výkonnosti 

Přístupy k měření výkonnosti se neustále vyvíjejí. V průběhu minulých let došlo 

k odklonu od tradičních účetních ukazatelů výkonnosti k moderním tržním ukazatelům 

výkonnosti. Dle Dluhošové [2] existují tři skupiny ukazatelů výkonnosti, které lze podle síly 

vlivu působení finančních trhů a míry přechodu od účetních k tržním hodnotovým kategoriím 

rozdělit na účetní ukazatele výkonnosti, ekonomické ukazatele výkonnosti a tržní ukazatele 

výkonnosti. 

 

2.2.1 Účetní ukazatele výkonnosti 

Účetní ukazatele jsou považovány za tradiční ukazatele výkonnosti. K měření 

výkonnosti se začaly používat již v 80. letech 20. století. Problémem těchto ukazatelů je, že 

jsou založeny na účetní definici zisku, která jen zřídka vyjadřuje schopnost podniku generovat 

hotovostní toky. Mezi další nevýhody účetních ukazatelů patří jejich ovlivnitelnost určitou 

manipulací, nezohlednění nákladů kapitálu, nezahrnutí faktoru rizika, nezachycení 

nehmotného majetku, nízká korelace k vývoji hodnoty na kapitálovém trhu, orientace na 

minulost a nezohlednění ekonomických účinků po skončení sledovaného období [2].  

K výhodám účetních ukazatelů patří především jejich jednoduchý výpočet a snadná 

dostupnost účetních dat. Vliv působení finančních trhů na účetní ukazatele je slabý. 

Mezi účetní ukazatele výkonnosti patří různé formy zisku jako čistý zisk EAT, zisk 

před úroky a zdaněním EBIT, zisk před úroky, zdaněním a odpisy EBITDA, ukazatel čistého 

zisku na jednu akcii EPS a poměrové ukazatele rentability jako rentabilita aktiv ROA, 

rentabilita dlouhodobých zdrojů ROCE, rentabilita vlastního kapitálu ROE. 

 

2.2.2 Ekonomické ukazatele výkonnosti 

Ekonomické ukazatele vznikly, aby odstranily nedostatky účetních ukazatelů. Tyto 

ukazatele již zohledňují náklady kapitálu a ve výpočtu je zahrnut jak faktor rizika, tak  

i časový horizont. Ekonomické ukazatele měří výkonnost dosahovanou v minulých letech. 

Princip těchto ukazatelů spočívá v tom, že výnosy z kapitálu jsou porovnávány s náklady na 
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kapitál a na základě tohoto srovnání je možné určit, zda byla podnikem vytvořena hodnota 

nebo naopak podnik hodnotu netvořil [2]. Ekonomické ukazatele jsou částečně ovlivněny 

působením finančních trhů. 

Nejdůležitějšími ekonomickými ukazateli výkonnosti jsou čistá současná hodnota 

NPV, ekonomická přidaná hodnota EVA a ukazatel cash flow z investic CFROI. 

 

Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota, která je nejvhodnějším měřítkem tvorby hodnoty, je dána 

rozdílem současné hodnoty volných finančních toků a počátečních jednorázových výdajů  

a vyjadřuje, o kolik se zvýšil majetek v souvislosti s realizací daného projektu. Velkou 

nevýhodou tohoto ukazatele je nutnost provedení odhadu volných finančních toků na několik 

budoucích let, což může být velmi problematické. 

 

Ekonomická přidaná hodnota 

Ekonomická přidaná hodnota je ukazatelem na bázi ekonomického zisku, který je pro 

stále více podniků základem jejich podnikového plánování a sledování jejich výkonnosti. 

Koncept ekonomické přidané hodnoty byl zpracován a v roce 1991 publikován americkou 

poradenskou společností Stern Stewart & Co. Problematika týkající se ekonomické přidané 

hodnoty bude blíže specifikována v kapitole 2.5. 

 

Cash flow z investic 

Ukazatel cash flow z investic je představován průměrným vnitřním výnosovým 

procentem existujících podnikových investic a jeho hodnota je porovnávána s náklady na 

celkový kapitál. Platí, že pokud je cash flow z investic větší než náklady na celkový kapitál, 

podnik tvoří hodnotu, pokud je tomu naopak, podnik netvoří hodnotu. 

 

2.2.3 Tržní ukazatele výkonnosti 

Tržní ukazatele, na rozdíl od předchozích skupin ukazatelů, hodnotí výkonnost 

podniku z pohledu trhu a reagují velmi citlivě na vývoj akciového trhu. Tyto ukazatele 

odrážejí předvídanou budoucí tvorbu hodnoty, neboť berou v úvahu ceny akcií, které 

reflektují budoucí očekávání [2]. Finanční trhy mají na tržní ukazatele silný vliv. 

Mezi jedny z nejvýznamnějších tržních ukazatelů výkonnosti se řadí tržní přidaná 

hodnota MVA a tržní výnos akciového kapitálu TSR. 
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Tržní přidaná hodnota 

Tržní přidaná hodnota je dána rozdílem mezi celkovou tržní hodnotou podniku  

a množstvím celkového investovaného kapitálu a hodnotí, zda podnik vytvořil akcionářskou 

hodnotu. Je-li tržní přidaná hodnota kladná, podnik vytváří akcionářskou hodnotu, je-li 

záporná, podnik netvoří akcionářskou hodnotu. Tržní přidanou hodnotu je možné určit také 

jako rozdíl tržní a účetní hodnoty vlastního kapitálu nebo jako současnou hodnotu budoucích 

ekonomických přidaných hodnot. Tržní přidaná hodnota byla stejně jako ekonomická přidaná 

hodnota vyvinuta společností Stern Stewart & Co., přičemž oba tyto ukazatele jsou registrovány 

jako obchodní značka této společnosti. 

 

Tržní výnos akciového kapitálu 

Tržní výnos akciového kapitálu slouží jako tržní měřítko pro vlastníky a představuje 

výnos, který akcionáři získávají z koupě akcií. Tento ukazatel je vyjádřen relativně  

a odpovídá součtu dividendového výnosu a kapitálového výnosu. 

 

2.3 Finanční analýza  

Finanční analýza je velmi důležitou součástí finančního řízení podniku. Umožňuje 

posoudit a zhodnotit finanční situaci podniku, jeho silné a slabé stránky v oblasti finančního 

zdraví a na základě toho stanovit doporučení pro jeho další vývoj. Finanční situaci lze vyjádřit 

finanční výkonností podniku, která vypovídá o jeho ziskovosti a finanční pozicí podniku, 

která odráží finanční rizika daná způsobem financování.  

Finanční analýza porovnává nejen minulý vývoj se současným vývojem, ale také je 

základem pro krátkodobé či dlouhodobé finanční plánování. 

Pro celou řadu subjektů přicházejících do kontaktu s podnikem jsou informace týkající 

se finanční situace podniku důležité. Těmito subjekty jsou externí nebo interní uživatelé 

výsledků finanční analýzy. K externím uživatelům patří například investoři, banky a jiní 

věřitelé, stát a jeho orgány, obchodní partneři (zákazníci a dodavatelé), konkurence. Mezi 

interní uživatele jsou řazeni manažeři, odboráři a zaměstnanci [5]. 

Základní data pro finanční analýzu jsou čerpána především z účetních výkazů 

podniku. Mezi účetní výkazy patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow a příloha 

k účetní závěrce. Další užitečné informace lze čerpat z výročních zpráv podniku, ze zpráv 

vrcholového vedení podniku, ze zpráv vedoucích pracovníků či auditorů, z podnikových 

statistik, z oficiálních ekonomických statistik. 
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Metody, které se využívají při finanční analýze lze členit různými způsoby. Dle 

Dluhošové [2] se člení na deterministické metody a matematicko-statistické metody. Mezi 

deterministické metody je řazena analýza trendů (horizontální analýza), analýza struktury 

(vertikální analýza), vertikálně-horizontální analýza, poměrová analýza, analýza soustav 

ukazatelů a analýza citlivosti. K matematicko-statistickým metodám patří regresní analýza, 

diskriminační analýza, analýza rozptylu a testování statistických hypotéz. 

 

2.3.1 Horizontální a vertikální analýza 

Horizontální a vertikální analýzy slouží k rozboru účetních výkazů a umožňují do nich 

snadněji nahlédnout. Tyto analýzy jsou základním východiskem analýzy účetních výkazů  

a poskytují prvotní orientaci v hospodaření podniku. Jejich cílem je rozbor předešlého vývoje 

finanční situace a jeho příčin. 

Horizontální analýza neboli analýza trendů sleduje vývoj jednotlivých položek  

v čase. Může být zpracována meziročně nebo za několik účetních období. Cílem horizontální 

analýzy je změřit absolutní a relativní změny jednotlivých položek a změřit jejich  

intenzitu [4].  

Absolutní změna = Ut – Ut-1 = ∆Ut  (%)                                                                     (2.1) 

Relativní změna = 100
U

U
100

U

UU

1-t

t

1t

1tt










 (%),                                                 (2.2) 

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

 

Vertikální analýza neboli analýza struktury slouží k posouzení podílu jednotlivých 

položek vzhledem k nějaké veličině. Tedy jedná se o procentní podíl těchto položek na 

zvoleném základu, kterým jsou při analýze rozvahy celková aktiva či pasiva a v případě 

analýzy výkazu zisku a ztráty jím mohou být tržby nebo celkové výnosy [4]. 

Podíl na celku = 100
U

U

i

i




  (%),                                                                           (2.3) 

kde Ui je hodnota dílčího ukazatele, ∑Ui je hodnota absolutního ukazatele. 

 

2.3.2 Poměrová analýza 

Analýza poměrových ukazatelů je základním a nejčastěji využívaným metodickým 

nástrojem finanční analýzy. Poměrové ukazatele se stanovují na základě účetních výkazů  

a poskytují přehled o základních finančních charakteristikách podniku. Tyto ukazatele se člení 
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do několika skupin podle jednotlivých oblastí finanční analýzy. Jedná se o ukazatele 

zadluženosti, rentability, likvidity, aktivity a kapitálového trhu. 

 

Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost vypovídá o tom, že podnik financuje část svého majetku cizím kapitálem. 

Určitá míra zadluženosti je pro podnik výhodná, neboť cizí kapitál je v porovnání s vlastním 

kapitálem levnější. Z tohoto důvodu by měl podnik financovat svůj majetek jak vlastním, tak  

i cizím kapitálem. Vlastníci a věřitelé mají na zadluženost odlišný pohled. Vlastníci preferují 

vyšší zadluženost z důvodu nižších nákladů na cizí kapitál, věřitelé naopak dávají přednost 

nižší zadluženosti z důvodu nižšího rizika, že o své peníze přijdou. 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech udává, jakou část majetku je podnik schopen krýt 

z vlastních zdrojů. Tento ukazatel vypovídá o finanční samostatnosti podniku a jeho 

zvyšování upevňuje finanční stabilitu podniku. 

100
celkemaktiva

kapitál vlastní
 aktivech nakapitálu  vlastního Podíl   (%)                             (2.4) 

 

Stupeň krytí stálých aktiv 

Stupeň krytí stálých aktiv dává do poměru dlouhodobý kapitál ke stálým aktivům  

a jeho hodnota by měla být minimálně ve výši 100 %. Tedy veškerá stálá aktiva by měla být 

kryta dlouhodobým kapitálem [2]. 

100
aktiva stálá

kapitál dlouhodobý
 aktiv  stálýchkrytí Stupeň   (%)                                      (2.5) 

 

Finanční páka 

Finanční páka neboli majetkový koeficient je dána podílem celkových aktiv 

k vlastnímu kapitálu a je chápána jako efekt zvyšování rentability vlastního kapitálu použitím 

levnějšího cizího kapitálu v kapitálové struktuře podniku. 

Finanční páka = 
kapitál vlastní

aktiva celková
                                                                              (2.6) 
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Ziskový účinek finanční páky 

Ziskový účinek finanční páky je součinem úrokové redukce zisku a finanční páky.  

Je-li jeho hodnota větší než 1, pak růst zadluženosti pozitivně ovlivňuje rentabilitu vlastního 

kapitálu. Pokud je menší než 1, pak zvyšování zadluženosti má negativní vliv na rentabilitu 

vlastního kapitálu a rovná-li se jeho hodnota 1, zadluženost neovlivňuje rentabilitu vlastního 

kapitálu. 

Ziskový účinek finanční páky  = 
kapitál vlastní

aktiva celková

EBIT

EBT
   ,                                       (2.7) 

kde EBT je zisk před zdaněním, EBIT je zisk před úroky a zdaněním. 

 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost, nazývaná také ukazatelem věřitelského rizika, poměřuje cizí 

kapitál k celkovým aktivům a udává, jakou měrou se věřitelé podílejí na celkovém kapitálu, 

pomocí něhož je financován majetek podniku. S rostoucí hodnotou tohoto ukazatele roste 

riziko věřitelů. 

100
tivacelková ak

álcizí kapit
 dluženostCelková za   (%)                                                    (2.8) 

 

 Analytickými ukazateli celkové zadluženosti jsou dlouhodobá a běžná zadluženost. 

 

Dlouhodobá zadluženost 

Dlouhodobá zadluženost = 100
aktiva celková

kapitál cizí dlouhodobý


 
(%)                               (2.9) 

 

Běžná zadluženost 

Běžná zadluženost = 100
aktiva celková

kapitál cizí krátkodobý
  (%)                                        (2.10) 

 

Zadluženost vlastního kapitálu 

Zadluženost vlastního kapitálu poměřuje kapitál věřitelů ke kapitálu akcionářů.  

U stabilních podniků by měla být v intervalu od 80 % do 120 % [2]. 

100
kapitál vlastní

kapitál cizí
kapitálu vlastního tZadluženos   (%)                                   (2.11) 
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Úrokové krytí 

Úrokové krytí udává, kolikrát zisk před úroky a zdaněním pokryje nákladové úroky. 

Je-li jeho hodnota menší než 1, podnik si nevydělá ani na úroky. Je-li jeho hodnota rovna 1, 

pak je podnik schopen platit úroky, ale čistý zisk je nulový. Jeho hodnota by měla být větší 

než 1. Doporučená hodnota ukazatele je vyšší než 5 [11]. 

úroky

EBIT
krytí  Úrokové                                                                                             (2.12) 

 

Úrokové zatížení 

Úrokové zatížení představuje část ze zisku, která je odčerpána úroky. Pro podnik je 

příznivější nižší hodnota tohoto ukazatele. 

EBIT

úroky
 zatížení  Úrokové                                                                                        (2.13) 

 

Úvěrová zadluženost 

Úvěrová zadluženost je dána podílem úvěrů k vlastnímu kapitálu a je důležitá pro 

podniky v nichž bankovní úvěry tvoří rozhodující část cizích zdrojů. 

 vě ová zadluženost  = 
úvě y

vlastní kapitál
                                                             (2.14) 

 

Doba návratnosti úvěru 

Doba návratnosti úvěru představuje počet let, které jsou nutné ke splacení úvěrů 

z provozního cash flow. Při rozhodování o poskytnutí úvěru je pro banku rozhodující co 

nejkratší doba návratnosti úvěru. 

Doba náv atnosti úvě u  = 
úvě y

 A    odpisy
  počet let                                               (2.15) 

 

Ukazatele rentability 

Rentabilita představuje míru zhodnocení vynaložených prostředků v podobě aktiv, 

kapitálu nebo jiných hodnot v peněžních jednotkách. Ukazatele rentability vyjadřují, jak 

efektivně podnik hospodaří. Obecně by tyto ukazatele měly mít v čase rostoucí tendenci. 
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Rentabilita aktiv 

Rentabilita aktiv vypovídá o výnosnosti celkového kapitálu vloženého do podniku. 

Poměřuje zisk před úroky a zdaněním k celkovým aktivům, která byla investována do 

podnikání, aniž by byl brán zřetel na zdroje jejich financování. 

Rentabilita aktiv = 100
aktiva

EBIT
  (%)                                                                       (2.16) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu představuje výnosnost pouze té části kapitálu, kterou 

vložili do podniku jeho vlastníci. Dává do poměru čistý zisk k vlastnímu kapitálu a její 

hodnota by měla být vyšší než výnos, který by investor obdržel při jiné formě investování. 

Rentabilita vlastního kapitálu = 100
kapitálvlastní

EAT
  (%)                                    (2.17) 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů poměřuje zisk před úroky a zdaněním k vlastnímu 

kapitálu spolu s dlouhodobými dluhy, do kterých jsou řazeny rezervy, dlouhodobé závazky  

a dlouhodobé bankovní úvěry. Pomocí tohoto ukazatele se hodnotí význam dlouhodobého 

investování. 

Rentabilita dl. zd ojů = 100
dluhydlouhodobékapitálvlastní

EBIT



 (%)                 (2.18) 

 

Provozní rentabilita tržeb 

Provozní rentabilita tržeb poměřuje zisk před úroky a zdaněním k tržbám a slouží pro 

komparaci podniků. 

P ovozní  entabilita t žeb = 100
tržby

EBIT
  (%)                                                         (2.19) 

 

Čistá rentabilita tržeb 

Čistá rentabilita tržeb je označována také jako zisková marže a vyjadřuje poměr 

čistého zisku k tržbám. 

Čistá  entabilita t žeb = 100
tržby

EAT
 (%)                                                                 (2.20) 
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Rentabilita nákladů 

Rentabilita nákladů udává, jaká část čistého zisku připadá na jednu korunu celkových 

nákladů. Vyšší hodnota tohoto ukazatele znamená lepší zhodnocení nákladů vložených do 

hospodářského procesu. 

Rentabilita nákladů = 100
nákladycelkové

EAT
 (%)                                                  (2.21) 

 

Ukazatele likvidity 

Likvidita souvisí se schopností podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky, 

kterými by včas, v požadované podobě a na požadovaném místě pokryl své splatné  

závazky [5]. Pokud podnik není dostatečně likvidní, může se dostat do platební neschopnosti, 

což povede v nejhorším případě k bankrotu. 

 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita neboli likvidita třetího stupně vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva 

pokrývají krátkodobý cizí kapitál podniku. Tedy kolikrát by podnik uspokojil své věřitele, 

kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost. Za doporučenou 

hodnotu tohoto ukazatele  se považuje rozmezí od 1,5 do 2,5 [7]. 

Běžná likvidita = 
oběžná aktiva

k átkodobý cizí kapitál
                                                                       (2.22) 

 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita je likviditou druhého stupně a poměřuje oběžná aktiva snížená  

o zásoby ke krátkodobému cizímu kapitálu. Výše tohoto ukazatele by se měla pohybovat 

v intervalu od 1 do 1,5 [7]. 

Pohotová likvidita = 
oběžná aktiva – zásoby

k átkodobý cizí kapitál
                                                               (2.2 ) 

                                   

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita, nazývaná také likviditou prvního stupně, vyjadřuje poměr 

pohotových platebních prostředků, což jsou například peníze na účtech a v hotovosti, šeky, 

volně obchodovatelné cenné papíry, ke krátkodobému cizímu kapitálu. Tento ukazatel by měl 

nabývat hodnot v rozmezí od 0,2 do 0,5 [11]. 



 

16 

 

 kamžitá likvidita = 
pohotov  platební p ost edky

k átkodobý cizí kapitál
                                                    (2.24) 

 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je rozdílovým ukazatelem, ale obecně je řazen mezi ukazatele 

likvidity, neboť s likviditou úzce souvisí. Je chápán jako část oběžných aktiv, která je 

finančně kryta dlouhodobými zdroji. 

Čistý p acovní kapitál k átkodobý pohled = oběžná aktiva – k átkodob  závazky          (2.25) 

nebo 

Čistý p acovní kapitál  dlouhodobý pohled = dlouhodob  zd oje – fixní aktiva               (2.26) 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří míru vázanosti kapitálu v jednotlivých složkách majetku, 

intenzitu, rychlost a účinnost využívání majetku podnikem. Aktivita je vyjádřena rychlostí 

obratu a dobou obratu, přičemž rychlost obratu je dána počtem obrátek za určité období  

a doba obratu je dána počtem dní. 

 

Obrátka celkových aktiv 

Obrátka celkových aktiv vyjadřuje, kolikrát se celková aktiva podniku obrátí za určitě 

časové období a vyjadřuje, jak intenzivně je využíván celkový majetek. Čím větší je hodnota 

tohoto ukazatele, tím je to pro podnik výhodnější, avšak platí, že hodnota tohoto ukazatele by 

měla být minimálně ve výši 1. 

aktivacelková

tržby
aktivcelkovýchObrátka     počet ob atů/ ok                              (2.27) 

 

Doba obratu aktiv 

Doba obratu aktiv udává, za jak dlouhé období dojde k obratu celkových aktiv ve 

vztahu k tržbám. Pro podnik je příznivější nižší hodnota tohoto ukazatele. 

tržby

360aktivacelková
aktivobratuDoba


   (dny)                                                    (2.28) 
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Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob vypovídá o délce období, ve kterém jsou zásoby vázány v podniku 

do doby jejich spotřeby, v případě surovin a materiálu nebo do doby jejich prodeje, v případě 

zásob vlastní výroby. Čím kratší je tato doba, tím více je to pro podnik příznivé. 

tržby

360zásoby
zásobobratuDoba


   (dny)                                                              (2.29) 

 

Doba obratu pohledávek  

Doba obratu pohledávek je také nazývána jako doba splatnosti pohledávek a určuje 

průměrnou dobu, za kterou jsou krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů splaceny. Pro 

podnik je výhodná nižší hodnota tohoto ukazatele. 

tržby

360vztahů.obchodzpohledávky.krát
pohledávekobratuDoba


 (dny)         (2.30) 

 

Doba obratu závazků  

Doba obratu závazků udává, jak rychle podnik hradí své krátkodobé závazky 

z obchodních vztahů. Hodnota tohoto ukazatele by měla být stabilní.  

tržby

360vztahů.obchodzzávazky.krát
závazkůobratuDoba


   (dny)                    (2.31) 

 

Doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, aby nedošlo 

k narušení finanční rovnováhy v podniku. 

 

2.4 Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

K posouzení finanční pozice podniku jsou využívány kromě poměrové analýzy také 

souhrnné modely hodnocení finanční úrovně. Smyslem těchto modelů je pomocí jediného 

čísla vyjádřit finanční situaci a výkonnost podniku. Souhrnné modely vznikly s cílem včas 

rozpoznat příčiny nestability podniků, jež mohou být signálem blížícího se úpadku podniku. 

Jako souhrnné modely se označují bankrotní a bonitní modely, které umožňují rychlou 

orientaci investorů a věřitelů, respektive roztřídění podniků dle jejich finanční situace  

a výkonnosti [9]. 

Bankrotní modely informují o tom, zda je podnik v brzké době ohrožen bankrotem. 

Každý podnik ohrožený bankrotem, již několik let před úpadkem vykazuje symptomy typické 

pro bankrot, mezi které patří problémy s běžnou likviditou, výší čistého pracovního kapitálu, 
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s rentabilitou celkového vloženého kapitálu [12]. Bankrotní modely jsou určeny zejména pro 

věřitele, kteří se zajímají o schopnost podniku dostát svým závazkům. K bankrotním 

modelům patří Beaverův model, Altmanův model, Taflerův model, Index IN95. 

Bonitní modely hodnotí možnost zhoršení finanční úrovně podniku. Odrážejí, jak 

kvalitní podnik je z hlediska jeho výkonnosti a jsou orientovány zejména na investory  

a vlastníky. Jejich cílem je určit, zda je podnik řazen mezi dobré či špatné podniky. Mezi 

bonitní modely se řadí Kralickuv Quick-test, Tamariho model, Index IN99. 

Časem byla vytvořena kombinace bonitních a bankrotních modelů,  

tzv. bonitně-bankrotní modely, ke kterým patří model Inky a Ivana Neumaierových Index 

IN01 a jeho aktualizace Index IN05. 

 

2.4.1 Beaverův model 

Autorem tohoto bankrotního modelu z roku 1967 je W. H. Beaver, který analyzoval, 

které poměrové ukazatele jsou významné při finančních problémech podniků. Výsledkem 

jeho analýzy bylo zjištění, že vypovídací schopnost poměrových ukazatelů je zřejmá již pět 

let před úpadkem podniku. Beaver do svého modelu zařadil pět hlavních poměrových 

ukazatelů, které mají tuto vypovídací schopnost. Vybrané poměrové ukazatele, včetně jejich 

trendu u ohrožených firem, jsou uvedeny v Tab. 2.1. 

 

Tab. 2.1: Ukazatele Beaverova modelu a jejich trend 

Ukazatel Trend u ohrožených podniků 
vlastní kapitál/aktiva klesá 
přidaná hodnota/aktiva klesá 
bankovní úvěry/cizí zdroje roste 
cash flow/cizí zdroje klesá 
provozní kapitál/aktiva klesá 

Zdroj: Dluhošová [2] 

 

2.4.2 Altmanův model 

Altmanův model, označovaný také jako Altmanovo Z-skóre, je nejznámějším  

a nejvyužívanějším bankrotním modelem. V Altmanově Z-skóre jsou obsaženy všechny 

významné složky finančního zdraví, jako jsou rentabilita, likvidita, zadluženost a struktura 

kapitálu, přičemž každému ukazateli je přiřazena určitá váha dle jeho významnosti v modelu. 

Bylo prokázáno, že Altmanův model celkem věrohodně předpovídá bankroty podniků 

s přibližně dvouletým předstihem [5]. Původní Altmanův model byl publikován v roce 1968  

a byl určen pro společnosti, jejichž akcie jsou veřejně obchodované na burze. V roce 1983 
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byly v původním Altmanově modelu upraveny hodnoty vah a tento nový model byl určen pro 

společnosti, jejichž akcie nejsou veřejně obchodované na burze. V roce 1995 byla 

publikována další modifikace Altmanova modelu, který je určen pro nevýrobní podniky  

a emerging markets. Obecný vzorec Altmanova modelu je následující: 

Z =                                                                                                      (2. 2) 

kde Z je skóre, V jsou váhy jednotlivých ukazatelů, X jsou jednotlivé ukazatele. 

 

Ukazatele Altmanova modelu, včetně jejich vah, jsou zachyceny v Tab. 2.2. 

 

Tab. 2.2: Ukazatele Altmanova modelu a jejich váhy 

Altmanův model z roku 1968 Altmanův model z roku 1983 Altmanův model z roku 1995 
váha ukazatel váha ukazatel váha ukazatel 
1,2 pracovní kapitál/aktiva 0,717 pracovní kapitál/aktiva 6,56 pracovní kapitál/aktiva 
1,4 zadržený zisk/aktiva 0,847 zadržený zisk/aktiva 3,26 zadržený zisk/aktiva 
3,3 EBIT/aktiva 3,107 EBIT/aktiva 6,72 EBIT/aktiva 
0,6 tržní cena akcií/dluhy 0,420 účetní hodnota VK/dluhy 1,05 účetní hodnota VK/dluhy 
1,0 tržby/aktiva 0,998 tržby/aktiva - - 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

V Tab. 2.3 jsou uvedeny hodnoty Z-skóre, dle kterých se určí, zda se jedná o podniky 

s minimální pravděpodobností bankrotu, o podniky s vysokou pravděpodobností bankrotu 

nebo o podniky v tzv. šedé zóně, která signalizuje určité problémy a nutnost obezřetnosti. 

 

Tab. 2.3: Interpretace Z-skóre 

Altmanův model 

z roku 1968 
Altmanův model 

z roku 1983 
Altmanův model 

z roku 1995 
Interpretace 

Z-skóre 

Z > 2,99 Z > 2,90 Z > 2,6 
podniky s minimální 

pravděpodobností bankrotu 

Z < 1,81 Z < 1,20 Z < 1,1 
podniky s vysokou 

pravděpodobností bankrotu 
1,81 ≤ Z ≤ 2,99 1,20 ≤ Z ≤ 2,90 1,1 ≤ Z ≤ 2,6 podniky v šedé zóně 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

2.4.3 Indexy IN 

Indexy IN, jejichž autory jsou Inka a Ivan Neumaierovi, odrážejí zvláštnosti českých 

účetních výkazů a ekonomické situace v České republice. Z tohoto důvodu jsou indexy IN 

v České republice považovány za nejvýznamnější modely využívané k hodnocení finanční 

situace a výkonnosti podniku. První index, IN95, byl vytvořen v roce 1995 a dostal název dle 
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roku svého vzniku. Index IN95 je bankrotním indexem, tedy signalizuje ohrožení podniku 

bankrotem. V roce 1999 byl Neumaierovými vytvořen bonitní index s názvem IN99.  

V roce 2002 Neumaierovi zkonstruovali index, který spojuje oba předchozí indexy  

a pojmenovali ho IN01. Tento index je bonitně-bankrotním indexem. V roce 2005 byl index 

IN01 aktualizován a vznikl zatím poslední index Neumaierových IN05. Obecný vzorec pro 

indexy IN je následující: 

    =                                                                                                (2.  ) 

kde IN je index, V jsou váhy jednotlivých ukazatelů, X jsou jednotlivé ukazatele. 

 

Ukazatele indexů IN, včetně jejich vah, jsou obsaženy v Tab. 2.4. 

 

Tab. 2.4: Ukazatele indexů IN a jejich váhy 

IN95 IN99 
váha ukazatel váha ukazatel 

V1 aktiva/cizí zdroje -0,017 aktiva/cizí zdroje 
0,11 EBIT/nákl. úroky - - 

V3 EBIT/aktiva 4,573 EBIT/aktiva 
V4 výnosy/aktiva 0,481 výnosy/aktiva 

0,10 oběžná aktiva/(KZ+KBU) 0,015 oběžná aktiva/(KZ+KBU) 
V6 ZPL/výnosy - - 

 

IN01 IN05 
váha ukazatel váha ukazatel 
0,13 aktiva/cizí zdroje 0,13 aktiva/cizí zdroje 
0,04 EBIT/nákl. úroky 0,04 EBIT/nákl. úroky 
3,92 EBIT/aktiva 3,97 EBIT/aktiva 
0,21 výnosy/aktiva 0,21 výnosy/aktiva 
0,09 oběžná aktiva/(KZ+KBU) 0,09 oběžná aktiva/(KZ+KBU) 

- - - - 

Zdroj:  lastní zp acování 

Vysvětlivky k tabulce: V1, V3, V4, V6 jsou váhy, které se přiřadí pro index IN95 dle 

odvětví [2], KZ jsou krátkodobé závazky, KBU jsou krátkodobé bankovní úvěry, ZPL jsou 

závazky po lhůtě splatnosti. 

 

Pro IN95 platí, že pokud je IN95 větší než 2, jedná se o podnik s dobrým finančním 

zdravím, tedy podnik je schopen bez problémů platit své závazky. Je-li IN95 mezi 1 a 2, pak 

je podnik rizikový a mohl by mít problémy se splácením závazků. Pokud je IN95 menší než 1, 

jedná se o finančně slabý podnik, který nemá dostatečnou schopnost plnit své závazky. 
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V případě IN99 platí, že pokud je IN99 větší než 2,07, má podnik kladnou hodnotu 

ekonomického zisku. Nachází-li se IN99 mezi 0,684 a 2,07, pak je podnik v šedé zóně, která 

je signálem určitých problémů. Je-li IN99 menší než 0,684, má podnik zápornou hodnotu 

ekonomického zisku. 

 

Pro index IN01 platí, že je-li IN01 větší než 1,77, podnik tvoří hodnotu. Pokud se 

IN01 pohybuje v rozmezí 0,75 a 1,77, podnik se nachází v šedé zóně. Je-li IN01 menší  

než 0,75, podnik hodnotu netvoří a spěje k bankrotu. 

 

Pro IN05 platí, že pokud je IN05 větší než 1,6, podnik tvoří hodnotu. Nachází-li se 

IN05 mezi 0,9 a 1,6, podnik je v šedé zóně. Pokud je IN05 menší než 0,9, pak podnik hodnotu 

netvoří a spěje k bankrotu [15]. 

 

2.4.4 Kralickuv Quick-test 

Tento bonitní model z roku 1990 pracuje se čtyřmi ukazateli, které jsou obodovány dle 

dosažených výsledků. Jednotlivé ukazatele a jejich bodové hodnocení jsou obsaženy  

v Tab. 2.5. 

 

Tab. 2.5: Ukazatele Kralickova Quick-testu a jejich bodové hodnocení 

Ukazatel 4 body 3 body 2 body 1 bod 0 bodů 
R1 = vlastní kapitál/aktiva 0,  a více 0,2 - 0,3 0,1 - 0,2 0,0 - 0,1 0,0 a méně 
R2 = (cizí zdroje – peníze – účty u 

bank)/provozní CF 
  a méně 3 - 5 5 - 12 12 - 30  0 a více 

R3 =  EBIT/aktiva 0,15 a více 0,12 - 0,15 0,08 - 0,12 0,00 - 0,08 0,00 a méně 
R4 = provozní CF/provozní výnosy 0,1 a více 0,08 - 0,1 0,05 - 0,08 0,00 - 0,05 0,00 a méně 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

V rámci Kralickova Quick-testu je možné hodnotit finanční stabilitu (FS), výnosovou 

situaci (VS) a také souhrnně zhodnotit finanční situaci podniku (SH), což je možno vyjádřit 

následovně:  

FS = (R1 + R2)/2 (v bodech),                                                                                   (2.34) 

VS = (R2 + R3)/2 (v bodech),                                                                                  (2.35) 

SH = (FS + VS)/2 (v bodech).                                                                                  (2.36) 
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Je-li kritérium hodnocení větší než   body, podnik je považován za velmi dobrý. 

Pokud je hodnota tohoto kritéria menší než 1 bod, pak se podnik nachází ve špatné finanční 

situaci. 

 

2.5 Ekonomická přidaná hodnota a způsoby jejího výpočtu 

Ekonomická přidaná hodnota jako měřítko výkonnosti podniku byla vytvořena 

z důvodu snahy motivovat manažery k orientaci na růst hodnoty pro akcionáře. Ekonomická 

přidaná hodnota je v podstatě ekonomický zisk vytvořený podnikem po úhradě běžných 

nákladů a nákladů na kapitál a měří, jak podnik přispěl za určité období svými aktivitami ke 

zvýšení nebo snížení hodnoty pro vlastníky. Tento ukazatel představuje čistý výnos 

z provozní činnosti podniku snížený o náklady vlastního i cizího kapitálu [8]. Základní vztah 

pro výpočet tohoto ukazatele, označovaný také jako ekonomická přidaná hodnota na bázi 

provozního zisku, je následující: 

CWACCNOPATEVA  ,                                                                                  (2.37) 

kde NOPAT je zisk z hlavní činnosti po zdanění, C je hodnota celkového podnikového 

kapitálu a WACC jsou náklady na celkový kapitál. 

 

V českých podmínkách je možné pro zjednodušení NOPAT nahradit EBITem po 

zdanění, výpočet je pak následující: 

CWACCt1EBITEVA  )( ,                                                                           (2.38) 

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním, t je sazba daně z příjmu. 

 

Další způsoby výpočtu ekonomické přidané hodnoty lze vyjádřit pomocí hodnotového 

rozpětí, které vyjadřuje tzv. ekonomickou rentabilitu, přičemž rozlišujeme výpočet 

ekonomické přidané hodnoty na bázi hodnotového rozpětí, na bázi zúženého hodnotového 

rozpětí a na bázi relativního hodnotového rozpětí. Ekonomickou přidanou hodnotu na bázi 

hodnotového rozpětí lze vypočítat dle následujícího vztahu: 

  CWACCROCEVA  ,                                                                                     (2.39) 

kde ROC je rentabilita investovaného kapitálu.  

 

Ekonomickou přidanou hodnotu na bázi zúženého hodnotového rozpětí lze vyjádřit 

takto: 
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  ERROEEVA E  ,                                                                                           (2.40) 

kde (ROE- RE) je spread, ROE je rentabilita vlastního kapitálu, RE jsou náklady vlastního 

kapitálu a E je vlastní kapitál.  

  

Pro vlastníky je důležité, aby rozdíl mezi rentabilitou vlastního kapitálu  

a náklady vlastního kapitálu byl co nejvyšší, minimálně by však měl být kladný. Kladná 

hodnota tohoto rozdílu vypovídá o tom, že investice do podniku přinášejí vlastníkovi větší 

výnos, než by mu přinesla alternativní investice [2]. 

 

Pomocí ekonomické přidané hodnoty na bázi relativního hodnotového rozpětí je 

možné měřit relativní výkonnost podniku. V tomto případě není hodnota ukazatele ovlivněna 

výší vlastního kapitálu. Výpočet je následující: 

 ERROEEEVA / .                                                                                           (2.41) 

 

2.5.1 Stanovení nákladů kapitálu 

S každým zdrojem financování jsou spojeny náklady na jeho získání a užití, což 

znamená, že každý kapitál nese určité náklady. Náklady kapitálu představují minimální 

výnosnost, kterou podnik musí dosáhnout u svých nových investic, aby se jednalo o efektivní 

investice. Na náklady kapitálu lze pohlížet z hlediska podniku a z hlediska investora. 

Z pohledu podniku představují cenu zdrojů využívaných podnikem k financování svých 

aktivit. Z pohledu investora mohou být definovány jako míra výnosu, kterou požadují 

investoři vkládající své peníze do podniku [11]. Existují tři kategorie nákladů kapitálu, a to 

náklady celkového kapitálu, náklady cizího kapitálu a náklady vlastního kapitálu. 

 

Náklady celkového kapitálu 

Náklady na celkový kapitál neboli vážené průměrné náklady kapitálu v sobě zahrnují 

náklady na různé zdroje financování, tedy náklady na cizí i vlastní kapitál a jsou dány 

následujícím vztahem: 

ED

ERDt1R
WACC ED






)(
,                                                                           (2.42) 

kde RD jsou náklady na úročený cizí kapitál, t je sazba daně z příjmu, D je úročený cizí 

kapitál, RE jsou náklady na vlastní kapitál, E je vlastní kapitál. 
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Náklady cizího kapitálu 

Náklady na cizí kapitál představují úroky či kupónové platby placené věřitelům. Jejich 

výše je ovlivněna časem, očekávanou efektivností a hodnocením bonity dlužníka. Náklady 

cizího kapitálu, získané podnikem v podobě dluhu, jsou vyjádřeny úrokem sníženým  

o daňový štít následovně: 

)( t1iRD  ,                                                                                                         (2.43) 

kde i je úroková míra z dluhu, t je sazba daně. 

 

V případě, že podnik získá cizí kapitál upisováním obligací, náklady cizího kapitálu se 

určí jako výnos do splatnosti obligace následovně: 

T

D

T

1t

t

Dt R1NVR1cP 



  )()( ,                                                                 (2.44) 

kde P je tržní cena obligace, c je kupónová platba, T je doba do splatnosti obligace, NV je 

nominální hodnota obligace. 

 

Náklady vlastního kapitálu 

Náklady na vlastní kapitál jsou dány výnosovým očekáváním investorů. Výnos, který 

investoři požadují je určen alternativním výnosem stejně rizikové investice [11]. Náklady 

vlastního kapitálu jsou pro podnik vyšší než náklady cizího kapitálu, a to zejména z důvodu 

vyššího rizika pro vlastníka než je riziko pro věřitele. Věřitel má zaručený pravidelný výnos 

na přesně vymezenou dobu, vlastník nemá zaručený výnos a své prostředky vkládá na 

neomezenou dobu. 

Existují čtyři základní přístupy využívané ke zjištění nákladů vlastního kapitálu, a to 

model oceňování kapitálových aktiv (CAPM), arbitrážní model oceňování (APM), 

dividendový růstový model a stavebnicové modely. 

 

Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) 

Pro model oceňování kapitálových aktiv je charakteristické, že se jedná o rovnovážný, 

jednofaktorový model, který je využíván ke stanovení nákladů vlastního kapitálu. Jeho 

rovnováha je dána skutečností, že mezní sklon očekávaného výnosu a rizika je pro všechny 

investory stejný. Tento model je vhodné použít pouze v podmínkách vyspělých kapitálových 

trhů. Model CAPM-SML beta verzi, která slouží ke stanovení nákladů na vlastní kapitál, lze 

vyjádřit následujícím vztahem: 
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 FMEFE RREβRRE  )()( ,                                                                           (2.45) 

kde E(RE) je očekávaný výnos vlastního kapitálu, RF je bezriziková sazba, βE je koeficient 

citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos tržního portfolia, E(RM) 

je očekávaný výnos tržního portfolia. 

 

Arbitrážní model oceňování (APM) 

Na rozdíl od předchozího modelu je arbitrážní model oceňování vícefaktorovým 

modelem, neboť je zde bráno v úvahu více rizikových faktorů. Tento model je taktéž  

využíván ke stanovení nákladů na vlastní kapitál, ale v porovnání s CAPM je pracnější. 

Rovnovážnou podmínkou tohoto modelu je nemožnost arbitráže, což znamená, že žádný 

investor nemůže dosáhnout arbitrážního zisku. Model APM lze určit dle následujícího vzorce: 

 Fj

j

EjFE RREβRRE   )()( ,                                                                       (2.46) 

kde βEj je koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos  

j-tého faktoru, E(Rj) je očekávaný výnos j-tého faktoru. 

 

Dividendový model  

Dividendový model je využíván k oceňování akcií. Za předpokladu nekonečně dlouhé 

držby akcií a konstantní hodnoty dividendy lze určit náklady na vlastní kapitál dle 

následujícího vztahu: 

akciecenatržní

dividenda
RE  .                                                                                           (2.47) 

 

Pokud je očekáván růst hodnoty dividendy tempem g v následujících letech, stanoví se 

náklady vlastního kapitálu pomocí Gordonova dividendového modelu s konstantním růstem 

takto: 

g
akciecenatržní

dividenda
RE  .                                                                                     (2.48) 

 

Stavebnicové modely 

Stavebnicové modely jsou vhodným přístupem ke stanovení nákladů vlastního 

kapitálu v podmínkách nedokonalého kapitálového trhu a krátké doby fungování tržní 

ekonomiky, neboť by bylo velmi problematické použít v takových podmínkách model 

oceňování kapitálových aktiv či arbitrážní model oceňování. U stavebnicových modelů se 
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náklady vlastního kapitálu určí součtem bezrizikové sazby a rizikových přirážek. Existuje celá 

řada stavebnicových modelů, avšak dále bude popsán stavebnicový model využívaný 

Ministerstvem průmyslu a obchodu, který se neustále vyvíjí. Podle tohoto stavebnicového 

modelu jsou náklady celkového kapitálu v případě nezadluženého podniku určeny 

následovně: 

LAfinstabsképodnikatelFU RRRRWACC  ,                                                             (2.49) 

kde RF je bezriziková sazba, Rpodnikatelsk  je riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko, 

Rfinstab je riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability, RLA je riziková přirážka za 

velikost podniku. 

 

Náklady celkového kapitálu u zadluženého podniku jsou stanoveny dle následujícího 

vztahu: 









 t

A

D
1WACCWACC UL ,                                                                              (2.50) 

kde D je úročený cizí kapitál, A jsou celková aktiva, t je sazba daně z příjmu a platí  

D = UZ – VK, přičemž UZ jsou úplatné zdroje a VK je vlastní kapitál. 

 

Náklady vlastního kapitálu jsou určeny takto: 

A

VK

A

VK

A

UZ

OBLBU

Ú

EBT

EAT

A

UZ
WACC

R
U

E














 ,                                          (2.51) 

kde EAT je čistý zisk, EBT je zisk před zdaněním,   jsou úroky, BU jsou bankovní úvěry, 

OBL jsou obligace a platí UZ = VK + BU + OBL.  

 

Náklady vlastního kapitálu lze vyjádřit také dle následujícího vztahu: 

finstrLAfinstabsképodnikatelFE RRRRRR  ,                                                         (2.52) 

kde Rfinstr je riziková přirážka za finanční strukturu. 

 

Náklady celkového kapitálu nezadluženého podniku jsou součtem bezrizikové sazby  

a rizikových přirážek. Bezriziková sazba RF je stanovena jako výnos desetiletých státních 

dluhopisů a propočet jednotlivých rizikových přirážek dle Ministerstva průmyslu  

a obchodu [14] je zpracován v následujícím textu. 
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Stanovení  izikov  p i ážky cha akte izující velikost podniku RLA  

Riziková přirážka za velikost podniku je navázána na velikost úplatných zdrojů 

podniku (UZ)  a stanoví se na základě těchto předpokladů: 

- jsou-li  UZ ≥   mld. Kč, tak je RLA = 0,00 %, 

- jsou-li  UZ ≤ 0,1 mld. Kč, RLA = 5,00 %, 

- pokud 0,1 mld. Kč < UZ < 3 mld. Kč, pak
2168

UZKčmld3
R

2

LA
,

).( 
 .            (2.53)

       

Stanovení  izikov  p i ážky cha akte izující p odukční sílu Rpodnikatelsk   

Riziková přirážka za podnikatelské riziko podniku je navázána na ukazatel produkční 

síly (EBIT/Aktiva). Tento ukazatel je porovnáván s ukazatelem X1, jež vyjadřuje nahrazování 

úplatného cizího kapitálu vlastním kapitálem a lze ho vyjádřit takto: 

.
OBLBU

Ú

A

UZ
1X


                                                                                            (2.54) 

 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko podniku se stanoví za těchto předpokladů: 

- je-li 
Aktiva

EBIT
> X1, pak Rpodnikatelsk  = minimální hodnota Rpodnikatelsk  v odvětví, 

- je-li 
Aktiva

EBIT
< 0, pak Rpodnikatelsk  = 10,00 %, 

- pokud 0 <
Aktiva

EBIT
< X1, pak Rpodnikatelsk  = 10

1X

Aktiva

EBIT
1X

2

2

,











.                           (2.55) 

 

Stanovení  izikov  p i ážky finanční stability na bázi likvidity Rfinstab  

Riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability charakterizuje vztahy 

životnosti aktiv a pasiv, je navázána na celkovou likviditu (běžnou likviditu) L3.  

 

Riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability se stanoví na základě 

následujících předpokladů:              

- je-li celková likvidita ≤ XL1, pak Rfinstab = 10,00 %, 

- je-li celková likvidita ≥ XL2, Rfinstab = 0,00 %, 

- pokud XL1 < celková likvidita < XL2, pak Rfinstab = 
 

 
10

1XL2XL

3L2XL
2

2

,



,               (2.56) 
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kde XL1 a XL2 jsou mezní hodnoty likvidity. 

 

Stanovení  izikov  p i ážky cha akte izující finanční st uktu u Rfinstr 

Riziková přirážka za finanční strukturu podniku je dána rozdílem nákladů na vlastní 

kapitál a nákladů celkového kapitálu u nezadluženého podniku. Tento vztah lze vyjádřit 

následovně: 

 UEfinstr WACCRR  .                                                                                           (2.57) 

 

Pokud by vypočtená hodnota nákladů na vlastní kapitál RE byla nižší než náklady 

celkového kapitálu u nezadluženého podniku WACCU, je nutné vzít RE = WACCU. Pro 

rizikovou přirážku za finanční strukturu platí: 

- je-li RE = WACCU, pak Rfinstr = 0 %, 

- je-li Rfinstr > 10 %, pak je nutné hodnotu Rfinstr omezit na 10 %. 

 

2.6 Analýza soustav ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů slouží jako nástroj pro řízení výkonnosti podniku, který 

zachycuje souvislosti toho, co se v podniku děje [11]. Podstata soustav ukazatelů spočívá 

v tom, že se vytvoří model, který ukazuje vzájemné vazby mezi dílčími ukazateli vyššího řádu 

a ty lze postupně rozkládat na další dílčí ukazatele. 

 Pro identifikaci faktorů, které ovlivňují výkonnost podniku, se využívají především 

pyramidové soustavy ukazatelů, kde je postupně rozkládán vrcholový ukazatel výkonnosti na 

dílčí vysvětlující ukazatele tak, že tato soustava ukazatelů je ve tvaru pyramidy. Tyto soustavy 

ukazatelů umožňují provést identifikaci vazeb mezi dílčími ukazateli a jejich vlivu 

na vrcholový ukazatel. Pomocí vhodně zkonstruované pyramidové soustavy ukazatelů lze 

hodnotit nejen minulou, ale také současnou a budoucí výkonnost podniku. 

Pomocí pyramidového rozkladu mohou být rozloženy základní ukazatele finanční 

výkonnosti, jako je ekonomická přidaná hodnota, rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita 

aktiv apod. 

Vztah mezi vrcholovým ukazatelem a dílčími ukazateli vyjadřuje následující funkce, 

která umožňuje kvantifikovat míru vlivu dílčích ukazatelů na změnu vrcholového ukazatele: 

x = f (a1, a2… an),                                                                                                      (2.58) 

kde x je vrcholový ukazatel, ai jsou dílčí ukazatele.  
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Změnu vrcholového ukazatele lze vyjádřit jako součet vlivů změn dílčích ukazatelů: 


i

aix xy  ,                                                                                                      (2.59) 

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

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

  

Při pyramidových rozkladech je možné analyzovat absolutní změnu ∆x = x1 - x0 nebo 

relativní změnu ∆x = (x1 - x0)/x0. 

 

2.6.1 Vyčíslení míry vlivu dílčích ukazatelů na změnu vrcholového ukazatele 

Mezi ukazateli existují buď aditivní, nebo multiplikativní vazby. Aditivní vazby jsou 

mezi ukazateli v případě rozložení výchozího ukazatele na součet či rozdíl dvou nebo více 

dílčích ukazatelů. V případě aditivní vazby se vlivy vyčíslují tak, že celková změna je 

rozdělena dle poměru změny ukazatele na celkové změně ukazatelů: 

x

i

i

i

ai y
a

a
x 







 ,                                                                                             (2.60) 

kde ∆ai = ai,1 – ai,0, ai,0 je hodnota ukazatele i pro výchozí stav nebo čas, ai,1 je hodnota 

ukazatele i pro následný stav nebo čas.  

 

 Multiplikativní vazby vznikají při rozložení výchozího ukazatele na součin nebo podíl 

dvou či více dílčích ukazatelů. V případě multiplikativní vazby se rozlišují čtyři metody, 

kterými jsou metoda postupných změn, metoda rozkladu se zbytkem, logaritmická metoda 

rozkladu a funkcionální metoda rozkladu. První dvě metody jsou založeny na postupné změně 

jednoho z ukazatelů. Třetí a čtvrtá metoda jsou postaveny na současné změně všech 

ukazatelů.  

Vzhledem k tomu, že v praktické části bude proveden pyramidový rozklad rentability 

vlastního kapitálu a ekonomické přidané hodnoty pomocí funkcionální metody, bude 

podrobněji rozepsána pouze tato metoda. 

 

Metoda postupných změn 

Mezi výhody této metody patří její jednoduchý výpočet a rozklad beze zbytku, 

nevýhodou je skutečnost, že velikost vlivů jednotlivých ukazatelů je ovlivněna jejich pořadím 

ve výpočtu. U této metody je celková odchylka rozdělena mezi dílčí vlivy. 
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Metoda rozkladu se zbytkem 

Na rozdíl od předchozí metody u metody rozkladu se zbytkem nejsou její výsledky 

závislé na pořadí ukazatelů ve výpočtu, nevýhodou je však vyčíslení vlivů se zbytkem tak, že 

vzniká zbytková složka. 

 

Logaritmická metoda rozkladu 

K výhodám logaritmické metody patří, že její výsledky nejsou ovlivněny pořadím 

ukazatelů a neexistuje zde zbytková složka. Výhodou je, že u této metody je zohledňována 

současná změna všech ukazatelů při vysvětlení jednotlivých vlivů [2]. Jelikož se u této 

metody vychází z výpočtu logaritmů indexů, nesmí mít tyto indexy zápornou hodnotu, což je 

velkou nevýhodou této metody. 

 

Funkcionální metoda rozkladu 

Tato metoda má stejné výhody jako logaritmická metoda, ale navíc při jejím použití 

nevzniká problém se zápornými indexy ukazatelů. Nevýhodou této metody je problém 

týkající se přidělení vah při rozdělování společných faktorů, z tohoto důvodu je možné 

uplatnit metodu rovnoměrného rozdělení vah podle počtu ukazatelů. Jelikož má funkcionální 

metoda nejméně nevýhod a odstraňuje problémy, které vznikají při uplatňování jiných metod 

rozkladu, lze ji doporučit a považovat za zobecněný přístup k pyramidovým rozkladům. 

Tato metoda bere v úvahu současný vliv všech ukazatelů při vysvětlení jednotlivých 

vlivů. Při rovnoměrném rozdělení vah podle počtu ukazatelů a při součinu tří dílčích 

ukazatelů, x = a1   a2   a3, jsou vlivy vyčísleny takto:  

x3a2a3a2a1a
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 ,                                     (2.61) 

kde Rai a Rx představují diskrétní výnos ukazatelů ai a x, Δyx je změna vrcholového ukazatele  

a platí
0,i

i

ai
a

a
R


 , 

0

x
x

x
R


 , ∆ai = ai,1 – ai,0.      

                                          

Obecný vztah pro určení vlivu při rovnoměrném rozdělení vah je následující: 
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.    (2.62) 

 

2.6.2 Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu 

Nejznámějším pyramidovým rozkladem je Du Pontův pyramidový rozklad rentability 

vlastního kapitálu, jehož název je odvozen od chemické společnosti, ve které byl rozklad 

poprvé použit. Rentabilitu vlastního kapitálu lze rozložit na součin tří vysvětlujících 

ukazatelů, které mají vliv na její výši. Tyto tři vysvětlující ukazatele jsou někdy označovány 

jako páky výkonnosti a manažeři jimi ovlivňují vrcholový ukazatel. Na vývoj rentability 

vlastního kapitálu působí čistá rentabilita výnosů, která je dána podílem čistého zisku na 

jednotku výnosů, obrat aktiv představující využití aktiv měřené podílem výnosů na jednotku 

aktiv a finanční páka, která poměřuje aktiva k vlastnímu kapitálu. První úroveň rozkladu lze 

vyjádřit následujícím vztahem: 

VK

A

A

Výnosy

Výnosy

EAT

VK

EAT
ROE   ,                                                                  (2.61) 

kde 
Výnosy

EAT
 představuje čistou rentabilitu výnosů, 

A

Výnosy
 obrat aktiv a 

VK

A
 finanční páku. 

 

Tyto vysvětlující ukazatele lze dále rozkládat a vznikají tak další úrovně rozkladu 

rentability vlastního kapitálu, například čistou rentabilitu výnosů lze dále rozložit na daňovou 

redukci zisku, úrokovou redukci zisku a provozní rentabilitu výnosů. Pro hlubší rozbor 

faktorů ovlivňujících rentabilitu vlastního kapitálu je proveden její detailní rozklad, který je 

součástí Přílohy 8. 

 

2.6.3 Pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty 

Ekonomická přidaná hodnota je klíčovým ukazatelem v oblasti měření finanční 

výkonnosti podniku. Z tohoto důvodu je důležité analyzovat její vývoj v čase a to tak, že se 

identifikují faktory, které na ekonomickou přidanou hodnotu působí. Tyto faktory lze 

identifikovat a kvantifikovat prostřednictvím pyramidového rozkladu. Pyramidový rozklad 

ekonomické přidané hodnoty lze provést na bázi zúženého hodnotového rozpětí, což lze 

vyjádřit vztahem 2.40, uvedeným v kapitole 2.5: 
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ERROEEVA E  )(  ,                                                                                 

kde EVA je ekonomická přidaná hodnota, ROE je rentabilita vlastního kapitálu, RE 

jsou náklady vlastního kapitálu a E je vlastní kapitál. 

 

Detailní rozklad ekonomické přidané hodnoty je součástí Přílohy 10. 
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3 Finanční analýza strojírenské společnosti 

V této části diplomové práce, zaměřené na finanční analýzu, bude nejdříve 

představena společnost Ostroj, a. s. Poté bude provedena horizontální a vertikální analýza 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty a následně také analýza poměrových ukazatelů. 

 

3.1 Charakteristika společnosti Ostroj, a. s. 

Společnost Ostroj, a. s., jež sídlí v Opavě, je významnou strojírenskou společností  

v České republice, která se specializuje především na výrobu důlních zařízení. 

Historie současné společnosti Ostroj, a. s. sahá až do roku 1878, kdy byla založena 

společnost Eduard Tatzel, opavská strojírna a slévárna. Jako Ostroj je společnost známa od 

roku 1949, kdy byl tento název zaregistrován jako ochranná známka. V roce 1992 vznikla 

akciová společnost Ostroj Opava a v roce 2005 byl obchodní název společnosti změněn na 

Ostroj, a. s. 

K hlavním oborům podnikání společnosti Ostroj, a. s. patří v současnosti zejména 

výroba strojů a zařízení pro důlní průmysl, speciálních hydraulických válců, hřídelí, částí 

hydromotorů, opracovaných výkovků pro automobilový průmysl, výkovků pro stavební  

a zemědělský průmysl, nářadí a forem pro automobilový průmysl s rozšířením do ropného 

průmyslu a vědy a výzkumu, svařenců a provádění povrchových galvanických úprav. 

Společnost Ostroj, a. s. je rozdělena do osmi divizí, kterými jsou Důlní stroje, Kovárna 

a kalírna, Nástrojárna, Strojírna, Galvanovna, Hydraulika, Nákup, Služby. 

Ke konci roku 2010 měla společnost Ostroj, a. s. celkem 771 zaměstnanců. V rámci 

konsolidovaného celku, včetně společnosti Technické laboratoře Opava, a. s., to bylo 811 

zaměstnanců. 

Do budoucna chce společnost Ostroj, a. s. i nadále pokračovat v zaměření na obor 

strojírenství. Dále Ostroj, a. s. plánuje zvyšovat podíl tržeb ze zahraničních trhů a posilovat 

značku Ostroj [16, 17]. 

 

3.2 Horizontální a vertikální analýza 

Tato kapitola je věnována horizontální a vertikální analýze rozvahy a výkazu zisku  

a ztráty společnosti Ostroj, a. s. za období let 2006 – 2010. 
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3.2.1 Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

Horizontální analýza rozvahy je založena na srovnání hodnot jednotlivých položek 

rozvahy v čase, přičemž jejich změny jsou zachyceny v absolutním i relativním vyjádření. 

Vertikální analýza rozvahy vyhodnocuje podíl jednotlivých položek rozvahy na celkových 

aktivech či pasivech. Obě tyto analýzy vycházely z rozvahy společnosti Ostroj, a. s. za období 

2006 - 2010 (viz. Příloha 1), zpracované na základě výročních zpráv této společnosti [17],  

a jsou součástí Příloh 4 a 5. 

 

Horizontální analýza rozvahy 

Z  horizontální analýzy rozvahy vyplývá, že celková aktiva i celková pasiva se v roce 

2007 oproti předešlému roku snížila o 7,46 % (82 399 tis. Kč), v roce 2008 se výrazně zvýšila 

o 34,83 % (355 888 tis. Kč), v roce 2009 mírně vzrostla o 0,76 % (10 537 tis. Kč) a v roce 

2010 poklesla o 5,94 % (82 447 tis. Kč). Vývoj aktiv v období 2006 - 2010 je zachycen na 

Obr.  .1, vývoj pasiv v období 2006 - 2010 znázorňuje Obr.  .2. 

 

Obr. 3.1: Vývoj aktiv 

 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Z Obr.  .1 je zřejmé, že, s výjimkou roku 2009, na vývoj celkových aktiv měla 

největší vliv oběžná aktiva, která byla ve sledovaném období ovlivněna v největší míře 

střídavě zásobami, krátkodobými pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem. V roce 

2007 se oběžná aktiva v porovnání s předchozím rokem snížila o 19,72 % (132 4 5 tis. Kč), 

na což měl největší vliv prudký pokles krátkodobého finančního majetku. V následujícím roce 

oběžná aktiva naopak výrazně vzrostla o 46,8  % (252 520 tis. Kč), což bylo způsobeno 

především růstem krátkodobých pohledávek. V roce 2009 poklesla oběžná aktiva o 12,16 % 
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(96 238 tis. Kč), což ovlivnily zásoby, krátkodobé pohledávky i krátkodobý finanční majetek. 

V roce 2010 se oběžná aktiva snížila o 14,95 % (103 980 tis. Kč), a to především v důsledku 

působení zásob a krátkodobého finančního majetku. 

Celková aktiva podstatně ovlivňoval ve všech letech také dlouhodobý majetek, a to 

zejména dlouhodobý hmotný majetek, který měl v čase rostoucí tendenci. V roce 2009 měl na 

vývoj celkových aktiv největší vliv dlouhodobý majetek, který se zvýšil o 17,88 %  

(98 859 tis. Kč). Vliv dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého finančního 

majetku na celková aktiva byl nepatrný. 

Působení časového rozlišení na celková aktiva ve sledovaném období nebylo příliš 

významné. 

 

Obr. 3.2: Vývoj pasiv 

 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Z Obr.  .2 vyplývá, že vývoj celkových pasiv byl do roku 2008 nejvíce ovlivněn 

cizími zdroji, od roku 2009 na něj působil především vlastní kapitál. V roce 2007 oproti roku 

2006 došlo k výraznému poklesu cizích zdrojů o   ,42 % (90 094 tis. Kč), což bylo 

zapříčiněno především snížením rezerv a krátkodobých závazků. V roce 2008 došlo k více 

než dvojnásobnému zvýšení cizích zdrojů o 138,78 % (249 041 tis. Kč) v důsledku výrazného 

růstu krátkodobých závazků a také bankovních úvěrů a výpomocí. V dalším roce cizí zdroje 

poklesly o 31,13 % (133 412 tis. Kč), což zapříčinil zejména pokles krátkodobých závazků  

a v posledním roce cizí zdroje opět poklesly, a to o 1,75 % (5 159 tis. Kč). 

Vlastní kapitál měl až do roku 2009 rostoucí charakter, přičemž v roce 2009 jeho 

hodnota vzrostla o 15,45 % (146 157 tis. Kč), v roce 2010 jeho hodnota klesla o 7,08 %  

(77 276 tis. Kč). Jeho vývoj byl v celém sledovaném období v největší míře ovlivněn 

výsledkem hospodaření minulých let a výsledkem hospodaření běžného účetního období. 
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Vliv časového rozlišení na celková pasiva byl ve všech letech zanedbatelný.  

 

Vertikální analýza rozvahy 

Podíl jednotlivých položek aktiv na celkových aktivech společnosti v období  

2006 – 2010 je zobrazen na Obr. 3.3, podíl jednotlivých položek pasiv na celkových pasivech 

společnosti v období 2006 – 2010 zachycuje Obr. 3.4. 

 

Obr. 3.3: Struktura aktiv 

 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Z vertikální analýzy rozvahy lze pozorovat, že největší podíl na celkových aktivech ve 

všech letech, s výjimkou roku 2010, měla oběžná aktiva, což je znázorněno na Obr.  . . Jejich 

podíl na celkových aktivech byl v letech 2006 – 2009 větší než 50 %, pouze v roce 2010 klesl 

na 45,30 %. Nejvíce se z oběžných aktiv podílely na celkových aktivech ve sledovaném 

období zásoby, krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Podíl zásob na 

celkových aktivech se pohyboval v intervalu 13,65 – 22,29 %, podíl krátkodobých 

pohledávek byl v rozmezí 14, 67 – 31,85 % a podíl krátkodobého finančního majetku kolísal 

v pásmu  , 1 – 23,82 %. Podíl dlouhodobých pohledávek na celkových aktivech byl v celém 

období zanedbatelný. 

Druhou nejvýznamnější položkou celkových aktiv byl dlouhodobý majetek, jenž tvořil 

ve sledovaném období  7,64 – 52,52 % celkových aktiv. Dlouhodobý majetek byl v čase 

představován zejména dlouhodobým hmotným majetkem. Podíl položek dlouhodobý 

nehmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek byl nepatrný. 

Časové rozlišení se v čase podílelo na celkových aktivech hodnotami v rozmezí  

1,53 – 2,96 %. 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2006 2007 2008 2009 2010 

p
o
d
íl
, 
%

 

roky 

Časové rozlišení 

Krátkodobý finační majetek 

Krátkodobé pohledávky 

Dlouhodobé pohledávky 

Zásoby 

Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek 



 

37 

 

Obr. 3.4: Struktura pasiv 

 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Z Obr.  .4 je zřetelné, že na celkových pasivech měl ve všech sledovaných letech 

výrazně největší podíl vlastní kapitál, který tvořil 68,66 – 82,02 % celkových pasiv. 

Z vlastního kapitálu se na celkových pasivech podílel v rozhodující míře základní kapitál, 

méně významný byl podíl výsledku hospodaření běžného účetního období. V letech  

2009 – 2010 byl významný také podíl výsledku hospodaření minulých let. Ostatní položky 

z vlastního kapitálu se na celkových pasivech podílely nízkými hodnotami. 

Druhou méně významnou položkou celkových pasiv byly cizí zdroje, jež se v čase 

podílely na celkových pasivech ve výši 17,56 – 31,11 %. Z cizích zdrojů tvořily největší část 

celkových pasiv krátkodobé závazky, menší část tvořily rezervy a bankovní úvěry  

a výpomoci, zanedbatelnou část tvořily dlouhodobé závazky. 

Časové rozlišení se v čase podílelo na celkových pasivech velmi nepatrně v rozmezí 

0,07 – 0,41 %. 

 

3.2.2 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Pomocí horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty jsou zjišťovány změny hodnot 

jednotlivých položek tohoto výkazu v čase. Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty vyjadřuje 

podíl jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty na tržbách, konkrétně se jedná o položku 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Obě tyto analýzy vycházely z výkazu zisku  

a ztráty společnosti Ostroj, a. s. za období 2006 - 2010 (viz. Příloha 2), zpracovaného na 

základě výročních zpráv této společnosti [17], a jsou součástí příloh 6 a 7. 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vývoj výnosů a nákladů společnosti v období 2006 – 2010 zachycuje Obr. 3.5. 

 

Obr. 3.5: Vývoj výnosů a nákladů 

 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Provozní výnosy v roce 2007 oproti roku 2006 klesly o 11,71 % (134 985 tis. Kč), 

v roce 2008 výrazně vzrostly o 85,12 % (866 575 tis. Kč) a poté měly klesající tendenci, 

v roce 2009 se snížily o 9,67 % (182 221 tis. Kč)  a v roce 2010 o 50,74 % (863 818 tis. Kč). 

Nejvýznamnější položkou provozních výnosů jsou výkony, které v roce 2007 oproti 

předchozímu roku poklesly o 12,57 %. V dalším roce došlo k výraznému nárůstu výkonů  

o 85,29 %, v roce 2009 poklesly o 7,41 % a v následujícím roce opět poklesly o 51,45 %. 

Položka výkony je představována zejména tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb a její 

pokles v roce 2010 byl způsoben výpadkem významných zakázek v oblasti důlních strojů, což 

vedlo k výraznému poklesu tržeb. Další významnou provozní výnosovou položkou jsou tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, které měly od roku 2006 do roku 2008 rostoucí 

charakter, poté začaly klesat. Naopak provozní náklady v roce 2007 oproti předešlému roku 

klesly o 12,39 % (136 214 tis. Kč), což je pozitivní, neboť klesly více než provozní výnosy, 

v roce 2008 vzrostly o 81,68 % (786 521 tis. Kč), tedy méně než provozní výnosy. V roce 

2009 provozní náklady klesly více než provozní výnosy o 11,81 % (206 592 tis. Kč), ale 

v roce 2010 provozní náklady klesly méně než provozní výnosy o 44, 2 % (683 860 tis. Kč), 

což je negativní. Nejvýznamnější provozní nákladovou položkou je výkonová spotřeba, která 

se v roce 2007 snížila o 10,5  %, v roce 2008 prudce vzrostla o 101,20 %, v dalším roce 

poklesla o 13,07 % a v roce 2010 opět poklesla, a to o 52,44 %. Vývoj výkonové spotřeby byl 

v celém období ovlivněn zejména položkou spotřeba materiálu a energie. Další významnou 
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položkou provozních nákladů jsou osobní náklady, které měly od roku 2006 do roku 2008 

rostoucí tendenci, poté začaly klesat, přičemž nejvíce jejich vývoj ovlivnily mzdové náklady.  

Finanční výnosy v roce 2007 v porovnání s rokem 2006 klesly o  6,62 %, tedy více 

než finanční náklady, které klesly jen o 21,71 %. V dalších dvou letech finanční výnosy 

rostly, nejdříve o  25,18 %, poté o  5,65 %, finanční náklady měly taktéž rostoucí tendenci, 

nejprve vzrostly o  29,7  % a později o 52,81 %. V roce 2010 finanční výnosy klesly  

o 72, 5 %, tedy více než finanční náklady, jež klesly o 65,14 %. 

Rozdílem provozních výnosů a nákladů vzniká provozní výsledek hospodaření. Tento 

výsledek hospodaření byl od roku 2006 do roku 2009 kladný a jeho vývoj vykazoval rostoucí 

trend, ale v roce 2010 byla jeho hodnota záporná, neboť provozní výnosy v tomto roce byly 

menší než provozní náklady. Vývoj finančního výsledku hospodaření, jež vzniká odečtením 

finančních nákladů od finančních výnosů, byl v čase kolísavý. Ve všech letech byla jeho 

hodnota kladná, i když v roce 2010 jeho výše poklesla o 98, 0 %. Celkový výsledek 

hospodaření po odečtení daní neboli výsledek hospodaření za účetní období měl v čase velmi 

kolísavý vývoj, přičemž v roce 2007 oproti předešlému roku klesl o 8,48 % (5 158 tis. Kč), 

v roce 2008 prudce vzrostl o 121,89 % (67 877 tis. Kč), v dalším roce opět vzrostl o 17,81 % 

(22 002 tis. Kč) a v roce 2010 prudce klesl o 113,33 % (164 694 tis. Kč) a stal se tak 

záporným, což bylo způsobeno výpadkem zakázek v oblasti důlních strojů. 

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Podíl jednotlivých položek výnosů a nákladů na celkových výnosech a nákladech 

společnosti v období 2006 – 2010 je zachycen na Obr. 3.6. 

 

Obr. 3.6: Struktura vybraných výnosů a nákladů 

 

Zdroj:  lastní zp acování 
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Z Obr.  .6 vyplývá, že z provozních výnosů se na tržbách ve sledovaném období 

nejvíce podílely výkony, a to v rozmezí 94,37 – 10 ,52 %, přičemž od roku 2006 do roku 

2008 měl jejich podíl rostoucí tendenci a poté začal klesat. Další významnou položkou 

provozních nákladů jsou tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, jejichž podíl na 

tržbách se ve všech letech pohyboval v intervalu 2,71 – 6,81 %. Z provozních nákladů měla 

nejvýznamnější podíl na tržbách položka výkonová spotřeba, jejíž podíl se pohyboval 

v rozmezí 60,50 – 73,75 %, přičemž od roku 2006 do roku 2008 byl rostoucí a poté začal 

klesat. Další velmi významnou položkou byly ve sledovaném období osobní náklady, tvořené 

především mzdovými náklady, které tvořily 20,82 –  8,09 % tržeb. 

Podíl finančních výnosů na tržbách v čase kolísal a pohyboval se v intervalu  

1,94 – 6,49 %, finanční náklady se podílely na tržbách v rozmezí 1,   – 5,08 % a platilo, že 

podíl finančních výnosů na tržbách byl ve všech letech vyšší než podíl finančních nákladů. 

Podíl provozního výsledku hospodaření na tržbách měl v období let 2006 – 2009 

rostoucí charakter, přičemž v těchto letech se pohyboval v intervalu 4,69 – 9,97 %, v roce 

2010 byl jeho podíl na tržbách záporný, a to ve výši -2,48 %. Podíl finančního výsledku 

hospodaření na tržbách byl ve všech letech velmi malý a pohyboval se v rozmezí  

0,05 – 1,41 %. Výsledek hospodaření za účetní období tvořil od roku 2006 do roku 2008  

5,79 – 11, 8 % tržeb, přičemž v tomto období vykazoval rostoucí trend. V roce 2010 byl jeho 

podíl na tržbách záporný a činil -2,44 %, což bylo způsobeno výpadkem významných zakázek 

v oblasti důlních strojů. 

 

3.3 Poměrová analýza 

V této kapitole bude provedena analýza poměrových ukazatelů zadluženosti, 

rentability, likvidity a aktivity společnosti Ostroj, a. s. za období 2006 – 2010. Vypočtené 

hodnoty ukazatelů jsou uvedeny v Tabulkách  .1 – 3.4. 

 

3.3.1 Ukazatele zadluženosti 

Pomocí ukazatelů zadluženosti lze zjistit prostřednictvím jakých zdrojů a v jakém 

rozsahu jsou financována podniková aktiva. Vývoj ukazatelů zadluženosti v období  

2006 – 2010 je zachycen v Tab. 3.1 a na Obr. 3.7. 

 



 

41 

 

Tab. 3.1: Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel  vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 

Podíl vlastního kapitálu na 

aktivech 
(2.4) 75,30 % 82,02 % 68,66 % 78,67 % 77,72 % 

Stupeň krytí stálých aktiv (2.5) 218,40 % 189,63 % 187,74 % 186,59 % 160,30 % 

Finanční páka (2.6) 1,33 1,22 1,46 1,27 1,29 

Ziskový účinek finanční páky (2.7) 1,31 1,21 1,45 1,24 1,66 

Celková zadluženost (2.8) 24,41 % 17,56 % 31,11 % 21,26 % 22,21 % 

Dlouhodobá zadluženost (2.9) 6,90 % 2,33 % 6,67 % 8,92 % 6,48 % 

Běžná zadluženost (2.10) 17,51 % 15,23 % 24,44 % 12,34 % 15,73 % 

Zadluženost vlastního kapitálu (2.11) 32,42 % 21,41 % 45,30 % 27,02 % 28,57 % 

Úrokové krytí (2.12) 94,02 170,49 154,70 42,08 -3,48 

Úrokové zatížení (2.13) 0,012 0,006 0,008 0,030 -0,301 

Úvěrová zadluženost (2.14) 1,77 % 0,35 % 5,66 % 8,52 % 8,18 % 

Doba návratnosti úvěru (2.15) 0,15 0,03 0,32 0,48 2,63 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech určuje, kolik z celkových aktiv podniku je kryto 

z vlastních zdrojů. Z Tab.  .1 vyplývá, že hodnota tohoto ukazatele byla ve všech letech 

poměrně vysoká, přičemž nejvíce byla aktiva kryta vlastním kapitálem v roce 2007, a to 

z 82,02 % a nejméně v roce 2008, kdy klesla hodnota tohoto ukazatele na 68,66 %. Tento 

pokles byl způsoben především výrazným nárůstem aktiv. Za celé sledované období byla 

průměrně celková aktiva společnosti Ostroj, a. s. kryta ze 76,48 % vlastními zdroji. Na 

základě těchto výsledků je možné říci, že společnost je finančně stabilní a pro věřitele 

zajímavá, neboť pro ně představuje nižší riziko, avšak příliš vysoký podíl vlastního kapitálu 

na aktivech může vést k poklesu výnosnosti vložených prostředků. Z tohoto důvodu by 

společnost Ostroj, a. s. neměla do budoucna zvyšovat krytí majetku vlastními zdroji. 

 

Stupeň krytí stálých aktiv 

Stupeň krytí stálých aktiv vyjadřuje, jaká část stálých aktiv podniku je kryta 

dlouhodobým kapitálem a jeho výše by měla být minimálně 100 %. Bylo zjištěno, že stupeň 

krytí stálých aktiv měl v čase klesající charakter, ale i přesto byla jeho hodnota ve všech 

letech výrazně vyšší než 100 %. Nejvyšší hodnota tohoto ukazatele byla zjištěna v roce 2006, 

a to ve výši 218,40 % a nejnižší hodnoty dosáhl v roce 2010, kdy jeho výše klesla na  

160,30 %. Z toho vyplývá, že společnost Ostroj, a. s. je finančně stabilní, neboť veškerá stálá 

aktiva jsou kryta dlouhodobým kapitálem, avšak společnost kromě stálých aktiv kryje 

dlouhodobým kapitálem také podstatnou část oběžných aktiv, což vypovídá o neefektivním 
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využívání drahých finančních zdrojů a překapitalizovanosti společnosti. Společnost by měla 

do budoucna zapojit více cizích zdrojů k financování svého oběžného majetku. 

 

Finanční páka a ziskový účinek finanční páky 

Finanční páka vyjadřuje podíl celkových aktiv k vlastnímu kapitálu a její hodnota by 

měla být v čase stabilní. Podmínka stability byla splněna ve všech sledovaných letech.  

Pomocí ziskového účinku finanční páky lze zjistit, jak zadluženost ovlivňuje 

rentabilitu vlastního kapitálu. Jelikož byl ziskový účinek finanční páky ve všech letech větší 

než 1, je možné říci, že zadluženost podniku měla pozitivní vliv na rentabilitu vlastního 

kapitálu. 

 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost určuje, jaká část celkových aktiv podniku je kryta z cizích zdrojů. 

Z Tab. 3.1 je zřetelné, že celková zadluženost byla v celém sledovaném období nízká, 

přičemž nejnižší byla v roce 2007, kdy činila 17,56 % a naopak nejvyšší hodnoty dosáhla 

v roce 2008, kdy byla ve výši  1,11 %. Bylo zjištěno, že společnost Ostroj, a. s. využívá  

k financování zejména vlastní kapitál.  

Celková zadluženost zahrnuje dlouhodobou a běžnou zadluženost, přičemž ve všech 

letech byla celková zadluženost tvořena z větší části běžnou zadlužeností. Z toho vyplývá, že 

společnost Ostroj, a. s. využívá především krátkodobý cizí kapitál, který byl v celém 

sledovaném období představován zejména krátkodobými závazky. 

 

Zadluženost vlastního kapitálu 

Zadluženost vlastního kapitálu poměřuje cizí kapitál k vlastnímu kapitálu  

a u stabilních společností by měla být v rozmezí 80 – 120 %. Bylo zjištěno, že zadluženost 

vlastního kapitálu se ve sledovaném období pohybovala v intervalu 21,41 - 45,30 %, kdy 

nejnižší byla v roce 2007 a nejvyšší v roce 2008. Zadluženost vlastního kapitálu je velmi 

nízká, neboť společnost příliš nevyužívá cizí zdroje k financování.  Jelikož cizí kapitál je 

levnější než vlastní kapitál, do budoucna by měla společnost Ostroj, a. s. mírně zvýšit podíl 

cizích zdrojů ve svém financování. 

 

Úrokové krytí a úrokové zatížení 

Úrokové krytí určuje, kolikrát zisk pokryje nákladové úroky a jeho hodnota by měla 

být větší než 5. Úrokové krytí mělo od roku 2007, kdy bylo ve výši 170,49, klesající tendenci, 
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ale i přesto bylo ve všech letech, s výjimkou roku 2010, několikanásobně vyšší než je 

doporučená hodnota. V roce 2010 byla jeho hodnota záporná z důvodu záporného výsledku 

hospodaření, který byl způsoben výrazným poklesem tržeb, což znamená, že v tomto roce si 

podnik nevydělal nic, tedy ani na pokrytí nákladových úroků. 

Úrokové zatížení udává, jakou část ze zisku odčerpají úroky. Ve všech letech bylo 

poměrně nízké, což je pozitivní. V roce 2010 byla jeho hodnota záporná, což bylo způsobeno 

dosaženou ztrátou. 

 

Úvěrová zadluženost 

Úvěrová zadluženost vyjadřuje podíl úvěrů k vlastnímu kapitálu a ve sledovaném 

období se pohybovala v rozmezí 0, 5 - 8,52 %, přičemž nejnižší byla v roce 2007 a nejvyšší 

v roce 2009. Nárůst v roce 2009 oproti roku 2007 byl způsoben výrazným zvýšením 

dlouhodobých bankovních úvěrů. Úvěrová zadluženost společnosti Ostroj, a. s. je velmi 

nízká, což je pro ni příznivé. 

 

Doba návratnosti úvěru 

Doba návratnosti úvěru poměřuje úvěry k čistému zisku a odpisům. V letech  

2006 – 2009 byla doba návratnosti úvěru kratší než 1 rok. V roce 2010 se doba návratnosti 

úvěru prodloužila na 2,6  let, což bylo způsobeno dosaženou ztrátou. 

 

Obr. 3.7: Vývoj ukazatelů zadluženosti 

 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

3.3.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability vypovídají o výnosnosti vynaložených prostředků a jejich vývoj 

v období 2006 – 2010 je zachycen v Tab. 3.2 a na Obr. 3.8.  
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Tab. 3.2: Ukazatele rentability 

Ukazatel  vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 

Rentabilita aktiv (2.16) 6,08 % 5,97 % 11,58 % 13,43 % -1,20 % 

Rentabilita vlastního kapitálu (2.17) 7,32 % 6,64 % 13,06 % 13,33 % -1,91 % 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (2.18) 7,40 % 7,08 % 15,37 % 15,34 % -1,42 % 

Provozní rentabilita tržeb (2.19) 5,86 % 6,59 % 9,42 % 11,66 % -1,89 % 

Čistá rentabilita tržeb (2.20) 5,31 % 6,01 % 7,30 % 9,10 % -2,35 % 

Rentabilita nákladů (2.21) 5,43 % 5,68 % 6,72 % 8,77 % -2,19 % 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Rentabilita aktiv 

Rentabilita aktiv vypovídá o schopnosti podniku efektivně využívat svůj majetek. 

Z tab.  .2 je zřejmé, že od roku 2007 do roku 2009 měla rentabilita aktiv rostoucí tendenci, 

přičemž v roce 2009 dosáhla své nejlepší hodnoty ve výši 1 ,4  %. Nejhoršího výsledku bylo 

dosaženo v roce 2010, kdy rentabilita aktiv poklesla na -1,20 %, což bylo způsobeno 

záporným výsledkem hospodaření. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu zjišťuje, zda kapitál vložený do podniku jeho vlastníky 

přináší dostatečný výnos v porovnání s výnosem získaným jinou formou investování. 

Rentabilita vlastního kapitálu měla ve všech sledovaných letech obdobný vývoj jako 

rentabilita aktiv, tedy od roku 2007 do roku 2009 se postupně zvyšovala až na 1 ,   %  

a v roce 2010 v důsledku ztráty klesla na -1,91 %. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu by měla být větší než rentabilita aktiv a ta by měla být 

větší než bezriziková sazba. Je to dáno tím, že vlastníci, kteří vkládají do podniku své 

prostředky, podstupují vysoké riziko, z tohoto důvodu požadují vyšší výnosnost tohoto 

kapitálu. Pokud by toto pravidlo nebylo dlouhodobě splněno, vlastníci by raději investovali 

své prostředky jinam, což by mohlo vést k problémům podniku, v horším případě  

i k jeho zániku. Srovnání hodnot rentability vlastního kapitálu, rentability aktiv a bezrizikové 

sazby, která je stanovena jako výnos desetiletých státních dluhopisů je provedeno v Tab. 3.3. 

 

Tab. 3.3: Srovnání ukazatelů rentability a bezrizikové sazby 

Ukazatel  2006 2007 2008 2009 2010 

Rentabilita vlastního kapitálu 7,32 % 6,64 % 13,06 % 13,33 % -1,91 % 

Rentabilita aktiv 6,08 % 5,97 % 11,58 % 13,43 % -1,20 % 

Bezriziková sazba 3,77 % 4,28 % 4,55% 4,67 % 3,71 % 

Zdroj:  lastní zp acování 
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Pouze v období let 2006 – 2008 platilo, že rentabilita vlastního kapitálu byla větší než 

rentabilita aktiv a ta byla větší než bezriziková sazba. V dalších dvou letech již toto pravidlo 

nebylo splněno. V roce 2009 byla rentabilita aktiv o něco vyšší než rentabilita vlastního 

kapitálu, avšak bylo splněno, že bezriziková sazba byla nejnižší. V roce 2010 byly oba 

ukazatele rentability záporné z důvodu záporného výsledku hospodaření, tudíž bezriziková 

sazba byla nejvyšší. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů měří výnosnost dlouhodobého kapitálu zapojeného 

do fungování podniku. Ze všech ukazatelů rentability dosahovala rentabilita dlouhodobých 

zdrojů největších hodnot, přičemž nejvyšší byla v roce 2008, kdy činila 15, 7 % a nejnižší 

byla v roce 2010, kdy dosáhla záporné hodnoty -1,42 %. 

 

Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb poměřuje zisk k tržbám. Pokud je v čitateli zisk před úroky  

a zdaněním, jedná se o provozní rentabilitu tržeb. Je-li v čitateli čistý zisk, jedná se o čistou 

rentabilitu tržeb. Oba ukazatele rentability tržeb měly od roku 2006 do roku 2009 rostoucí 

charakter, přičemž v roce 2009 byla provozní rentabilita tržeb ve výši 11,66 % a čistá 

rentabilita tržeb dosáhla hodnoty 9,10 %. Tedy z 1 Kč tržeb získala společnost přibližně  

0,12 Kč zisku před úroky a zdaněním a 0,09 Kč čistého zisku. V roce 2010 byly oba tyto 

ukazatele záporné v důsledku ztráty společnosti Ostroj, a. s.  

 

Rentabilita nákladů 

Rentabilita nákladů vypovídá o míře zhodnocení nákladů vložených do hospodářského 

procesu. V období let 2006 – 2009 měla rentabilita nákladů rostoucí tendenci a pohybovala se 

v intervalu 5,43 – 8,77 %. V roce 2010 byla rentabilita nákladů záporná. 

 

Všechny ukazatele rentability dosahovaly v letech 2006 – 2009 kladných hodnot, 

přičemž jejich hodnoty byly nejlepší v letech 2008 a 2009, což bylo způsobeno vysokou 

hodnotou výsledku hospodaření, který společnost Ostroj, a. s. v obou letech ve srovnání 

s plánem výrazně překročila. Výrazný nárůst výsledku hospodaření v roce 2008 oproti roku 

2007 byl způsoben především zvýšením tržeb, snižováním nákladů ve výrobě, dobrou prací se 

zahraničními valutami a zvýšením cen některých produktů. V roce 2009 došlo k dalšímu 

nárůstu výsledku hospodaření, avšak v roce 2010 společnost dosáhla ztráty vlivem výpadku 
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významných zakázek v oblasti důlních strojů, což bylo způsobeno světovou hospodářskou 

krizí, která v důlním průmyslu nastoupila později než v jiných sektorech. V důsledku toho, 

dosáhly všechny ukazatele rentability v roce 2010 záporných hodnot. 

 

Obr. 3.8: Vývoj ukazatelů rentability 

 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

3.3.3 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku hradit své závazky. Vývoj ukazatelů 

likvidity je zachycen v Tab. 3.4 a na Obr. 3.9. 

 

Tab. 3.4: Ukazatele likvidity 

Ukazatel  vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita (2.22) 3,47 3,46 2,35 4,06 2,88 

Pohotová likvidita (2.23) 2,56 2,10 1,44 2,71 2,01 

Okamžitá likvidita (2.24) 1,36 0,63 0,14 1,52 1,00 

Čistý pracovní kapitál (kr.) v tis. Kč (2.25) 492 021 407 365 484 986 564 258 413 505 

Čistý pracovní kapitál (dl.) v tis. Kč (2.26) 492 021 407 365 484 986 564 258 413 505 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita se určí jako podíl oběžných aktiv ke krátkodobému cizímu kapitálu. 

Doporučená hodnota pro běžnou likviditu se pohybuje v rozmezí 1,5 – 2,5. Hodnoty běžné 

likvidity měly v čase kolísavý charakter a pohybovaly se v intervalu 2,35 – 4,06, přičemž 

nejnižší běžné likvidity dosáhla společnost v roce 2008 a nejvyšší v roce 2009, kdy nárůst byl 

způsoben výrazným poklesem krátkodobých závazků. 

 

 

-4,00% 

0,00% 

4,00% 

8,00% 

12,00% 

16,00% 

20,00% 

2006 2007 2008 2009 2010 

h
o
d
n
o
ta

 u
k
a
z
a
te

le
, 
%

 

roky 

Rentabilita aktiv 

Rentabilita 
vlastního kapitálu 

Rentabilita 
dlouhodobých 
zdrojů 



 

47 

 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita se vypočítá jako podíl rozdílu oběžných aktiv a zásob ke 

krátkodobému cizímu kapitálu a její hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 1 – 1,5. 

Pohotová likvidita ve sledovaném období, stejně jako běžná likvidita, kolísala a její hodnoty 

byly v rozmezí 1,44 – 2,71. 

 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita vypovídá o okamžité schopnosti podniku uhradit své krátkodobé 

závazky a její hodnota by měla být v intervalu 0,2 – 0,5.  Okamžitá likvidita měla v čase 

obdobný vývoj jako běžná a pohotová likvidita a nabývala hodnot v intervalu 0,14 – 1,52. 

 

Z hodnot uvedených v Tab.  .  vyplývá, že společnost Ostroj, a. s. je vysoce likvidní, 

neboť ukazatele likvidity ve všech letech, s výjimkou roku 2008, přesahují doporučené pásmo 

hodnot, tedy tato společnost uplatňuje konzervativní strategii řízení likvidity. Hodnoty 

ukazatelů likvidity Ostroj, a. s. svědčí o schopnosti společnosti hradit včas své splatné 

závazky, tudíž nehrozí, že by se společnost dostala do platební neschopnosti. Na druhou 

stranu, příliš vysoká likvidita také není příznivá, neboť může snižovat výnosnost i výkonnost 

podniku. 

 

Obr. 3.9: Vývoj ukazatelů likvidity 

 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je představován částí volných prostředků, které zůstanou 

podniku po úhradě všech běžných krátkodobých závazků. Jeho hodnota by měla být kladná, 

ale ne příliš vysoká. V celém sledovaném období hodnota čistého pracovního kapitálu kolísala 
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v intervalu 407 365 – 564 258 tis. Kč, přičemž nejnižší hodnoty dosáhl v roce 2007 a nejvyšší 

hodnotu měl v roce 2009. Je pozitivní, že čistý pracovní kapitál měl kladnou hodnotu v celém 

sledovaném období, avšak jeho hodnota byla dosti vysoká, což znamená, že velká část 

oběžného majetku byla financována dlouhodobými zdroji.   

 

3.3.4 Ukazatele aktivity 

Prostřednictvím ukazatelů aktivity se měří schopnost podniku využívat vložené 

prostředky. Jejich vývoj je zachycen v Tab. 3.5 a na Obr. 3.10. 

 

Tab. 3.5: Ukazatele aktivity 

Ukazatel  vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrátka celkových aktiv (2.27) 1,04 0,91 1,23 1,15 0,63 

Doba obratu aktiv  (2.28) 346,71 397,01 292,92 312,50 569,53 

Doba obratu zásob  (2.29) 55,19 82,47 65,28 52,15 77,75 

Doba obratu pohledávek  (2.30) 63,64 71,60 83,85 40,57 78,40 

Doba obratu závazků  (2.31) 38,86 47,95 54,19 24,27 71,07 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Obrátka celkových aktiv 

Obrátka celkových aktiv, která měří efektivnost využití veškerých aktiv v podniku, 

měla v čase kolísavý charakter, přičemž ve všech letech, s výjimkou let 2007 a 2010, byla její 

výše mírně nad minimální požadovanou hodnotou. K největšímu snížení tohoto ukazatele 

došlo v roce 2010, kdy poklesl na hodnotu 0,63 obratů/rok, což bylo způsobeno téměř 

dvojnásobným snížením tržeb, ke kterému došlo v důsledku výpadku významných zakázek 

v oblasti důlních strojů, přičemž aktiva se snížila jen 1,1 krát. V letech 2006 – 2009 byl podíl 

oběžných aktiv na celkových aktivech společnosti vyšší než podíl dlouhodobého majetku na 

aktivech, avšak v roce 2010 došlo ke změně struktury aktiv a podíl dlouhodobého majetku na 

aktivech převýšil podíl oběžných aktiv na celkových aktivech. Společnost by se měla do 

budoucna zaměřit na efektivnější využívání svého majetku. 

 

Doba obratu aktiv 

Doba obratu aktiv je dána průměrným počtem dní, po něž jsou aktiva vázána 

v podnikání do doby jejich spotřeby. Její hodnota v čase velmi kolísala, a to v intervalu  

293 – 570 dní. Nejkratší doba obratu aktiv byla v roce 2008. Naopak nejdéle trval obrat aktiv 

v roce 2010, což bylo způsobeno výrazným poklesem tržeb v důsledku ztráty zakázek. 
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Doba obratu zásob 

Dobu obratu zásob lze charakterizovat jako průměrný počet dní, po něž jsou zásoby 

vázány v podnikání do doby jejich spotřeby či prodeje. Doba obratu zásob se pohybovala ve 

sledovaném období v rozmezí 52 – 82 dní, přičemž nejkratší dobu byla oběžná aktiva vázána 

ve formě zásob v roce 2009. Nejdelší dobu trval obrat zásob v roce 2007, což bylo způsobeno 

růstem zásob a poklesem tržeb. 

 

Doba obratu pohledávek  

Doba obratu pohledávek udává, za jak dlouho jsou v průměru splaceny krátkodobé 

pohledávky z obchodních vztahů, a vypovídá o platební disciplíně odběratelů. Doba obratu 

pohledávek měla v období let 2006 – 2008 rostoucí tendenci, přičemž se pohybovala 

v intervalu 64 – 84 dní. V roce 2009 klesla její hodnota na 41 dní, což bylo způsobeno 

výrazným poklesem krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. V roce 2010 doba obratu 

pohledávek výrazně stoupla na 78 dní, a to v důsledku prudkého poklesu tržeb způsobeného 

ztrátou zakázek. 

 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků udává, za jak dlouho podnik průměrně hradí krátkodobé závazky 

z obchodních vztahů svým dodavatelům, a vypovídá o platební morálce podniku vůči 

dodavatelům. Od roku 2006 do roku 2008 měla doba obratu závazků rostoucí charakter  

a pohybovala se v rozmezí  9 – 54 dní. V roce 2009 se její hodnota snížila na 24 dní 

v důsledku poklesu krátkodobých závazků z obchodních vztahů a v roce 2010 opět stoupla,  

a to na hodnotu 71 dní, což bylo zapříčiněno jak růstem krátkodobých závazků z obchodních 

vztahů, tak i prudkým poklesem tržeb. 

 

Aby nedošlo k narušení finanční rovnováhy v podniku, mělo by být splněno pravidlo 

solventnosti, které říká, že doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu 

pohledávek. Porovnáním doby obratu pohledávek a doby obratu závazků bylo zjištěno, že 

pravidlo solventnosti nebylo splněno ani v jednom roce. To znamená, že společnost  

Ostroj, a. s. musí uhradit své krátkodobé závazky dodavatelům dříve, než inkasuje finanční 

prostředky ze svých krátkodobých pohledávek od odběratelů. Do budoucnosti by společnost 

měla zkrátit svým odběratelům lhůty splatnosti pohledávek, aby mohla své závazky hradit 

z prostředků získaných z pohledávek, avšak není to nutností, neboť i přes nesplnění pravidla 

solventnosti nemá společnost žádné problémy s včasným splácením svých závazků. 



 

50 

 

Obr. 3.10: Vývoj ukazatelů aktivity 

 

Zdroj:  lastní zp acování 
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4 Zhodnocení finanční výkonnosti strojírenské společnosti 

Tato část diplomové práce je věnována zhodnocení finanční výkonnosti společnosti 

Ostroj, a. s. Nejprve budou aplikovány souhrnné modely hodnocení finanční úrovně, poté 

budou vyčísleny náklady kapitálu pomocí stavebnicového modelu využívaného 

Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a následně bude stanovena ekonomická 

přidaná hodnota. Poté bude proveden pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu  

a ekonomické přidané hodnoty funkcionální metodou a na závěr budou srovnány hodnoty 

vybraných poměrových ukazatelů a ekonomické přidané hodnoty společnosti Ostroj, a. s. 

s hodnotami v odvětví. 

 

4.1 Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

V této kapitole bude pomocí souhrnných modelů zhodnocena finanční situace  

a výkonnost společnosti Ostroj, a. s. za období let 2006 – 2010. Budou aplikovány tyto 

bankrotní a bonitní modely: Beaverův model, Altmanův model, indexy IN95, IN99, IN01, 

IN05 a Kralickuv Quick-test. Vypočtené hodnoty dílčích ukazatelů včetně výsledných hodnot 

jednotlivých modelů jsou uvedeny v Tabulkách 4.1 – 4.9. 

 

4.1.1 Beaverův model 

Beaverův model hodnotí pravděpodobnost bankrotu společnosti Ostroj, a. s. 

prostřednictvím trendu vývoje pěti poměrových ukazatelů. Hodnoty dílčích ukazatelů 

Beaverova modelu jsou uvedeny v Tab. 4.1.  

 

Tab. 4.1: Hodnoty ukazatelů Beaverova modelu 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 
vlastní kapitál/aktiva 0,753 0,820 0,687 0,787 0,777 
přidaná hodnota/aktiva 0,352 0,318 0,366 0,387 0,208 
bankovní úvěry/cizí zdroje 0,054 0,016 0,125 0,315 0,286 
cash flow/cizí zdroje 0,095 -0,920 -0,122 0,727 -0,187 
provozní kapitál/aktiva 0,608 0,528 0,575 0,501 0,453 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Jejich trend vývoje v jednotlivých obdobích zachycuje Tab. 4.2. 
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Tab. 4.2: Trend vývoje ukazatelů Beaverova modelu 

Ukazatel 
Trend u ohrožených 

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

vlastní kapitál/aktiva klesá roste klesá roste klesá 
přidaná hodnota/aktiva klesá klesá roste roste klesá 
bankovní úvěry/cizí zdroje roste klesá roste roste klesá 
cash flow/cizí zdroje klesá klesá roste roste klesá 
provozní kapitál/aktiva klesá klesá roste klesá klesá 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Z Tab. 4.2 vyplývá, že všechny ukazatele vykazují v některých obdobích symptomy 

podniku ohroženého bankrotem. V období 2006/2007 vykazovaly trend podniků ohrožených 

bankrotem tři z pěti poměrových ukazatelů. V dalších dvou obdobích byl tento trend 

zaznamenán pouze u dvou z pěti ukazatelů. V posledním období 2009/2010 vykazovaly trend 

ohrožených podniků dokonce čtyři ukazatele z pěti. Společnost Ostroj, a. s. byla nejvíce 

ohrožena bankrotem v období 2009/2010, kdy trend ohrožených podniků byl u čtyř ukazatelů 

a nejméně v obdobích 2007/2008 a 2008/2009, kdy tento trend měly jen dva ukazatele. 

Jelikož Beaverův model nehodnotí výši jednotlivých ukazatelů, ale pouze jejich trend vývoje, 

není jeho vypovídací schopnost dostatečná. Z tohoto důvodu je větší váha kladena na 

následující souhrnné modely hodnocení finanční úrovně. 

 

4.1.2 Altmanův model 

Pomocí Altmanova modelu je hodnocena pravděpodobnost bankrotu společnosti 

Ostroj, a. s. Jelikož akcie společnosti Ostroj, a. s. nejsou veřejně obchodované na burze, pro 

výpočet Z-skóre byl použit Altmanův model z roku 1983. Hodnoty jednotlivých ukazatelů 

Altmanova modelu, včetně výsledného Z-skóre, zachycuje Tab. 4.3.  

 

Tab. 4.3: Hodnoty ukazatelů Altmanova modelu a výsledné Z-skóre 

Ukazatel Váhy 2006 2007 2008 2009 2010 
pracovní kapitál/aktiva  0,717 0,446 0,399 0,352 0,406 0,317 
zadržený zisk/aktiva  0,847 0,057 0,071 0,140 0,236 0,190 
EBIT/aktiva  3,107 0,061 0,060 0,116 0,134 -0,012 
účetní hodnota VK/dluhy  0,420 3,084 4,670 2,207 3,701 3,500 
tržby/aktiva  0,998 1,038 0,907 1,229 1,152 0,632 
Z-skóre - 2,888 3,398 2,884 3,613 2,451 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Vývoj Z-skóre a oblast šedé zóny jsou znázorněny na Obr. 4.1. 
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Obr. 4.1: Vývoj Z-skóre 

 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Z Obr. 4.1 je zřejmé, že Z-skóre společnosti Ostroj, a. s. se ve sledovaném období 

pohybovalo nad nebo mírně pod horní hranicí intervalu pro šedou zónu. V letech 2006 a 2008 

byly hodnoty Z-skóre téměř na horní hranici intervalu šedé zóny, v letech 2007 a 2009 se 

pohybovaly hodnoty Z-skóre nad touto horní hranicí. V roce 2010 klesla hodnota Z-skóre 

mírně pod horní hranici šedé zóny. Na základě dosažených výsledků, je možné říci, že   

u společnosti Ostroj, a. s. je pravděpodobnost bankrotu poměrně malá. 

 

4.1.3 Indexy IN 

Indexy IN jsou bonitními, bankrotními či bonitně-bankrotními indexy, které byly 

vytvořeny za účelem hodnocení úrovně finanční situace a výkonnosti podniků v podmínkách 

České republiky. Pomocí těchto indexů je hodnocena situace společnosti Ostroj, a. s. 

 

Index IN95 

Index IN95 je řazen mezi bankrotní indexy. Hodnoty dílčích ukazatelů indexu IN95  

a výsledný index jsou uvedeny v Tab. 4.4.  

 

Tab. 4.4: Hodnoty ukazatelů indexu IN95 a výsledný index 

Ukazatel Váhy 2006 2007 2008 2009 2010 
aktiva/cizí zdroje 0,28 4,096 5,693 3,215 4,704 4,503 
EBIT/nákladové úroky 0,11 94,015 170,489 154,697 42,084 -3,481 
EBIT/aktiva 13,07 0,061 0,060 0,116 0,134 -0,012 
výnosy/aktiva 0,64 1,070 1,014 1,424 1,301 0,664 
oběžná aktiva/(KZ+KBU) 0,10 3,474 3,465 2,352 4,062 2,880 
ZPL/výnosy 6,36 0,000 0,001 0,003 0,000 0,000 
IN95 - 13,314 22,120 20,560 8,941 1,435 

Zdroj:  lastní zp acování 
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Váhy, přiřazené jednotlivým ukazatelům dle odvětví, byly získány z publikace 

Dluhošová [2]. Hodnoty položky závazky po lhůtě splatnosti byly získány z výročních zpráv 

společnosti [17], přičemž bylo zjištěno, že společnost má velmi nízké závazky po lhůtě 

splatnosti, což způsobilo, že hodnota ukazatele ZPL/výnosy byla ve všech letech téměř nulová. 

 

Vývoj indexu IN95, včetně horní a dolní hranice šedé zóny, je zobrazen na Obr. 4.2. 

 

Obr. 4.2: Vývoj indexu IN95 

 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Z Obr. 4.2 je zřetelné, že hodnota indexu IN95 byla v období let 2006 – 2009 

mnohonásobně vyšší než horní hranice šedé zóny. Hodnotu IN95 v tomto období ovlivňoval 

především ukazatel úrokového krytí, který byl velmi vysoký. V roce 2010 došlo k poklesu 

indexu IN95 a jeho hodnota se dostala do oblasti šedé zóny, což bylo způsobeno především 

výrazným poklesem úrokového krytí v důsledku záporného výsledku hospodaření. Na základě 

výsledků za období 2006 – 2009 lze hodnotit společnost Ostroj, a. s. jako společnost 

s výborným finančním zdravím, která je schopna bez problémů splácet své závazky, což 

dokazují i vysoké hodnoty ukazatelů likvidity. Horší výsledek indexu v roce 2010 byl 

zapříčiněn dosaženou ztrátou společnosti Ostroj, a. s. a pro další hodnocení jejího finančního 

zdraví bude záležet na tom, jakého výsledku hospodaření společnost dosáhne v dalších letech. 

 

Index IN99 

Index IN99 je bonitním indexem a jeho výsledné hodnoty, včetně hodnot jeho 

jednotlivých ukazatelů, jsou obsaženy v Tab. 4.5.  
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Tab. 4.5: Hodnoty ukazatelů indexu IN99 a výsledný index 

Ukazatel Váhy 2006 2007 2008 2009 2010 
aktiva/cizí zdroje -0,017 4,096 5,693 3,215 4,704 4,503 
EBIT/aktiva 4,573 0,061 0,060 0,116 0,134 -0,012 
výnosy/aktiva 0,481 1,070 1,014 1,424 1,301 0,664 
oběžná aktiva/(KZ+KBU) 0,015 3,474 3,465 2,352 4,062 2,880 
IN99 - 0,775 0,716 1,195 1,221 0,231 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Vývoj indexu IN99, spolu s horní a dolní hranicí šedé zóny, je zachycen na Obr. 4.3. 

 

Obr. 4.3: Vývoj indexu IN99 

 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Z Obr. 4.  vyplývá, že v období let 2006 – 2009 se pohybovala hodnota indexu IN99 

v šedé zóně, která je signálem určitých problémů. Rozmezí hodnot pro šedou zónu je velmi 

široké, proto je rozdělováno do tří pásem. V letech 2006 – 2007 se pohybovaly hodnoty IN99 

v pásmu 0,684 – 1,089, které značí, že ve společnosti již převažují problémy. V letech  

2008 – 2009 se hodnoty indexu zlepšily a posunuly se do pásma 1,089 – 1,420, které značí, že 

společnost má určité přednosti, ale také určité problémy, tedy situace je nerozhodná. V roce 

2010 hodnota indexu poklesla v důsledku snížení dílčích ukazatelů, a to hluboko pod dolní 

hranici šedé zóny na hodnotu 0,2 1, která značí, že společnost v tomto roce nedosahovala 

ekonomického zisku.  

 

Index IN01 

Index IN01 je spojením bankrotního indexu IN95 a bonitního indexu IN99, jedná se 

tedy o bonitně-bankrotní index. Hodnoty dílčích ukazatelů tohoto indexu, včetně jeho 

výsledných hodnot, jsou uvedeny v Tab. 4.6.  
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Tab. 4.6: Hodnoty ukazatelů indexu IN01 a výsledný index 

Ukazatel Váhy 2006 2007 2008 2009 2010 
aktiva/cizí zdroje 0,13 4,096 5,693 3,215 4,704 4,503 
EBIT/nákladové úroky 0,04 94,015 170,489 154,697 42,084 -3,481 
EBIT/aktiva 3,92 0,061 0,060 0,116 0,134 -0,012 
výnosy/aktiva 0,21 1,070 1,014 1,424 1,301 0,664 
oběžná aktiva/(KZ+KBU) 0,09 3,474 3,465 2,352 4,062 2,880 
IN01 - 5,069 8,319 7,570 3,460 0,798 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Vývoj indexu IN01, spolu s oblastí šedé zóny, je zobrazen na Obr. 4.4. 

 

Obr. 4.4: Vývoj indexu IN01 

 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Z vývoje indexu IN01, znázorněného na Obr. 4.4, je zřejmé, že jeho hodnota byla 

v období 2006 – 2009 výrazně vyšší než horní hranice intervalu pro šedou zónu, což vypovídá 

o tom, že společnost v uvedeném období vytvářela hodnotu. Takto vysokých hodnot 

dosahoval index IN01 zejména z důvodu velmi vysokého úrokového krytí. K propadu 

hodnoty IN01 mírně nad dolní hranici šedé zóny došlo v roce 2010 v důsledku poklesu všech 

dílčích ukazatelů, zejména úrokového krytí, které se výrazně snížilo z důvodu dosažené ztráty 

společnosti, která byla zapříčiněna snížením tržeb v důsledku výpadku významných zakázek 

v oblasti důlních strojů.  

 

Index IN05 

Index IN05 je aktualizací indexu IN01, jedná se tedy opět o bonitně-bankrotní index.  

V Tab. 4.7 jsou vyčísleny hodnoty dílčích ukazatelů a výsledný index IN05.  
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Tab. 4.7: Hodnoty ukazatelů indexu IN05 a výsledný index 

Ukazatel Váhy 2006 2007 2008 2009 2010 
aktiva/cizí zdroje 0,13 4,096 5,693 3,215 4,704 4,503 
EBIT/nákladové úroky 0,04 94,015 170,489 154,697 42,084 -3,481 
EBIT/aktiva 3,97 0,061 0,060 0,116 0,134 -0,012 
výnosy/aktiva 0,21 1,070 1,014 1,424 1,301 0,664 
oběžná aktiva/(KZ+KBU) 0,09 3,474 3,465 2,352 4,062 2,880 
IN05 - 5,072 8,322 7,576 3,467 0,797 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Vývoj indexu IN05, včetně intervalu pro šedou zónu, je zachycen na Obr. 4.5. 

 

Obr. 4.5: Vývoj indexu IN05 

 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Vývoj indexu IN05, jež je znázorněn na Obr. 4.5, je téměř totožný s vývojem indexu 

IN01, neboť tyto dva indexy se od sebe liší pouze velikostí váhy u ukazatele rentability aktiv 

a intervalem pro šedou zónu, který je v případě IN05 menší. V období let 2006 – 2009 byl 

index IN05 několikanásobně vyšší než horní hranice intervalu pro šedou zónu, k čemuž 

v největší míře přispěl ukazatel úrokového krytí, jež dosahoval v tomto období velmi 

vysokých hodnot. Vývoj indexu do roku 2009 byl velmi pozitivní, neboť společnost vytvářela 

hodnotu. V roce 2010 se hodnota indexu propadla až pod dolní hranici šedé zóny, což značí, 

že podnik netvoří hodnotu a ještě k tomu spěje k bankrotu. Tento propad byl zapříčiněn 

v důsledku poklesu všech dílčích ukazatelů, avšak největší podíl na něm mělo snížení 

ukazatele úrokového krytí, jež bylo způsobeno dosaženou ztrátou společnosti. 
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4.1.4 Kralickuv Quick-test 

Kralickuv Quick-test je bonitním modelem, pomocí něhož je hodnocena finanční 

stabilita, výnosová situace a celková finanční situace společnosti Ostroj, a. s. V Tab. 4.8 jsou 

obsaženy hodnoty dílčích ukazatelů Kralickova Quick-testu. Z důvodu použití jiné metodiky 

sestavování jednotlivých výkazů společnosti Ostroj, a. s. od roku 2008 a získání přepočtené 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty dle nové metodiky pouze pro roky 2006 a 2007, nebylo 

možné cash flow pro rok 2006 sestavit (cash flow pro ostatní roky je součástí Přílohy  ) 

z důvodu chybějících údajů z výkazů za rok 2005. Z tohoto důvodu není Kralickuv Quick-test 

pro rok 2006 proveden. 

 

Tab. 4.8: Hodnoty ukazatelů Kralickova Quick-testu 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

vlastní kapitál/aktiva 0,753 0,820 0,687 0,787 0,777 

(cizí zdroje - peníze - účty u bank)/provozní CF x -5,895 -8,228 0,797 1,237 

EBIT/aktiva 0,061 0,060 0,116 0,134 -0,012 

provozní CF/provozní výnosy x -0,026 -0,025 0,207 0,081 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

 Na základě hodnot uvedených v Tab. 4.8 byly jednotlivým ukazatelům přiřazeny 

body. Poté byly dle vzorců (2.34, 2.35 a 2.36) vypočteny finanční stabilita, výnosová situace  

a celková finanční situace společnosti Ostroj, a. s., přičemž dosažené body jsou uvedeny 

v Tab. 4.9. 

 

Tab. 4.9: Bodové hodnocení Kralickova Quick-testu 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

vlastní kapitál/aktiva 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 

(cizí zdroje - peníze - účty u bank)/provozní CF x 4 b 4 b 4 b 4 b 

EBIT/aktiva 1 b 1 b 2 b 3 b 0 b 

provozní CF/provozní výnosy x 0 b 0 b 4 b 3 b 

Finanční stabilita x 4 b 4 b 4 b 4 b 

Výnosová situace x 0,5 b 1 b 3,5 b 1,5 b 

Celková finanční situace x 2,25 b 2,5 b 3,75 b 2,75 b 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Vývoj bodového hodnocení společnosti Ostroj, a. s. dle Kralickova Quick-testu je 

zachycen na Obr. 4.6. 
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Obr. 4.6: Vývoj bodového hodnocení Kralickova Quick-testu 

 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Z Obr. 4.6 vyplývá, že finanční stabilita společnosti Ostroj, a. s. byla ve všech letech 

ohodnocena maximálním počtem bodů, tedy je možné říci, že společnost má výbornou 

finanční stabilitu a měla by si ji udržovat i v dalších letech.  

Horších výsledků dosahovala výnosová situace společnosti Ostroj, a. s., jejíž bodové 

hodnocení v čase značně kolísalo. Pouze v roce 2007 byla výnosová situace společnosti pod 

spodní hranicí šedé zóny. V roce 2008 se výnosová situace mírně zlepšila a dostala se na dolní 

hranici intervalu pro šedou zónu. V roce 2009 byla výnosová situace nejlepší, neboť se 

dostala nad horní hranici šedé zóny, avšak v roce 2010 se vrátila do oblasti šedé zóny. 

Celková finanční situace odráží finanční stabilitu i výnosovou situaci společnosti. Za 

pozitivní lze považovat, že celková finanční situace společnosti Ostroj, a. s. ani v jednom roce 

neklesla pod spodní hranici šedé zóny, naopak v celém sledovaném období, s výjimkou roku 

2009, se pohybovala blíže horní hranici šedé zóny. V roce 2009 dokonce tuto hranici přesáhla, 

tedy v tomto roce byla celková finanční situace společnosti nejlepší. Do budoucna by se 

společnost Ostroj, a. s. měla zaměřit na zlepšení své výnosové situace, což by přispělo také ke 

zlepšení celkové finanční situace. 

 

4.2 Ekonomická přidaná hodnota 

Ekonomická přidaná hodnota se stala rozšířeným měřítkem výkonnosti podniku, které 

využívá stále více společností. K posouzení výkonnosti společnosti Ostroj, a. s. v letech  

2006 – 2010 bude využita ekonomická přidaná hodnota na bázi zúženého hodnotového 

rozpětí, avšak aby mohla být ekonomická přidaná hodnota stanovena, je nutné nejdříve 

vyčíslit náklady kapitálu, což bude provedeno v následující části této kapitoly.  
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4.2.1 Stanovení nákladů kapitálu 

Ke zjištění nákladů kapitálu společnosti Ostroj, a. s. za období let 2006 – 2010 byl 

použit stavebnicový model, který využívá Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. 

Podstata tohoto modelu spočívá v součtu bezrizikové sazby (Tab. 4.10) a rizikových přirážek 

(Tab. 4.11 – 4.13). 

 

Bezriziková sazba RF 

Bezriziková sazba je stanovena jako výnos desetiletých státních dluhopisů. Hodnoty 

bezrizikové sazby za jednotlivá léta byly přebrány z materiálů, jež Ministerstvo průmyslu  

a obchodu každý rok zveřejňuje na svých webových stránkách pod názvem „Finanční analýza 

podnikové sféry“ [14] a jsou uvedeny v Tab. 4.10. 

 

Tab. 4.10: Bezriziková sazba 

 2006 2007 2008 2009 2010 
RF 3,77 % 4,28 % 4,55 % 4,67 % 3,71 % 

Zdroj: Ministe stvo p ůmyslu a obchodu [14] 

 

Riziková přirážka za velikost podniku RLA 

Riziková přirážka za velikost podniku se odvíjí od výše úplatných zdrojů, jež lze zjistit 

součtem vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a obligací. Úplatné zdroje společnosti  

Ostroj, a. s. se v celém sledovaném období pohybovaly v intervalu 0,1 –   mld. Kč, z tohoto 

důvodu je nutné rizikovou přirážku vypočítat dle vzorce 2.53. Hodnoty rizikové přirážky za 

velikost podniku v jednotlivých letech zachycuje Tab. 4.11. 

 

Tab. 4.11: Riziková přirážka za velikost podniku 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Úplatné zdroje (v tis. Kč) 846 060 840 961 999 428 1 185 016 1 097 740 
RLA 2,76 % 2,77 % 2,38 % 1,96 % 2,15 % 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko Rpodnikatelské 

Riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko je stanovena na základě srovnání 

rentability aktiv zjištěné dle vzorce 2.16 s ukazatelem X1 vypočítaným na základě vztahu 

2.54. V letech 2006, 2008 a 2009 byla rentabilita aktiv společnosti Ostroj, a. s. větší než 

ukazatel X1, z tohoto důvodu riziková přirážka společnosti odpovídala riziku v odvětví, 
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přičemž za rok 2006 a 2008 byla z materiálů Ministerstva průmyslu a obchodu získána 

průměrná riziková přirážka za odvětví a za rok 2009 byla z těchto materiálů získána 

doporučená minimální hodnota rizikové přirážky za odvětví. Tento postup byl zvolen na 

základě doporučení Ministerstva průmyslu a obchodu uvedeného v materiálu „ Finanční 

analýza podnikové sféry za rok 2010“ [14]. V roce 2007 se rentabilita aktiv společnosti 

pohybovala v intervalu 0 – X1, tedy riziková přirážka byla v tomto roce určena dle vztahu 

2.55. V roce 2010 byla rentabilita aktiv společnosti záporná, z tohoto důvodu byla této 

rizikové přirážce přiřazena hodnota 10 %. Velikost rizikové přirážky za obchodní 

podnikatelské riziko v jednotlivých letech je uvedena v Tab. 4.12. 

 

Tab. 4.12: Riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko 

 2006 2007 2008 2009 2010 
EBIT/aktiva 6,08 % 5,97 % 11,58 % 13,43 % -1,20 % 
X1 3,73 % 10,03 % 1,40 % 4,07 % 4,54 % 
Rpodnikatelské 3,33 % 1,64 % 3,39 % 2,75 % 10 % 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability Rfinstab 

Při stanovení rizikové přirážky za riziko vyplývající z finanční stability se vychází ze 

srovnání běžné likvidity společnosti Ostroj, a. s. s mezními hodnotami likvidity XL1 a XL2.  

Dle Ministerstva průmyslu a obchodu [14] je hodnota XL1 větší nebo rovna 1 a hodnota XL2 

je menší nebo rovna 2,5, přičemž např. pro průmysl v roce 2008 bylo XL1 rovno 1,25 a XL2 

rovno 1,80. Jelikož pro ostatní roky nebyly tyto mezní hodnoty v materiálech Ministerstva 

průmyslu a obchodu zveřejněny, budou pro celé zkoumané období použity mezní hodnoty 

z roku 2008. Běžná likvidita společnosti Ostroj, a. s. byla ve všech letech vyšší než horní 

hranice XL2, z tohoto důvodu byla této rizikové přirážce pro celé období přiřazena hodnota  

0 %, což je uvedeno v Tab. 4.13. 

 

Tab. 4.1 : Riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability 

 2006 2007 2008 2009 2010 
XL1 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 
XL2 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 
Běžná likvidita - L3  3,47 3,46 2,35 4,06 2,88 
Rfinstab 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Zdroj:  lastní zp acování 
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Po vyčíslení všech rizikových přirážek je možné přistoupit k určení nákladů celkového 

kapitálu nezadluženého podniku WACCU, které jsou dle vztahu 2.49 součtem jednotlivých 

rizikových přirážek a bezrizikové sazby. Na základě zjištěných hodnot nákladů celkového 

kapitálu nezadluženého podniku jsou dále stanoveny náklady celkového kapitálu zadluženého 

podniku WACCL dle vztahu 2.50 a náklady vlastního kapitálu RE dle vztahu 2.51. Hodnoty 

bezrizikové sazby, jednotlivých rizikových přirážek a nákladů kapitálu jsou shrnuty  

v Tab. 4.14. 

 

Tab. 4.14: Náklady kapitálu 

 2006 2007 2008 2009 2010 
RF 3,77 % 4,28 % 4,55 % 4,67 % 3,71 % 
RLA 2,76 % 2,77 % 2,38 % 1,96 % 2,15 % 
Rpodnikatelské 3,33 % 1,64 % 3,39 % 2,75 % 10 % 
Rfinstab 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
WACCU 9,86 % 8,69 % 10,32 % 9,38 % 15,86 % 
WACCL 9,83 % 8,68 % 10,24 % 9,25 % 15,67 % 
RE 9,95 % 8,68 % 10,82 % 9,85 % 16,73 % 
Upravené RE 9,95 % 8,69 % 10,82 % 9,85 % 16,73 % 

Zdroj:  lastní zp acování 

  

Poněvadž byly náklady na vlastní kapitál RE v roce 2007 nižší než náklady celkového 

kapitálu u nezadluženého podniku WACCU, bylo nutné v tomto roce vzít RE = WACCU. 

Z Tab. 4.14 vyplývá, že náklady kapitálu společnosti Ostroj, a. s. měly v čase kolísavý 

charakter, přičemž nejnižší byly v roce 2007 a nejvyšší v roce 2010, což bylo ovlivněno 

především rizikovou přirážkou za obchodní podnikatelské riziko, která se v roce 2010 zvýšila 

na 10 % v důsledku záporného výsledku hospodaření. 

 

Riziková přirážka za finanční strukturu Rfinstr 

Riziková přirážka za finanční strukturu byla stanovena jako rozdíl nákladů na vlastní 

kapitál a nákladů celkového kapitálu u nezadluženého podniku. Hodnoty rizikové přirážky za 

finanční strukturu v jednotlivých letech jsou uvedeny v Tab. 4.15. 

 

Tab. 4.15: Riziková přirážka za finanční strukturu 

 2006 2007 2008 2009 2010 
RE 9,95 % 8,69 % 10,82 % 9,85 % 16,73 % 
WACCU 9,86 % 8,69 % 10,32 % 9,38 % 15,86 % 
Rfinstr 0,10% 0 % 0,50% 0,47% 0,87% 

Zdroj:  lastní zp acování 
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4.2.2 Stanovení ekonomické přidané hodnoty 

Poté, co byly stanoveny náklady na vlastní kapitál, je možné přistoupit k výpočtu 

ekonomické přidané hodnoty na bázi zúženého hodnotového rozpětí, jež se určí dle vztahu 

2.40. Veškeré údaje potřebné k výpočtu včetně výsledných hodnot ekonomické přidané 

hodnoty společnosti Ostroj, a. s. za období 2006 – 2010 jsou uvedeny v Tab. 4.16. 

 

Tab. 4.16: Ekonomická přidaná hodnota 

 2006 2007 2008 2009 2010 
ROE 7,32 % 6,64 % 13,06 % 13,33 % -1,91 % 
RE 9,95 % 8,69 % 10,82 % 9,85 % 16,73 % 
(ROE - RE)  -2,64 % -2,04 % 2,24 % 3,48 % -18,64 % 
E (v tis. Kč) 831 373 838 024 945 859 1 092 016 1 014 740 
EVA (v tis. Kč) -21 910 -17 124 21 230 37 971 -189 187 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Ekonomická přidaná hodnota společnosti Ostroj, a. s. měla v letech 2006 – 2009 

rostoucí tendenci, přičemž v prvních dvou letech byla její hodnota záporná, v dalších dvou 

letech byla kladná. Záporná hodnota v letech 2006 a 2007 byla způsobena nižší hodnotou 

čistého zisku, v jehož důsledku společnost dosáhla nižší rentability vlastního kapitálu. Kladné 

ekonomické přidané hodnoty v letech 2008 a 2009 dosáhla společnost vlivem vyššího čistého 

zisku, který výrazně zvýšil rentabilitu vlastního kapitálu. V roce 2010 dosáhla společnost 

nejhoršího výsledku ekonomické přidané hodnoty, který se oproti předchozímu roku prudce 

snížil. Tento propad byl způsoben zápornou hodnotu rentability vlastního kapitálu, což bylo 

způsobeno zápornou hodnotou výsledku hospodaření. Vývoj ekonomické přidané hodnoty ve 

sledovaném období je zachycen na Obr. 4.7. 

 

Obr. 4.7: Vývoj ekonomické přidané hodnoty 

 

Zdroj:  lastní zp acování 
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Z vývoje ekonomické přidané hodnoty v čase vyplývá, že v letech 2006, 2007  

a 2010 došlo ke snížení hodnoty pro vlastníky, naopak v letech 2008 a 2009 přispěla 

společnost svými aktivitami ke zvýšení hodnoty pro své vlastníky. 

 

Na základě srovnání vývoje rentability vlastního kapitálu s náklady na vlastní kapitál 

je možné říci, že v letech 2006 – 2007 investice do společnosti přinášely vlastníkovi menší 

výnos, než by mu vynesla jiná alternativní investice. Naopak v letech 2008 – 2009 investice 

do společnosti byly pro vlastníka výnosnější, než by byla jiná alternativní investice. V roce 

2010 investice do společnosti nepřinášely vlastníkovi žádný výnos. Srovnání vývoje 

rentability vlastního kapitálu a nákladů na vlastní kapitál je zobrazeno na Obr. 4.8. 

 

Obr. 4.8: Vývoj rentability vlastního kapitálu a nákladů vlastního kapitálu 

 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Společnost Ostroj, a. s. by se měla do budoucna zaměřit na růst rentability vlastního 

kapitálu, aby její hodnota byla větší než náklady na vlastní kapitál, což by zajistilo kladnou 

ekonomickou přidanou hodnotu. Zvýšení rentability vlastního kapitálu může společnost 

dosáhnout lepší kontrolou nákladů a hospodárností při vynakládání prostředků, efektivnějším 

využíváním svého majetku, snížením podílu vlastního kapitálu na celkovém kapitálu. 

 

4.3 Pyramidové rozklady ukazatelů 

Rentabilita vlastního kapitálu a ekonomická přidaná hodnota jsou významnými 

ukazateli pro hodnocení výkonnosti podniku, z tohoto důvodu je důležité identifikovat  
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vrcholový ukazatel slouží pyramidový rozklad vrcholového ukazatele. V této kapitole bude 

proveden nejdříve pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu, poté také pyramidový 

rozklad ekonomické přidané hodnoty společnosti Ostroj, a. s. za období let 2006 - 2010. 

  

4.3.1 Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu 

Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu byl zpracován pomocí funkcionální 

metody, jež byla aplikována v souladu s postupem uvedeným v teoretické části a s použitím 

vzorce 2.62. Funkcionální metoda byla zvolena, neboť má stejné výhody jako logaritmická 

metoda a při jejím použití nevzniká problém se zápornými indexy ukazatelů. Cílem tohoto 

rozkladu byla analýza vlivů dílčích ukazatelů, jež působily na vývoj rentability vlastního 

kapitálu v jednotlivých obdobích. Rentabilita vlastního kapitálu byla rozložena do čtyř úrovní. 

První úroveň rozkladu s určením pořadí vlivů dílčích ukazatelů na změnu vrcholového 

ukazatele zachycuje Tab. 4.17, další úrovně rozkladu s určením pořadí vlivů dílčích ukazatelů 

na změnu vrcholového ukazatele zobrazuje Tab. 4.18. Schematické znázornění 

víceúrovňového pyramidového rozkladu rentability vlastního kapitálu v jednotlivých 

obdobích obsahuje Příloha 9. 

 

Tab. 4.17: Vlivy dílčích ukazatelů na změnu ROE pro první úroveň rozkladu  

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

Ukazatel 
absolutní 

vliv 
pořadí 

absolutní 

vliv 
pořadí 

absolutní 

vliv 
pořadí 

absolutní 

vliv 
pořadí 

změna ROE -0,0067 x 0,0642 x 0,0027 x -0,1524 x 

1. úroveň 

EAT/Výnosy 0,0030 3.(+) 0,0152 3.(+) 0,0327 1.(+) -0,1293 1.(-) 

Výnosy/A -0,0038 2.(-) 0,0321 1.(+) -0,0120 3.(-) -0,0236 2.(-) 

A/VK -0,0060 1.(-) 0,0170 2.(+) -0,0181 2.(-) 0,0005 3.(+) 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Rentabilita vlastního kapitálu byla v rámci první úrovně rozkladu rozložena na čistou 

rentabilitu výnosů, obrat aktiv a finanční páku. Z Tab. 4.17 je patrné, že rentabilitu vlastního 

kapitálu v období 2006/2007 nejvýrazněji ovlivnila finanční páka, která způsobila její pokles, 

což bylo dáno poklesem aktiv a nárůstem vlastního kapitálu. V období 2007/2008 se 

rentabilita vlastního kapitálu výrazně zvýšila, na což měl největší vliv obrat aktiv, a to 

v důsledku téměř dvojnásobného nárůstu výnosů, aktiva se zvýšila jen 1,  krát. V období 

2008/2009 došlo k dalšímu, avšak minimálnímu, zvýšení rentability vlastního kapitálu vlivem 

čisté rentability výnosů, jejíž vývoj byl dán významným růstem zisku a poklesem výnosů. 

V posledním období byla rentabilita vlastního kapitálu taktéž nejvíce ovlivněna čistou 
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rentabilitou výnosů, jejíž negativní vliv, způsobený záporným výsledkem hospodaření, 

zapříčinil pokles rentability vlastního kapitálu. 

 

Tab. 4.18: Vlivy dílčích ukazatelů na změnu ROE pro další úrovně rozkladu  

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

Ukazatel 
absolutní 

vliv 
pořadí 

absolutní 

vliv 
pořadí 

absolutní 

vliv 
pořadí 

absolutní 

vliv 
pořadí 

změna ROE -0,0067 x 0,0642 x 0,0027 x -0,1524 x 

další úrovně 

EAT/EBT 0,0001 11.(+) -0,0158 6.(-) 0,0034 9.(+) 0,0094 7.(+) 

EBT/EBIT 0,0003 10.(+) -0,0001 11.(-) -0,0023 10.(-) 0,0140 4.(+) 

DM/Výnosy▪ 60 -0,0063 4.(-) 0,0177 5.(+) -0,0143 6.(-) -0,0138 5.(-) 

OA/Výnosy▪ 60 0,0035 6.(+) 0,0132 7.(+) 0,0034 8.(+) -0,0095 6.(-) 

Ost.A/Výnosy▪ 60 -0,0009 9.(-) 0,0011 10.(+) -0,0011 11.(-) -0,0003 11.(-) 

CZkr./A -0,0020 7.(-) 0,0115 8.(+) -0,0222 3.(-) 0,0019 9.(+) 

CZdl./A -0,0040 5.(-) 0,0054 9.(+) 0,0041 7.(+) -0,0014 10.(-) 

Výkonová spotřeba/Výnosy -0,0144 3.(-) -0,0521 3.(-) 0,0517 1.(+) 0,0073 8.(+) 

Nosobní/Výnosy -0,0925 2.(-) 0,1863 1.(+) -0,0144 5.(-) -0,2178 1.(-) 

Njiné provozní/Výnosy 0,1080 1.(+) -0,0825 2.(-) 0,0174 4.(+) 0,0388 2.(+) 

Nfinanční/Výnosy 0,0014 8.(+) -0,0207 4.(-) -0,0230 2.(-) 0,0189 3.(+) 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

V dalších úrovních rozkladu rentability vlastního kapitálu byla například čistá 

rentabilita výnosů rozložena na daňovou redukci zisku, úrokovou redukci zisku a provozní 

rentabilitu výnosů, přičemž provozní rentabilita výnosů byla dále rozkládána na další 

ukazatele. Takto detailně byl rozložen také obrat aktiv a finanční páka. Rozklad rentability 

vlastního kapitálu zahrnoval čtyři úrovně. Tři ukazatele, jež nejvíce působily na změnu 

rentability vlastního kapitálu v jednotlivých obdobích, byly pro větší přehlednost v Tab. 4.18 

vyznačeny zeleně. 

 

V roce 2007 se rentabilita vlastního kapitálu ve srovnání s předchozím rokem snížila  

o hodnotu 0,0067, což bylo způsobeno převahou negativních vlivů působících na tento 

vrcholový ukazatel. Největší vliv na vývoj rentability vlastního kapitálu měl ukazatel jin  

p ovozní náklady/výnosy, přičemž tento vliv byl pozitivní ve výši 0,1080, což bylo dáno 

prudkým poklesem jiných povozních nákladů, zejména položky změna stavu rezerv  

a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období, jež poklesly 

7,5 krát, výnosy se snížily jen 1,1 krát. Druhý největší vliv na změnu rentability vlastního 

kapitálu měl ukazatel osobní náklady/výnosy, který na ni působil negativně ve výši -0,0925,  

a to v důsledku zvýšení osobních nákladů, tvořených především mzdovými náklady, a snížení 

výnosů. Ukazatelem s třetím největším vlivem byla výkonová spot eba/výnosy, která působila 
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na změnu rentability vlastního kapitálu negativně ve výši -0,0144, což bylo způsobeno 

především vícenásobným snížením výnosů než nákladů. 

 

V roce 2008 došlo k výraznému zvýšení rentability vlastního kapitálu oproti roku 

2007, a to o 0,0642, což bylo způsobeno především ukazatelem osobní náklady/výnosy, který 

na ni pozitivně působil ve výši 0,1863. Takto vysoký pozitivní vliv byl následkem téměř 

dvojnásobného nárůstu výnosů, přičemž osobní náklady se zvýšily přibližně 1,1 krát. Druhým 

ukazatelem nejvíce ovlivňujícím rentabilitu vlastního kapitálu byly jin  p ovozní 

náklady/výnosy, které na ni měly negativní vliv ve výši -0,0825, což bylo zapříčiněno 

devítinásobným nárůstem jiných provozních nákladů, přičemž výnosy vzrostly jen téměř 

dvojnásobně. Třetí největší vliv měl ukazatel výkonová spot eba/výnosy, přičemž jeho vliv byl 

negativní ve výši -0,0521 v důsledku vícenásobného růstu výkonové spotřeby než růstu 

výnosů. 

 

K dalšímu, avšak nepatrnému, růstu rentability vlastního kapitálu došlo v roce 2009, 

kdy se její hodnota oproti roku 2008 zvýšila o 0,0027. Největší vliv na změnu rentability 

vlastního kapitálu měl ukazatel výkonová spot eba/výnosy, přičemž jeho vliv byl pozitivní ve 

výši 0,0517, což bylo zapříčiněno 1,2 násobným snížením výkonové spotřeby, kdy výnosy se 

snížily jen 1,1 krát. Dalším ukazatelem v pořadí vlivu na změnu rentability vlastního kapitálu 

byly finanční náklady/výnosy, které ji ovlivňovaly negativně ve výši -0,0230, a to v důsledku 

zvýšení finančních nákladů a snížení výnosů. Třetím ukazatelem nejvýznamněji ovlivňujícím 

rentabilitu vlastního kapitálu byly k átkodob  cizí zd oje/aktiva, jež na ni působily negativně 

ve výši -0,0222, což bylo zapříčiněno výrazným poklesem krátkodobých cizích zdrojů, 

především položkou krátkodobé závazky, a růstem aktiv.   

 

V roce 2010 došlo k prudkému poklesu rentability vlastního kapitálu oproti roku 

2009, a to o 0,1524. Tento propad způsobil především ukazatel osobní náklady/výnosy, který 

snížil rentabilitu vlastního kapitálu o hodnotu  -0,2178 v důsledku více než dvojnásobného 

snížení výnosů, ke kterému došlo vlivem výrazného snížení tržeb způsobeného výpadkem 

významných zakázek v oblasti důlních strojů, přičemž osobní náklady klesly jen 1,1 krát. 

Ukazatelem, jenž měl na rentabilitu vlastního kapitálu druhý největší vliv, byly jin  p ovozní 

náklady/výnosy, které ji pozitivně ovlivnily ve výši 0,0388, a to v důsledku více než 

čtyřnásobného poklesu jiných provozních nákladů, zejména položky změna stavu rezerv  

a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období, přičemž 
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výnosy se snížily více než dvojnásobně. Třetím ukazatelem nejvíce působícím na vývoj 

rentability vlastního kapitálu byly finanční náklady/výnosy, které ji pozitivně ovlivnily ve výši 

0,0189, což bylo dáno téměř trojnásobným snížením finančních nákladů, přičemž výnosy se 

snížily více než dvojnásobně. 

 

4.3.2 Pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty 

S využitím funkcionální metody byl proveden také pyramidový rozklad ekonomické 

přidané hodnoty na bázi zúženého hodnotového rozpětí, jehož cílem byla identifikace vlivů 

dílčích ukazatelů působících na vývoj ekonomické přidané hodnoty v jednotlivých obdobích. 

Ekonomická přidaná hodnota byla rozložena do osmi úrovní, přičemž první úroveň rozkladu 

včetně pořadí vlivů dílčích ukazatelů na její změnu je zachycena v Tab. 4.19, další úrovně 

rozkladu spolu s pořadím vlivů dílčích ukazatelů na její změnu obsahuje Tab. 4.20. Schémata 

víceúrovňového pyramidového rozkladu ekonomické přidané hodnoty za jednotlivá období 

jsou součástí Přílohy 11. 

 

Tab. 4.19: Vlivy dílčích ukazatelů na změnu EVA pro první úroveň rozkladu (v tis. Kč) 

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

Ukazatel 
absolutní 

vliv 
pořadí 

absolutní 

vliv 
pořadí 

absolutní 

vliv 
pořadí 

absolutní 

vliv 
pořadí 

změna EVA 4785,66 x 38354,48 x 16740,41 x -227157,63 x 

1. úroveň 

(ROE-RE) 4941,26 1.(+) 38246,04 1.(+) 12559,12 1.(+) -233017,78 1.(-) 

VK -155,59 2.(-) 108,44 2.(+) 4181,29 2.(+) 5860,14 2.(+) 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Při první úrovni rozkladu byla ekonomická přidaná hodnota rozložena na  

tzv. spread (ROE - RE) a vlastní kapitál. Bylo zjištěno, že ekonomickou přidanou hodnotu ve 

všech obdobích výrazněji ovlivňoval spread, přičemž tento vliv byl, s výjimkou období 

2009/2010, pozitivní. V důsledku toho měla ekonomická přidaná hodnota až do roku 2009 

rostoucí charakter, přičemž v letech 2006 a 2007 byla její hodnota záporná a v letech 2008  

a 2009 kladná, avšak v roce 2010 vlivem záporného spreadu prudce poklesla a dostala se opět 

do záporných hodnot. Záporná hodnota spreadu v roce 2010 byla způsobena zápornou 

hodnotou rentability vlastního kapitálu, jež vznikla v důsledku ztráty společnosti zapříčiněné 

výpadkem významných zakázek v oblasti důlních strojů.    
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Tab. 4.20: Vlivy dílčích ukazatelů na změnu EVA pro další úrovně rozkladu (v tis. Kč) 

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

Ukazatel 
absolutní 

vliv 
pořadí 

absolutní 

vliv 
pořadí 

absolutní 

vliv 
pořadí 

absolutní 

vliv 
pořadí 

změna EVA 4785,66 x 38354,48 x 16740,41 x -227157,63 x 

další úrovně 

VK -155,59 19.(-) 108,44 22.(+) 4181,29 14.(+) 5860,14 14.(+) 

A/VK -4980,26 8.(-) 15530,41 9.(+) -18362,04 6.(-) 921,81 20.(+) 

RF -4256,96 9.(-) -2408,24 15.(-) -1222,73 19.(-) 10112,43 11.(+) 

RLA -109,14 23.(-) 3495,44 13.(+) 4289,72 13.(+) -2031,77 18.(-) 

Rpodnikatelské 14132,75 3.(+) -15637,13 8.(-) 6521,20 10.(+) -76369,91 3.(-) 

Rfinstab 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 

Rfinstr 796,95 16.(+) -4454,82 12.(-) 256,76 22.(+) -4176,23 16.(-) 

EAT/EBT 101,52 20.(+) -14494,25 10.(-) 3391,89 15.(+) 15422,55 8.(+) 

EBT/EBIT 280,32 18.(+) -53,72 23.(-) -2369,81 17.(-) 22571,98 5.(+) 

Nfinanční/Výnosy 1183,20 14.(+) -18326,66 5.(-) -23448,37 3.(-) 20136,88 7.(+) 

DM/Výnosy -5276,97 7.(-) 15939,58 7.(+) -14577,18 8.(-) -21595,82 6.(-) 

Ost.A/Výnosy -772,06 17.(-) 1031,53 17.(+) -1077,10 20.(-) -502,88 22.(-) 

Nmat., ener./Výnosy -2662,66 10.(-) 17535,44 6.(+) 61370,32 1.(+) -5148,38 15.(-) 

Nslužby/Výnosy -9316,73 4.(-) -63670,55 3.(-) -8752,34 9.(-) 12867,83 9.(+) 

Nosobní/Výnosy -77213,07 2.(-) 164977,13 1.(+) -14630,42 7.(-) -231600,20 1.(-) 

Odpisy/Výnosy -6659,59 5.(-) 21223,98 4.(+) -5241,32 12.(-) -44068,70 4.(-) 

Njiné provozní/Výnosy 96777,09 1.(+) -94306,40 2.(-) 22965,99 4.(+) 85357,66 2.(+) 

Pohl.dl./Výnosy -21,24 22.(-) 362,26 21.(+) 29,67 23.(+) 0,00 x 

Pohl.kr./Výnosy -1436,17 12.(-) -640,26 19.(-) 20506,13 5.(+) -6336,35 13.(-) 

Materiál/Výnosy -2043,94 11.(-) 1612,62 16.(+) 5794,93 11.(+) -2039,11 17.(-) 

NV,polotovary/Výnosy -1361,27 13.(-) 2452,37 14.(+) 858,27 21.(+) -1028,34 19.(-) 

Výrobky/Výnosy 3,50 24.(+) 860,44 18.(+) -1422,98 18.(-) -789,92 21.(-) 

Posk.zálohy/Výnosy -2,46 25.(-) -16,82 25.(-) -2,55 25.(-) -24,17 23.(-) 

Peníze/Výnosy 24,95 21.(+) 51,95 24.(+) -14,61 24.(-) -6,50 24.(-) 

Účty v bankách/Výnosy 1110,07 15.(+) -377,57 20.(-) 2767,95 16.(+) -11508,05 10.(-) 

Kr.CP a podíly/Výnosy 6643,44 6.(+) 7559,33 11.(+) -25072,25 2.(-) 6817,40 12.(+) 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Při dalších úrovních rozkladu ekonomické přidané hodnoty byl spread rozložen na 

rentabilitu vlastního kapitálu a náklady na vlastní kapitál. Rentabilita vlastního kapitálu byla 

dále rozložena na součin tří ukazatelů (ukazatele EAT/EBIT, rentability aktiv a finanční páky), 

náklady na vlastní kapitál byly rozloženy na součet bezrizikové sazby a rizikových přirážek. 

Ukazatele EAT/EBIT a rentabilita aktiv byly dále rozkládány na další ukazatele. Takto byla 

rozložena ekonomická přidaná hodnota do osmi úrovní. Pět ukazatelů, které nejvíce působily 

na změnu ekonomické přidané hodnoty v jednotlivých obdobích, bylo pro větší přehlednost 

v Tab. 4.18 vyznačeno zeleně. 

 

V roce 2007 se ekonomická přidaná hodnota oproti předešlému roku zvýšila  

o 4 786 tis. Kč, přičemž tato změna je součtem pozitivních a negativních vlivů dílčích 

ukazatelů. Nejvíce ekonomickou přidanou hodnotu ovlivnil ukazatel jin  p ovozní 

náklady/výnosy, přičemž jeho vliv byl pozitivní, a to ve výši 96 777 tis. Kč, což bylo 
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způsobeno vícenásobným snížením jiných provozních nákladů než výnosů. Druhý největší 

vliv měl ukazatel osobní náklady/výnosy, který na ekonomickou přidanou hodnotu působil 

negativně ve výši -77 21  tis. Kč, a to v důsledku zvýšení osobních nákladů, zejména 

mzdových nákladů, a snížení výnosů. Třetím ukazatelem nejvíce ovlivňujícím ekonomickou 

přidanou hodnotu byla riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko, která na ni měla 

pozitivní vliv ve výši 14 133 tis. Kč. Další výrazný vliv na ekonomickou přidanou hodnotu 

měly ukazatele náklady na služby/výnosy a odpisy/výnosy, které na ni působily negativně. 

 

V roce 2008 ekonomická přidaná hodnota oproti roku 2007 opět vzrostla, a to  

o 38 354 tis. Kč. Ekonomická přidaná hodnota byla nejvýrazněji ovlivněna ukazatelem osobní 

náklady/výnosy, jehož vliv byl pozitivní ve výši 164 977 tis. Kč, což bylo dáno téměř 

dvojnásobným zvýšením výnosů, přičemž osobní náklady se zvýšily jen 1,1 krát. Druhým 

nejvýznamnějším ukazatelem působícím na ekonomickou přidanou hodnotu byl ukazatel jin  

p ovozní náklady/výnosy, který na ni působil negativně ve výši -94 306 tis. Kč, a to 

v důsledku vícenásobného zvýšení nákladů než výnosů. Třetím ukazatelem, který nejvíce 

ovlivňoval ekonomickou přidanou hodnotu, byl ukazatel náklady na služby/výnosy, přičemž 

jeho vliv byl negativní ve výši -63 671 tis. Kč, což bylo způsobeno zvýšením nákladů na 

služby 2,6 krát, přičemž výnosy se zvýšily jen téměř dvojnásobně. Dalšími ukazateli v pořadí 

vlivu na ekonomickou přidanou hodnotu byly odpisy/výnosy a finanční náklady/výnosy, kdy 

první z nich měl pozitivní vliv, druhý negativní vliv. 

 

Další významný růst ekonomické přidané hodnoty byl zaznamenán v roce 2009, kdy 

se její hodnota oproti roku 2008 zvýšila o 16 740 tis. Kč. Největší vliv na ekonomickou 

přidanou hodnotu měl ukazatel náklady na mate iál a ene gii/výnosy, který na ni působil 

pozitivně ve výši 61 370 tis. Kč, což bylo následkem snížení nákladů na materiál a energii  

1,2 krát, přičemž výnosy se snížily jen 1,1 krát. Druhým ukazatelem s nejvýraznějším vlivem 

byl ukazatel k átkodob  cenn  papí y a podíly/výnosy, jehož negativní vliv činil  

-25 072 tis. Kč, a to v důsledku zvýšení krátkodobých cenných papírů a podílů a snížení 

výnosů. Třetí největší vliv měl ukazatel finanční náklady/výnosy, který ovlivňoval 

ekonomickou přidanou hodnotu negativně ve výši -23 448 tis. Kč, což bylo způsobeno 

zvýšením finančních nákladů a snížením výnosů. Dalšími ukazateli, jež podstatně ovlivnily 

ekonomickou přidanou hodnotu, byly jin  p ovozní náklady/výnosy a k átkodob  

pohledávky/výnosy, přičemž oba na ni působily pozitivně. 
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V roce 2010 ekonomická přidaná hodnota oproti předchozímu roku prudce poklesla  

o 227 158 tis. Kč. Prvním ukazatelem, který zásadně ovlivnil ekonomickou přidanou hodnotu, 

byl ukazatel osobní náklady/výnosy, jehož negativní vliv ve výši -231 600 tis. Kč byl 

zapříčiněn 2,1 násobným snížením výnosů, přičemž osobní náklady, tvořené především 

mzdovými náklady, se snížily jen 1,1 krát. Druhý nejvýznamnější vliv měl ukazatel jin  

p ovozní náklady/výnosy, přičemž jeho vliv byl pozitivní, a to ve výši 85  58 tis. Kč, což bylo 

dáno vícenásobným poklesem nákladů než výnosů. Třetím ukazatelem v pořadí vlivu na 

ekonomickou přidanou hodnotu byla riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko, která 

na ni působila negativně ve výši -76 370 tis. Kč. Z hlediska míry vlivu byly dalšími ukazateli 

odpisy/výnosy a EBT/EBIT, přičemž první z nich působil na ekonomickou přidanou hodnotu 

negativně, druhý naopak pozitivně. 

 

4.4 Srovnání společnosti Ostroj, a. s. s odvětvím 

V této kapitole budou srovnány hodnoty vybraných finančních ukazatelů společnosti 

Ostroj, a. s. s hodnotami dosahovanými odvětvím, v němž společnost působí. Tímto odvětvím 

je zpracovatelský průmysl, který se dle nové klasifikace ekonomických činností, nazvané  

CZ-NACE, nachází v sekci označené písmenem C, konkrétně jsou činnosti společnosti  

Ostroj, a. s. zařazeny převážně v oddílu č. 28 s názvem „Výroba strojů a zařízení j. n.“. Dříve 

byla využívána odvětvová klasifikace ekonomických činností s názvem OKEČ, avšak  

k 1. 1. 2008 byla zrušena. Data za odvětví dle nové klasifikace CZ-NACE jsou dostupná 

v materiálech Ministerstva průmyslu a obchodu [14] za období let 2007 – 2010, z tohoto 

důvodu byla pro toto období použita data dle nové klasifikace. Pro rok 2006 byla použita data 

za odvětví dle klasifikace OKEČ, taktéž dostupná v materiálech Ministerstva průmyslu  

a obchodu. 

Srovnání společnosti Ostroj, a. s. s odvětvím bylo provedeno nejdříve pomocí 

vybraných poměrových ukazatelů, poté také pomocí ekonomické přidané hodnoty. 

 

4.4.1 Srovnání poměrových ukazatelů společnosti s odvětvím 

Pro srovnání společnosti Ostroj, a. s. s odvětvím byla vybrána rentabilita aktiv, 

rentabilita vlastního kapitálu, podíl vlastního kapitálu na aktivech a běžná likvidita. 

 

Následující obrázek (Obr. 4.9) zachycuje srovnání vývoje rentability aktiv společnosti 

Ostroj, a. s. za období let 2006 – 2010 s odvětvím. 
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Obr. 4.9: Srovnání rentability aktiv s odvětvím 

 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Z Obr. 4.9 je patrné, že společnost Ostroj, a. s. v celém sledovaném období vykazovala 

z hlediska rentability aktiv odlišný trend než odvětví. Rentabilita aktiv měla v letech  

2006 – 2007 u společnosti klesající trend, naopak u odvětví byl zaznamenán rostoucí trend. 

V letech 2007 – 2009 rentabilita aktiv u společnosti rostla, naopak u odvětví v tomto období 

klesala. V roce 2010 rentabilita aktiv společnosti prudce poklesla, oproti tomu rentabilita 

aktiv odvětví se zvýšila. Rentabilita aktiv společnosti byla výrazně lepší než rentabilita aktiv 

odvětví pouze v letech 2008 a 2009, což bylo způsobeno vyšším výsledkem hospodaření 

společnosti, ve všech ostatních letech mělo lepší rentabilitu aktiv odvětví, přičemž 

k nejvýraznějšímu rozdílu došlo v roce 2010, kdy rentabilita aktiv společnosti byla záporná ve 

výši -1,20 %, naopak v odvětví její výše dosáhla 7,71 %. 

 

Na dalším obrázku (Obr. 4.10) je zobrazeno srovnání vývoje rentability vlastního 

kapitálu společnosti Ostroj, a. s. za období let 2006 – 2010 s odvětvím. 

  

Obr. 4.10: Srovnání rentability vlastního kapitálu s odvětvím 

 

Zdroj:  lastní zp acování 
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Z Obr. 4.10 vyplývá, že stejně jako při srovnání rentability aktiv společnosti 

s odvětvím se rentabilita vlastního kapitálu společnosti Ostroj, a. s. vyvíjela v celém 

sledovaném období opačným směrem než v odvětví. Rentabilita vlastního kapitálu byla lepší 

u společnosti jen v letech 2008 a 2009, ve všech ostatních letech mělo lepší rentabilitu 

vlastního kapitálu odvětví. K největšímu rozdílu rentability vlastního kapitálu při srovnání 

společnosti s odvětvím došlo v roce 2010, kdy společnost dosáhla záporné hodnoty -1,91 %, 

odvětví dosáhlo výše 1 ,50 %. 

 

Tento odlišný trend u společnosti a u odvětví může být způsoben tím, že oddíl 

„Výroba strojů a zařízení j. n.“ je poměrně rozsáhlý, přičemž činnosti společnosti jsou 

zařazeny jen do některých částí tohoto oddílu a současně to může být dáno tím, že sice 

převažující činnosti společnosti jsou zařazeny do oddílu „Výroba strojů a zařízení j. n.“, avšak 

některé další činnosti společnosti jsou zařazeny do oddílu „Výroba kovových konstrukcí  

a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení“. Záporná rentabilita u společnosti v roce 

2010 byla způsobena světovou hospodářskou krizí, která se projevila v důlním průmyslu, na 

který je Ostroj, a. s. zaměřen. V důsledku krize společnost ztratila významné zakázky 

v oblasti důlních strojů. Rentabilita odvětví v roce 2010 byla poměrně vysoká, neboť náznaky 

krize se zde projevily v dřívějších obdobích. 

 

Na následujícím obrázku (Obr. 4.11) je srovnání vývoje podílu vlastního kapitálu na 

aktivech společnosti Ostroj, a. s. za období let 2006 – 2010 s odvětvím. 

 

Obr. 4.11: Srovnání podílu vlastního kapitálu na aktivech s odvětvím 

 

Zdroj:  lastní zp acování 
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Podíl vlastního kapitálu na aktivech společnosti Ostroj, a. s. se v čase střídavě 

zvyšoval a snižoval. Oproti tomu v odvětví tento ukazatel v letech 2006 – 2007 klesal  

a v období 2007 – 2010 vykazoval rostoucí trend. Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

společnosti byl v celém sledovaném období výrazně vyšší než v odvětví, a to  

o 25,92 – 39,47 p. b, což bylo dáno tím, že společnost výrazně upřednostňuje při financování 

svého majetku vlastní kapitál. Z toho vyplývá, že společnost je velmi samostatná v oblasti 

financování a lze ji považovat za méně rizikovou pro věřitele než odvětví, avšak měla by do 

svého financování zapojit více cizích zdrojů, které jsou levnější. 

 

Na následujícím obrázku (Obr. 4.12) je znázorněn vývoj běžné likvidity společnosti  

Ostroj, a. s. a odvětví za období let 2006 – 2010. 

 

Obr. 4.12: Srovnání běžné likvidity s odvětvím 

 

Zdroj:  lastní zp acování 
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4.4.2 Srovnání ekonomické přidané hodnoty společnosti s odvětvím 

Jelikož ekonomická přidaná hodnota je jedním z nejvýznamnějších výkonnostních 

měřítek, byly její hodnoty dosahované společností srovnány s hodnotami v odvětví. 

Ekonomickou přidanou hodnotu ovlivňuje rozdíl rentability vlastního kapitálu a nákladů 

vlastního kapitálu. Pro větší přehlednost je ekonomická přidaná hodnota v jednotlivých letech, 

včetně rentability vlastního kapitálu, nákladů vlastního kapitálu a jejich rozdílu, uvedena 

v Tab. 4.21. 

 

Tab. 4.21: Srovnání vývoje ekonomické přidané hodnoty společnosti s odvětvím 

 2006 2007 2008 2009 2010 
EVA společnost (v tis. Kč) -21 910 -17 124 21 230 37 971 -189 187 
EVA odvětví (v tis. Kč) -1 691 843 

1691842,8 
 

1 444 141 
 

-965 836 
 

-6 152 568 
 

-1 673 820 
-

1673819,8 
 

ROE společnost 7,32 % 6,64 % 13,06 % 13,33 % -1,91 % 
ROE odvětví 10,80 % 13,18 % 10,95 % 7,67 % 13,50 % 
RE společnost 9,95 % 8,69 % 10,82 % 9,85 % 16,73 % 
RE odvětví 
 

 

13,23 % 10,63 % 12,54 % 17,75 % 16,14 % 
(ROE - RE) společnost 
 

-2,64 % -2,04 % 2,24 % 3,48 % -18,64 % 
(ROE - RE) odvětví -2,43 % 2,55 % -1,59 % -10,08 % -2,63 % 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Při srovnání ekonomické přidané hodnoty společnosti s odvětvím bylo zjištěno, že 

zatímco společnost dosáhla záporné ekonomické přidané hodnoty ve třech letech, a to 

v období 2006 – 2007 a v roce 2010, v odvětví bylo dosaženo záporné ekonomické přidané 

hodnoty dokonce ve čtyřech letech, a to v roce 2006 a v období 2008 – 2010. Vývoj 

ekonomické přidané hodnoty společnosti lze považovat za příznivější než vývoj v odvětví, 

neboť společnost ve dvou letech dosáhla kladné ekonomické přidané hodnoty, zatímco 

odvětví jen v jednom roce. 

Ekonomická přidaná hodnota je ovlivněna vývojem rentability vlastního kapitálu  

a nákladů na vlastní kapitál, zejména jejich rozdílem tzv. spreadem. Vývoj rentability 

vlastního kapitálu společnosti ve srovnání s odvětvím je uveden v kapitole 4.4.1. V případě 

srovnání nákladů na vlastní kapitál společnosti s odvětvím je patrné, že náklady na vlastní 

kapitál společnosti byly v období let 2006 – 2009 nižší než v odvětví, pouze v roce 2010 byly 

náklady vlastního kapitálu společnosti vyšší. Rozdíl rentability vlastního kapitálu a nákladů 

na vlastní kapitál tzv. spread společnosti byl záporný v letech 2006 – 2007 a v roce 2010, 

z toho důvodu byla v těchto letech záporná i ekonomická přidaná hodnota společnosti. Spread 

odvětví byl záporný v roce 2006 a v letech 2008 – 2010 v důsledku toho byla záporná v těchto 

letech i ekonomická přidaná hodnota odvětví. 
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Aby bylo možné detailněji posoudit odlišný vývoj ekonomické přidané hodnoty ve 

společnosti a v odvětví, byl proveden také pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty 

odvětví v jednotlivých obdobích, který je součástí Přílohy 12. Pyramidový rozklad 

ekonomické přidané hodnoty společnosti byl podrobně popsán v kapitole 4.3.2 a jeho 

schematické znázornění za jednotlivá období obsahuje Příloha 11. Poněvadž ekonomická 

přidaná hodnota odvětví byla rozložena jen do čtyř úrovní a rozklad ekonomické přidané 

hodnoty společnosti je osmiúrovňový, pro účely srovnání těchto rozkladů bylo přizpůsobeno 

pořadí vlivů dílčích ukazatelů na změnu ekonomické přidané hodnoty společnosti 

čtyřúrovňovému rozkladu. V Tab. 4.22 je provedeno srovnání vlivů dílčích ukazatelů na 

změnu ekonomické přidané hodnoty odvětví a společnosti, přičemž tři ukazatele s největším 

vlivem jsou vyznačeny zeleně. 

 

Tab. 4.22: Vlivy dílčích ukazatelů na změnu EVA pro čtyřúrovňový rozklad (v tis. Kč) 

  2006/2007 

  

2007/2008 

  

2008/2009 

  

2009/2010 

  
Ukazatel 

absolutní 

vliv 
pořadí 

absolutní 

vliv 
pořadí 

absolutní 

vliv 
pořadí 

absolutní 

vliv 
pořadí 

ODVĚTVÍ 

změna EVA 3135984,24 x -2409977,25 x -5186731,82 x 4478747,83 x 

VK -7959,10 11.(-) 20548,33 10. (+) -11068,65 11. (-) -161902,82 8. (-) 

A/VK 116179,88 8.(+) -31903,54 9. (-) -275381,20 7. (-) -290026,29 7. (-) 

RF -321893,61 6. (-) -158563,09 5. (-) -73142,68 9. (-) 598280,65 5. (+) 

RLA 618540,66 4. (+) 123326,85 6. (+) -50531,45 10. (-) 20135,80 11. (+) 

Rpodnikatelské 290335,41 7. (+) -305380,76 4. (-) -934466,38 4. (-) 355178,30 6. (+) 

Rfinstab -498619,51 5. (-) -64599,78 8. (-) -1175064,33 2. (-) 123051,73 9. (+) 

Rfinstr 1552663,29 2. (+) -716470,25 1. (-) -941974,92 3. (-) -90848,53 10. (-) 

EAT/EBT 97217,79 9. (+) -4234,80 11. (-) -167893,75 8. (-) 731538,93 4. (+) 

EBT/EBIT 65293,55 10. (+) -700668,53 2. (-) 459766,61 6. (+) 1187881,20 1. (+) 

EBIT/Výnosy 2302177,38 1. (+) -101213,54 7. (-) -505452,17 5. (-) 1042043,69 2. (+) 

Výnosy/A -1077951,51 3. (-) -470818,14 3. (-) -1511522,89 1. (-) 963415,17 3. (+) 

SPOLEČNOST 

změna EVA 4785,66 x 38354,48 x 16740,41 x -227157,63 x 

VK -155,59 8.(-) 108,44 9.(+) 4181,29 6.(+) 5860,14 7.(+) 

A/VK -4980,26 2.(-) 15530,41 4.(+) -18362,04 2.(-) 921,81 10.(+) 

RF -4256,96 3.(-) -2408,24 8.(-) -1222,73 9.(-) 10112,43 6.(+) 

RLA -109,14 9.(-) 3495,44 7.(+) 4289,72 5.(+) -2031,77 9.(-) 

Rpodnikatelské 14132,75 1.(+) -15637,13 3.(-) 6521,20 4.(+) -76369,91 2.(-) 

Rfinstab 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 

Rfinstr 796,95 6.(+) -4454,82 6.(-) 256,76 10.(+) -4176,23 8.(-) 

EAT/EBT 101,52 10.(+) -14494,25 5.(-) 3391,89 7.(+) 15422,55 5.(+) 

EBT/EBIT 280,32 7.(+) -53,72 10.(-) -2369,81 8.(-) 22571,98 4.(+) 

EBIT/Výnosy 2108,24 5.(+) 27432,93 2.(+) 32263,85 1.(+) -162454,92 1.(-) 

Výnosy/A -3132,17 4.(-) 28835,43 1.(+) -12209,72 3.(-) -37013,73 3.(-) 

Zd oj:  lastní zp acování 
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Z Tab. 4.22 je zřejmé, že na vývoj ekonomické přidané hodnoty odvětví měly 

v jednotlivých letech největší vliv jiné dílčí ukazatele než na vývoj ekonomické přidané 

hodnoty společnosti. 

V roce 2007 ekonomická přidaná hodnota odvětví vzrostla oproti roku 2006  

o 3 135 984 tis. Kč, ekonomická přidaná hodnota společnosti vykazovala v tomto roce stejný 

trend a vzrostla o 4 786 tis. Kč. Největší vliv na nárůst ekonomické přidané hodnoty odvětví 

měl ukazatel EBIT/výnosy, který ji zvýšil o 2 302 177 tis. Kč, což bylo způsobeno 

vícenásobným poklesem výnosů než zisku, druhý největší vliv na její nárůst mělo snížení 

rizikové přirážky za finanční strukturu. Třetí největší vliv na ekonomickou přidanou hodnotu 

odvětví měl ukazatel výnosy/aktiva, přičemž jeho vliv byl negativní. Růst ekonomické přidané 

hodnoty společnosti nejvíce ovlivnilo snížení rizikové přirážky za obchodní podnikatelské 

riziko, které ji zvýšilo o 14 13  tis. Kč. Dalšími ukazateli v pořadí vlivu byly ukazatel 

finanční páky a bezriziková sazba, přičemž jejich vliv byl negativní. 

V roce 2008 měla ekonomická přidaná hodnota odvětví oproti předchozímu roku 

klesající trend, přičemž její hodnota se snížila o 2 409 977 tis. Kč, avšak trend ekonomické 

přidané hodnoty společnosti byl v tomto roce stále rostoucí, neboť se zvýšila o  8  54 tis. Kč. 

Pokles ekonomické přidané hodnoty odvětví nejvíce ovlivnila riziková přirážka za finanční 

strukturu, která se v tomto roce zvýšila, přičemž její vliv byl negativní, a to ve výši  

-716 470 tis. Kč. Dalšími ukazateli, které měly podstatný vliv na pokles ekonomické přidané 

hodnoty odvětví, byly ukazatele EBT/EBIT a výnosy/aktiva, přičemž první z nich byl ovlivněn 

vícenásobným poklesem zisku před zdaněním než zisku před úroky a zdaněním, druhý z nich 

byl ovlivněn vícenásobným nárůstem aktiv než výnosů. Na nárůst ekonomické přidané 

hodnoty společnosti měl největší vliv ukazatel výnosy/aktiva, jehož pozitivní vliv byl ve výši 

28 8 5 tis. Kč, což bylo způsobeno téměř dvojnásobným zvýšením výnosů, přičemž aktiva se 

zvýšila jen 1,  krát. Dalším ukazatelem, který působil na růst ekonomické přidané hodnoty 

společnosti, byl ukazatel EBIT/výnosy, což bylo dáno vícenásobným nárůstem EBITu než 

výnosů. Třetím ukazatelem s největším vlivem byla riziková přirážka za obchodní 

podnikatelské riziko, přičemž její vliv byl negativní. 

V roce 2009 měla ekonomická přidaná hodnota odvětví nadále klesající trend, přičemž 

její hodnota poklesla o 5 186 732 tis. Kč, naopak ekonomická přidaná hodnota společnosti 

vykazovala stále rostoucí trend a její hodnota vzrostla o 16 740 tis. Kč. Snížení ekonomické 

přidané hodnoty odvětví způsobil především ukazatel výnosy/aktiva, jehož negativní vliv, 

způsobený vícenásobným snížením výnosů než aktiv, byl ve výši -1 511 523 tis. Kč. Dalšími 

ukazateli, které významně působily na pokles ekonomické přidané honory odvětví, byly 
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riziková přirážka za finanční stabilitu a riziková přirážka za finanční strukturu, což bylo 

způsobeno jejich nárůstem v tomto období. Růst ekonomické přidané hodnoty společnosti byl 

způsoben především ukazatelem  B  /výnosy, jehož pozitivní vliv byl ve výši 32 264 tis. Kč, 

což bylo způsobeno zvýšením zisku před úroky a zdaněním a poklesem výnosů. Dalšími 

ukazateli s největším vlivem byly ukazatele aktiva/vlastní kapitál a výnosy/aktiva, přičemž 

jejich vliv byl negativní. 

V roce 2010 se ekonomická přidaná hodnota odvětví výrazně zvýšila, a to  

o 4 478 748 tis. Kč, avšak ekonomická přidaná hodnota společnosti měla opět opačný trend  

a její hodnota se prudce snížila o 227 158 tis. Kč. Zvýšení ekonomické přidané hodnoty 

odvětví způsobil zejména ukazatel EBT/EBIT, který zapříčinil její nárůst o 1 187 881 tis. Kč 

v důsledku více násobného nárůstu zisku před zdaněním než zisku před úroky a zdaněním. 

Dalšími ukazateli, které podstatně ovlivnily růst ekonomické přidané hodnoty odvětví v tomto 

roce, byly ukazatele  B  /výnosy a výnosy/aktiva, přičemž první z nich byl ovlivněn větším 

nárůstem EBITu než výnosů, druhý z nich byl ovlivněn růstem výnosů a poklesem aktiv. Na 

snížení ekonomické přidané hodnoty společnosti měl vliv především ukazatel  B  /výnosy, 

který ji snížil o -162 455 tis. Kč, což bylo způsobeno zápornou hodnotou výsledku 

hospodaření. Dalšími ukazateli, které způsobily pokles ekonomické přidané hodnoty 

společnosti, byly riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko a ukazatel výnosy/aktiva, 

přičemž první z nich byl ovlivněn prudkým nárůstem této rizikové přirážky, druhý z nich 

vícenásobným snížením výnosů než aktiv. 

 

Tento odlišný trend ekonomické přidané hodnoty společnosti a odvětví může být 

způsoben, stejně jako odlišný trend ukazatelů rentability společnosti a odvětví, tím, že oddíl 

„Výroba strojů a zařízení j. n.“ je poměrně rozsáhlý, přičemž činnosti společnosti jsou 

zařazeny jen do některých částí tohoto oddílu a současně to může být dáno tím, že sice 

převažující činnosti společnosti jsou zařazeny do oddílu „Výroba strojů a zařízení j. n.“, avšak 

některé další činnosti společnosti jsou zařazeny do oddílu „Výroba kovových konstrukcí  

a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení“.  

 

4.5 Zhodnocení výkonnosti společnosti Ostroj, a. s. a doporučení 

Finanční výkonnost společnosti Ostroj, a. s. byla hodnocena za období let 2006 – 2010 

s využitím účetních výkazů a výročních zpráv této společnosti. Společnost Ostroj, a. s. 

dosáhla v období let 2006 – 2009 zisku, avšak v roce 2010 došlo k prudkému propadu 



 

79 

 

výsledku hospodaření z 145 564 tis. Kč na -19 400 tis. Kč a společnost se dostala do ztráty. 

Záporný výsledek hospodaření byl způsoben výpadkem významných zakázek společnosti 

v oblasti důlních strojů. 

V oblasti zadluženosti dosahovala společnost ve všech letech velmi dobrých výsledků. 

Ostroj, a. s. je málo zadluženou společností, neboť při financování svého majetku 

upřednostňuje vlastní kapitál. V souvislosti s tím je možné říci, že společnost je finančně 

stabilní a pro věřitele zajímavá, neboť pro ně představuje nižší riziko. Přesto by společnost 

měla do financování svého majetku zapojit ve větší míře cizí kapitál, neboť je levnější než 

vlastní kapitál a příliš vysoká míra financování vlastním kapitálem může snižovat výnosnost 

vložených prostředků. 

Ve všech ukazatelích rentability dosahovala společnost v období let 2006 – 2009 

kladných hodnot, přičemž jejich hodnoty byly nejlepší v letech 2008 a 2009, což bylo 

způsobeno vysokou hodnotou výsledku hospodaření, který společnost Ostroj, a. s. v obou 

letech ve srovnání s plánem výrazně překročila. Výrazný nárůst výsledku hospodaření v roce 

2008 oproti roku 2007 byl způsoben především zvýšením tržeb, snižováním nákladů ve 

výrobě, dobrou prací se zahraničními valutami a zvýšením cen některých produktů [17]. 

V roce 2009 došlo k dalšímu nárůstu výsledku hospodaření, avšak v roce 2010 společnost 

dosáhla ztráty vlivem výpadku významných zakázek v oblasti důlních strojů, což bylo 

způsobeno světovou hospodářskou krizí, která v důlním průmyslu nastoupila později než 

v jiných sektorech. V důsledku toho, dosáhly všechny ukazatele rentability v roce 2010 

záporných hodnot. 

Z hlediska likvidity velikost ukazatelů společnosti přesáhla ve všech letech, 

s výjimkou roku 2008, doporučené pásmo hodnot. Z toho vyplývá, že společnost je vysoce 

likvidní a je schopna hradit včas své splatné závazky. Společnost by však měla vzít v úvahu, 

že příliš vysoká likvidita může mít za následek snížení její výnosnosti. 

V rámci ukazatelů aktivity nesplňovala společnost ani v jednom roce pravidlo 

solventnosti, neboť doba obratu závazků byla kratší než doba obratu pohledávek, což 

znamená, že společnost musí uhradit své krátkodobé závazky dodavatelům dříve, než inkasuje 

finanční prostředky ze svých krátkodobých pohledávek od odběratelů. Společnost by tento 

problém mohla vyřešit zkrácením lhůt splatnosti pohledávek pro své odběratele, avšak 

z hodnot ukazatelů likvidity vyplývá, že i přes nesplnění pravidla solventnosti nemá 

společnost žádné problémy s včasným splácením svých závazků. 

Výkonnost společnosti Ostroj, a. s. byla hodnocena také bankrotními a bonitními 

modely. Dle Beaverova modelu vykazovaly všechny ukazatele v některých obdobích příznaky 
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společnosti ohrožené bankrotem, avšak nejvíce byla společnost Ostroj, a. s. ohrožena 

bankrotem v období 2009/2010. Pomocí Altmanova modelu bylo zjištěno, že Z-skóre 

společnosti bylo ve všech letech nad nebo mírně pod horní hranicí intervalu pro šedou zónu, 

což vypovídá o poměrně malé pravděpodobnosti bankrotu společnosti Ostroj, a. s. Na 

základě využití indexů IN je možné říci, že v letech 2006 – 2009 byla na tom společnost 

Ostroj, a. s. poměrně dobře, naopak nejhůře na tom byla společnost v roce 2010. Například 

dle IN95 dosahovala společnost v letech 2006 – 2009 hodnot nacházejících se nad horní 

hranicí šedé zóny, tedy v tomto období ji lze považovat za společnost s výborným finančním 

zdravím, která je schopna bez problémů splácet své závazky, což dokazují i vysoké hodnoty 

ukazatelů likvidity. V roce 2010 se nacházely hodnoty společnosti, především v důsledku 

ztráty, v oblasti šedé zóny, přičemž další hodnocení jejího finančního zdraví bude záležet na 

tom, zda v dalším roce dosáhne zisku nebo bude pokračovat ztrátě. Posledním modelem je 

Kralickuv Quick-test pomocí něhož bylo zjištěno, že společnost Ostroj, a. s. má výbornou 

finanční stabilitu, avšak horší výnosovou situaci. 

Dalším velmi rozšířeným měřítkem výkonnosti, pomocí něhož byla hodnocena 

společnost Ostroj, a. s., je ekonomická přidaná hodnota. Její vývoj měl v letech 2006 – 2009 

rostoucí charakter, přičemž v prvních dvou letech byla její hodnota záporná, v dalších dvou 

letech byla kladná. V roce 2010 byla ekonomická přidaná hodnota opět záporná a její hodnota 

byla ze všech let nejhorší, což bylo způsobeno zápornou hodnotou rentability vlastního 

kapitálu. Z toho vyplývá, že ve společnosti Ostroj, a. s. došlo v letech 2006, 2007 a 2010 ke 

snížení hodnoty pro vlastníky, naopak v letech 2008 a 2009 došlo ke zvýšení hodnoty pro 

vlastníky. Společnost by měla do budoucna zvýšit rentabilitu vlastního kapitálu a to tak, aby 

její hodnota byla větší než náklady na vlastní kapitál, což by zajistilo kladnou ekonomickou 

přidanou hodnotu. Zvýšení rentability vlastního kapitálu může společnost dosáhnout lepší 

kontrolou nákladů a hospodárností při vynakládání prostředků, efektivnějším využíváním 

svého majetku, snížením podílu vlastního kapitálu na celkovém kapitálu. 

Poněvadž jsou rentabilita vlastního kapitálu a ekonomická přidaná hodnota 

významnými ukazateli pro hodnocení výkonnosti podniku, byly pomocí pyramidových 

rozkladů identifikovány a kvantifikovány faktory působící na tyto vrcholové ukazatele. 

Přehled dílčích ukazatelů, které v jednotlivých obdobích nejvíce ovlivnily změnu rentability 

vlastního kapitálu, je uveden v Tab. 2.23, přičemž modrou barvou jsou vyznačeny ukazatele 

s pozitivním vlivem, oranžová barva představuje ukazatele s negativním vlivem. 
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Tab. 4.23: Ukazatele s největším vlivem na změnu rentability vlastního kapitálu 

Pořadí 

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

1. 
jiné provozní 

náklady/výnosy 
osobní 

náklady/výnosy 
výkonová 

spotřeba/výnosy 
osobní 

náklady/výnosy 

2. 
osobní 

náklady/výnosy 
jiné provozní 

náklady/výnosy 
finanční 

náklady/výnosy 
jiné provozní 

náklady/výnosy 

3. 
výkonová 

spotřeba/výnosy 
výkonová 

spotřeba/výnosy 
krátkodobé cizí 

zdroje/aktiva 
finanční 

náklady/výnosy 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Ukazatele, jež v jednotlivých obdobích nejvíce působily na změnu ekonomické 

přidané hodnoty, jsou zachyceny v Tab. 4.24, přičemž modrou barvou jsou vyznačeny 

ukazatele s pozitivním vlivem, oranžová barva představuje ukazatele s negativním vlivem. 

 

Tab. 4.24: Ukazatele s největším vlivem na změnu ekonomické přidané hodnoty 

Pořadí 

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

1. 
jiné provozní 

náklady/výnosy 
osobní 

náklady/výnosy 
náklady na materiál a 

energii/výnosy 
osobní 

náklady/výnosy 

2. 
osobní 

náklady/výnosy 
jiné provozní 

náklady/výnosy 
krátkodobé cenné 

papíry a podíly/výnosy 
jiné provozní 

náklady/výnosy 

3. Rpodnikatelské 
náklady na 

služby/výnosy 
finanční 

náklady/výnosy 
Rpodnikatelské 

4. 
náklady na 

služby/výnosy 
odpisy/výnosy 

jiné provozní 

náklady/výnosy 
odpisy/výnosy 

5. odpisy/výnosy 
finanční 

náklady/výnosy 
krátkodobé 

pohledávky/výnosy 
EBT/EBIT 

Zdroj:  lastní zp acování 

 

Při srovnání společnosti Ostroj, a. s. s odvětvím, kterým je „Výroba strojů a zařízení  

j. n.“, bylo zjištěno, že ukazatele rentability byly v  letech 2006, 2007 a 2010 vyšší v odvětví, 

v ostatních letech měla vyšší rentabilitu společnost. Dále se srovnávaly ukazatele podíl 

vlastního kapitálu na aktivech a běžná likvidita, přičemž oba tyto ukazatele byly ve všech 

letech vyšší ve společnosti. Posledním srovnávaným ukazatelem byla ekonomická přidaná 

hodnota, která byla v odvětví kladná pouze v roce 2007, ve společnosti byla kladná v letech 

2008 a 2009. 
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce byla analýza finanční výkonnosti strojírenské společnosti 

Ostroj, a. s. za období let 2006 – 2010.  

Na základě knižních publikací a internetových zdrojů byla nejprve zpracována 

teoretická východiska pro řešení dané problematiky. Pozornost byla věnována charakteristice 

výkonnosti podniku, teorii a postupům finanční analýzy, souhrnných modelů hodnocení 

finanční úrovně, ekonomické přidané hodnoty, nákladů kapitálu a pyramidových soustav 

ukazatelů. 

Poté následovala praktická část, ve které byly aplikovány poznatky z teoretické části. 

Tato část byla zaměřena na představení společnosti Ostroj, a. s., na zhodnocení finanční 

situace a výkonnosti společnosti pomocí finanční analýzy a souhrnných modelů, na stanovení 

nákladů kapitálu a ekonomické přidané hodnoty, na pyramidové rozklady ukazatelů 

rentability vlastního kapitálu a ekonomické přidané hodnoty. Rovněž byly srovnány vybrané 

poměrové ukazatele a ekonomická přidaná hodnota společnosti s odvětvím. Na závěr bylo 

provedeno souhrnné zhodnocení výsledků, kterých společnost ve sledovaném období dosáhla 

a byla navržena některá doporučení. 

Na základě jednotlivých hodnocených oblastí týkajících se finanční situace  

a výkonnosti podniku je možné říci, že Ostroj, a. s. je málo zadluženou, vysoce likvidní 

společností, která nemá žádné problémy se splácením svých závazků, avšak její slabší 

stránkou je v některých letech nedostatečná výnosnost způsobující záporné výsledky 

ekonomické přidané hodnoty. Jedním z důvodu nižší výnosnosti může být příliš vysoká míra 

financování vlastním kapitálem, z tohoto důvodu lze společnosti doporučit, aby zapojila do 

svého financování ve větší míře cizí kapitál, který je levnější než vlastní kapitál. Dalším 

faktorem určujícím míru výnosnosti je výsledek hospodaření, který byl v letech 2006 – 2007 

kladný, ale poměrně nízký, v období 2008 – 2009 byl také kladný, ale více než dvojnásobný 

oproti předchozímu období, přičemž společnosti se v těchto letech podařilo překročit 

plánovaný zisk, a v roce 2010 byl záporný. Společnost Ostroj, a. s. dosahovala nejlepších 

výsledků v letech 2008 a 2009, naopak nejhorších výsledků bylo dosaženo v roce 2010, 

přičemž tento rok je považován za kritický, neboť společnost dosáhla záporného výsledku 

hospodaření v důsledku výpadku významných zakázek v oblasti důlních strojů, což bylo 

způsobeno světovou hospodářskou krizí, která v důlním průmyslu nastoupila později než 

v jiných sektorech. 
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Seznam zkratek                                            

A aktiva 

CF 

 

cash flow 

 CFROI cash flow z investic 

CZ dl. 

CZ kr. 

dlouhodobé cizí zdroje  

krátkodobé cizí zdroje 

DM dlouhodobý majetek 

EAT čistý zisk 

EBIT zisk před úroky a zdaněním      

 EBITDA zisk před úroky, zdaněním a odpisy 

EBT 

 

zisk před zdaněním 

 EPS 

 

ukazatel čistého zisku na jednu akcii  

 EVA 

 

ekonomická přidaná hodnota 

 FS 

 

finanční stabilita 

 KBU krátkodobé bankovní úvěry 

 Kr. CP krátkodobé cenné papíry 

KZ 

 

krátkodobé závazky 

 L3 

 

běžná likvidita 

 MVA 

 

tržní přidaná hodnota 

 N náklady 

NPV 

 

čistá současná hodnota 

 OA    oběžná aktiva 

RE 

RE 

náklady vlastního kapitálu 

RF 

 

bezriziková sazba 

 Rfinstab 

 

riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability 

 Rfinstr 

 

riziková přirážka za finanční strukturu 

 RLA 

 

riziková přirážka za velikost podniku 

 Rpodnikatelské riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko 

ROA                        rentabilita aktiv 

ROCE rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE     rentabilita vlastního kapitálu 

SH 

 

 

souhrnná finanční situace podniku 

 TSR 

TSR 

tržní výnos akciového kapitálu 
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UZ 

 

úplatné zdroje 

 VK    

 

vlastní kapitál 

 VS výnosová situace 

 WACCU 

 

náklady celkového kapitálu nezadluženého podniku  

 WACCL 

 

náklady celkového kapitálu zadluženého podniku 

ZPL závazky po lhůtě splatnosti 
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Příloha 1/1                                                   

Rozvaha společnosti Ostroj, a. s. 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

  Text Období 

    2006 2007 2008 2009 2010 

  AKTIVA CELKEM 1 104 074 1 021 675 1 377 563 1 388 100 1 305 653 

B Dlouhodobý majetek 415 550 454 488 552 754 651 613 685 787 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 10 028 13 802 1 6421 11 433 7 452 

3. Software 7 431 8 319 1 5531 11 181 7 215 

4. Ocenitelná práva 178 117 351 216 137 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 2 200 141 539 36 100 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 219 5 225 0 0 0 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 404 287 439 451 521 856 625 703 663 858 

1. Pozemky 60 755 60 020 52 493 52 185 52 086 

2. Stavby 204 189 210 731 238 261 367 248 381 499 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 131 868 112 431 109 975 172 440 161 856 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2 807 2 237 3 114 2 370 1 540 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 338 54 032 110 502 31 460 66 546 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1 330 0 7 511 0 331 

III. Dlouhodobý finanční majetek 1 235 1 235 14 477 14 477 14 477 

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 1 221 1 221 14 463 14 463 14 463 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 14 14 14 14 14 

C Oběžná aktiva 671 618 539 183 791 703 695 465 591 485 

I. Zásoby 175 738 212 219 307 000 231 626 178 244 

1. Materiál 66 128 92 879 144 696 76 600 71 991 

2. Nedokončená výroba a polotovary 49 383 66 542 78 640 64 034 48 504 

3. Výrobky 60 227 52 756 83 260 90 595 57 141 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 42 404 397 608 

II. Dlouhodob  pohledávky 3 987 3 859 315 0 0 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 3 987 3 859 0 0 0 

8. Odložená daňová pohledávka 0 0 315 0 0 

III. K átkodob  pohledávky 228 948 225 289 438 803 203 622 207 185 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 202 665 184 252 394 330 180 225 179 724 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 20 000 11 000 

6. Stát - daňové pohledávky 292 24 396 18 078 2 534 11 265 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 20 110 14 757 26 134 234 238 

8. Dohadné účty aktivní 29 0 0 0 0 

9. Jiné pohledávky 5 852 1 884 261 629 4 958 

IV. K átkodobý finanční majetek 262 945 97 816 4 5585 260 217 206 056 

1. Peníze 1 813 1 164 1 201 1 249 712 

2. Účty v bankách 43 956 19 599 44 384 13 812 205 344 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 217 176 77 053 0 245 156 0 

D I. Časové rozlišení 16 906 28 004 33 106 41 022 28 381 

1. Náklady příštích období 16 884 28 004 33 106 41 022 28 381 

3. Příjmy příštích období 22 0 0 0 0 
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 Příloha 1/2 

Rozvaha společnosti Ostroj, a. s. 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

  Text Období 

    2006 2007 2008 2009 2010 

  PASIVA CELKEM 1 104 074 1 021 675 1 377 563 1 388 100 1 305 653 

A Vlastní kapitál 831 373 838 024 945 859 1 092 016 1 014 740 

I. Základní kapitál 765 275 765 275 765 275 765 275 765 275 

1. Základní kapitál 765 275 765 275 765 275 765 275 765 275 

II. Kapitálov  fondy 3 597 479 -11 748 -1 155 1 885 

2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 820 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 3 597 479 -11 748 -1 155 1 065 

III. Reze vní fondy 20 124 22 514 25 737 31 915 39 193 

1. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku 
20 124 22 514 25 737 31 915 39 193 

IV.  ýsledek hospoda ení minulých let -18 466 -5 929 43 033 150 417 227 787 

1. Nerozdělený zisk minulých let 7 389 0 43 033 150 417 227 787 

2. Neuhrazená ztráta minulých let -25 855 -5 929 0 0 0 

V.  ýsledek hospoda ení běžn ho účetního období   /-) 60 843 55 685 123 562 145 564 -19 400 

B Cizí zdroje 269 550 179 456 428 497 295 085 289 926 

I. Rezervy 71 290 17 851 43 562 40 724 10 988 

4. Ostatní rezervy 71 290 17 851 43 562 40 724 10 988 

II. Dlouhodob  závazky 1 971 5 978 0 131 564 

10. Odložený daňový závazek 1 971 5 978 0 131 564 

III. K átkodob  závazky 181 602 152 690 331 366 161 230 195 374 

1. Závazky z obchodních vztahů 123 748 123 395 254 846 107 812 162 934 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 
1 202 2 141 2 057 1 718 2 617 

5. Závazky k zaměstnancům 13 581 14 623 16 745 17 152 15 497 

6.  
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 
7 300 8 057 9 377 8 857 8 735 

7. Stát - daňové závazky a dotace 13 591 2 442 33 035 21 958 2 195 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 21 067 314 573 2 072 1 654 

10. Dohadné účty pasivní 508 1 116 344 344 912 

11. Jiné závazky 605 602 14 389 1 317 830 

IV. Bankovní úvě y a výpomoci 14 687 2 937 53 569 93 000 83 000 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 2 937 0 48 319 83 000 73 000 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 11 750 2 937 5 250 10 000 10 000 

C I. Časové rozlišení 3 151 4 195 3 207 999 987 

1. Výdaje příštích období 3 085 3 920 3 169 311 106 

2.  Výnosy příštích období 66 275 38 688 881 
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Příloha 2 

 Výkaz zisku a ztráty společnosti Ostroj, a. s. 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

  Text Období 

  
 

2006 2007 2008 2009 2010 

II. Výkony 1 081 912 945 901 1 752 636 1 622 834 787 884 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 146 405 926 422 1 693 010 1 599 100 825 308 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -78 106 7 037 40 948 -1 360 -60 271 

3. Aktivace 13 613 12 442 18 678 25 094 22 847 

B. Výkonová spotřeba 693 580 620 552 1 248 572 1 085 358 516 164 

1. Spotřeba materiálu a energie 541 670 477 753 876 239 731 707 354 679 

2. Služby 151 910 142 799 372 333 353 651 161 485 

+ Přidaná hodnota 388 332 325 349 504 064 537 476 271 720 

C. Osobní náklady 281 017 325 851 352 436 342 538 314 386 

1. Mzdové náklady 203 098 234 984 252 384 248 854 224 311 

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 1 450 2 137 2 400 2 403 2 400 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 70 871 81 523 88 212 81 359 76 304 

4. Sociální náklady 5 598 7 207 9 440 9 922 11 371 

D. Daně a poplatky 6 273 1 996 3 363 3 370 3 388 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 38 970 41 024 43 644 46 626 50 913 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 39 373 55 476 115 258 43 388 34 343 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  11 914 12 342 58 986 20 870 2 908 

2. Tržby z prodeje materiálu 27 459 43 134 56 272 22 518 31 435 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 
17 165 20 447 48 990 11 442 13 602 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  7 569 8 022 32 797 3 420 1 840 

2. Prodaný materiál 9 596 12 425 16 193 8 022 11 762 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období 
34 287 -59 211 32 470 40 717 -48 474 

IV. Ostatní provozní výnosy 31 733 16 656 16 714 36 165 16 342 

H. Ostatní provozní náklady 27 906 12 325 20 030 12 862 9 074 

* Provozní výsledek hospodaření 53 820 55 049 135 103 159 474 -20 484 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 143 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 8 100 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 6500 2 0 

1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 

účetních jednotkách pod podstatným vlivem 
0 0 6500 0 0 

2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a 

podílů 
0 0 0 2 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 93 0 0 0 

X. Výnosové úroky 5820 4174 3587 953 2019 

N. Nákladové úroky 714 358 1031 4431 4485 

XI. Ostatní finanční výnosy 22558 13720 66248 102784 26665 

O. Ostatní finanční náklady 15075 12003 52080 76641 23815 

* Finanční výsledek hospodaření 12589 5626 23359 22567 384 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 5570 4992 34900 36480 -697 

1.  - splatná 5000 -65 38115 38664 -469 

2.  - odložená 570 5057 -3215 -2184 -228 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 60839 55683 123562 145561 -19403 

XIII. Mimořádné výnosy 4 2 0 3 3 

* Mimořádný výsledek hospodaření 4 2 0 3 3 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60843 55685 123562 145564 -19400 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 66413 60677 158462 182044 -20097 



 

 

1 

 

Příloha 3 

 Přehled o peněžních tocích společnosti Ostroj, a. s. 2007 - 2010 (v tis. Kč) 

  Text Období 

    2007 2008 2009 2010 

P 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku 

účetního období 
262 945 97 816 45 585 260 217 

 
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 

    
Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 60 676 158 462 182 044 -20 097 

A.1 Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1 až A.1.5) -28 239 30 134 90 184 6 490 

A.1.1 Odpisy stálých aktiv 41 024 43 644 46 626 50 913 

A.1.2 Úpravy o ostatní nepeněžní operace -61 127 21 868 57 432 -45 822 

A.1.3 
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-) (vyúčtování do  

výnosů -, do nákladů +) 
-4 320 -26 322 -17 352 -1 067 

A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 0 -6 500 0 0 

A.1.5 
Vyúčtované nákladové úroky (+) a vyúčtované výnosové 

 úroky (-) 
-3 816 -2 556 3 478 2 466 

A.* 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami 

prac. kapitálu (Z + A.1) 
32 437 188 596 272 228 -13 607 

A.2 
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu  

(A.2.1 až A.2. ) 
-35 213 -246 748 63 775 103 441 

A.2.1 
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) a časového 

rozlišení aktivního  
12 781 -242 692 185 747 10 247 

A.2.2 
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) a 

časového rozlišení pasivního 
-14 529 93 906 -172 742 20 694 

A.2.3 Změna stavu zásob (+/-) -33 465 -97 962 50 770 72 500 

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A.* + A.2) -2 776 -58 152 336 003 89 834 

A.3 Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -358 -1 031 -4 431 -4 485 

A.4 Přijaté úroky (+) 4 174 3 587 953 2 019 

A.5 
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za 

minulá období (-) 
-27 959 9 058 19 041 -19 586 

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.** + A.  až A.6) -26 919 -46 538 351 566 67 782 

 
Peněžní toky z investiční činnosti         

B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (-) -92 885 -118 454 -187 237 -53 934 

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv (+) 12 342 59 129 20 872 2 907 

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1 až B. ) -80 543 -59 325 -166 365 -51 027 

 
Peněžní toky z finanční činnosti 

    

C.1 
Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. krátkodobých 

závazků (+/-) 
-11 750 50 632 39 431 -10 000 

C.2 
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní 

ekv. (C.2.1 až C.2.6) 
-45 917 -3 500 -10 000 -60 916 

C.2.6 
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně srážkové daně 

vztahující se k těmto nárokům 
-45 917 -3 000 -10 000 -60 916 

C.3 Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0 6 500 0 0 

C.*** 
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 

 (C.1 + C.2 + C.3) 
-57 667 53 632 29 431 -70 916 

F 
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků  

(A.*** + B.*** + C.***) 
-165 129 -52 231 214 632 -54 161 

R Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období (P+/-F) 97 816 45 585 260 217 206 056 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    absolutně v % absolutně v % absolutně v % absolutně v % 

  AKTIVA CELKEM -82 399 -7,46 355 888 34,83 10 537 0,76 -82 447 -5,94 

B Dlouhodobý majetek 38 938 9,37 98 266 21,62 98 859 17,88 34 174 5,24 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 774 37,63 2 619 18,98 -4 988 -30,38 -3 981 -34,82 

3. Software 888 11,95 7 212 86,69 -4 350 -28,01 -3 966 -35,47 

4. Ocenitelná práva -61 -34,27 234 200,00 -135 -38,46 -79 -36,57 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek -2 059 -93,59 398 282,27 -503 -93,32 64 177,78 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 5 006 2 285,84 -5 225 -100,00 0 x 0 x 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 35 164 8,70 82 405 18,75 103 847 19,90 38 155 6,10 

1. Pozemky -735 -1,21 -7 527 -12,54 -308 -0,59 -99 -0,19 

2. Stavby 6 542 3,20 27 530 13,06 128 987 54,14 14 251 3,88 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí -19 437 -14,74 -2 456 -2,18 62 465 56,80 -10 584 -6,14 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek -570 -20,31 877 39,20 -744 -23,89 -830 -35,02 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 50 694 1 518,69 56 470 104,51 -79 042 -71,53 35 086 111,53 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek -1 330 -100,00 7 511 x -7 511 -100,00 331 x 

III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0,00 13 242 1 072,23 0 0,00 0 0,00 

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0,00 13 242 1 084,52 0 0,00 0 0,00 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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  Text 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

    absolutně v % absolutně v % absolutně v % absolutně v % 

C Oběžná aktiva -132 435 -19,72 252 520 46,83 -96 238 -12,16 -103 980 -14,95 

I. Zásoby 36 481 20,76 94 781 44,66 -75 374 -24,55 -53 382 -23,05 

1. Materiál 26 751 40,45 51 817 55,79 -68 096 -47,06 -4 609 -6,02 

2. Nedokončená výroba a polotovary 17 159 34,75 12 098 18,18 -14 606 -18,57 -15 530 -24,25 

3. Výrobky -7 471 -12,40 30 504 57,82 7 335 8,81 -33 454 -36,93 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 42 x 362 861,90 -7 -1,73 211 53,15 

II. Dlouhodob  pohledávky -128 -3,21 -3 544 -91,84 -315 -100,00 0 x 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba -128 -3,21 -3 859 -100,00 0 x 0 x 

8. Odložená daňová pohledávka 0 x 315 x -315 -100,00 0 x 

III. K átkodob  pohledávky -3 659 -1,60 213 514 94,77 -235 181 -53,60 3 563 1,75 

1. Pohledávky z obchodních vztahů -18 413 -9,09 210 078 114,02 -214 105 -54,30 -501 -0,28 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 x 0 x 20 000 x -9 000 -45,00 

6. Stát - daňové pohledávky 24 104 8 254,79 -6 318 -25,90 -15 544 -85,98 8 731 344,55 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy -5 353 -26,62 11 377 77,10 -25 900 -99,10 4 1,71 

8. Dohadné účty aktivní -29 -100,00 0 x 0 x 0 x 

9. Jiné pohledávky -3 968 -67,81 -1 623 -86,15 368 141,00 4 329 688,24 

IV. K átkodobý finanční majetek -165 129 -62,80 -52 231 -53,40 214 632 470,84 -54 161 -20,81 

1. Peníze -649 -35,80 37 3,18 48 4,00 -537 -42,99 

2. Účty v bankách -24 357 -55,41 24 785 126,46 -30 572 -68,88 191 532 1 386,71 

          3. Krátkodobé cenné papíry a podíly -140 123 -64,52 -77 053 -100,00 245 156 x -245 156 -100,00 

D I. Časové rozlišení 11 098 65,65 5 102 18,22 7 916 23,91 -12 641 -30,82 

1. Náklady příštích období 11 120 65,86 5 102 18,22 7 916 23,91 -12 641 -30,82 

3. Příjmy příštích období -22 -100,00 0 x 0 x 0 x 
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  Text 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

    absolutně v % absolutně v % absolutně v % absolutně v % 

  PASIVA CELKEM -82 399 -7,46 355 888 34,83 10 537 0,76 -82 447 -5,94 

A Vlastní kapitál 6 651 0,80 107 835 12,87 146 157 15,45 -77 276 -7,08 

I. Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

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

II. Kapitálov  fondy -3 118 -86,68 -12 227 -2 552,61 10 593 90,17 3 040 263,20 

2. Ostatní kapitálové fondy 0 x 0 x 0 x 820 x 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -3 118 -86,68 -12 227 -2 552,61 10 593 90,17 2 220 192,21 

III. Reze vní fondy 2 390 11,88 3 223 14,32 6 178 24,00 7 278 22,80 

1. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku 
2 390 11,88 3 223 14,32 6 178 24,00 7 278 22,80 

IV.  ýsledek hospoda ení minulých let 12 537 67,89 48 962 825,81 107 384 249,54 77 370 51,44 

1. Nerozdělený zisk minulých let -7 389 -100,00 43 033 x 107 384 249,54 77 370 51,44 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 19 926 77,07 5 929 100,00 0 x 0 x 

V.  ýsledek hospoda ení běžn ho účetního období   /-) -5 158 -8,48 67 877 121,89 22 002 17,81 -164 964 -113,33 
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  Text 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

    absolutně v % absolutně v % absolutně v % absolutně v % 

B Cizí zdroje -90 094 -33,42 249 041 138,78 -133 412 -31,13 -5159 -1,75 

I. Rezervy -53 439 -74,96 25 711 144,03 -2 838 -6,51 -29 736 -73,02 

4. Ostatní rezervy -53 439 -74,96 25 711 144,03 -2 838 -6,51 -29 736 -73,02 

II. Dlouhodob  závazky 4 007 203,30 -5 978 -100,00 131 x 433 330,53 

10. Odložený daňový závazek 4 007 203,30 -5 978 -100,00 131 x 433 330,53 

III. K átkodob  závazky -28 912 -15,92 178 676 117,02 -170 136 -51,34 34 144 21,18 

1. Závazky z obchodních vztahů -353 -0,29 131 451 106,53 -147 034 -57,70 55 122 51,13 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 
939 78,12 -84 -3,92 -339 -16,48 899 52,33 

5. Závazky k zaměstnancům 1 042 7,67 2 122 14,51 407 2,43 -1 655 -9,65 

6.  
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 
757 10,37 1 320 16,38 -520 -5,55 -122 -1,38 

7. Stát - daňové závazky a dotace -11 149 -82,03 30 593 1 252,78 -11 077 -33,53 -19 763 -90,00 

8. Krátkodobé přijaté zálohy -20 753 -98,51 259 82,48 1 499 261,61 -418 -20,17 

10. Dohadné účty pasivní 608 119,69 -772 -69,18 0 0,00 568 165,12 

11. Jiné závazky -3 -0,50 13 787 2 290,20 -13 072 -90,85 -487 -36,98 

IV. Bankovní úvě y a výpomoci -11 750 -80,00 50 632 1 723,94 39 431 73,61 -10 000 -10,75 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé -2 937 -100,00 48 319 x 34 681 71,78 -10 000 -12,05 

2. Krátkodobé bankovní úvěry -8 813 -75,00 2 313 78,75 4 750 90,48 0 0,00 

C I. Časové rozlišení 1 044 33,13 -988 -23,55 -2 208 -68,85 -12 -1,20 

1. Výdaje příštích období 835 27,07 -751 -19,16 -2 858 -90,19 -205 -65,92 

2.  Výnosy příštích období 209 316,67 -237 -86,18 650 1 710,53 193 28,05 
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Příloha 5/1 

Vertikální analýza rozvahy 

 

Text 2006 2007 2008 2009 2010 

    % z aktiv % z aktiv % z aktiv % z aktiv % z aktiv 

  AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

B Dlouhodobý majetek 37,64 44,48 40,13 46,94 52,52 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,91 1,35 1,19 0,82 0,57 

3. Software 0,67 0,81 1,13 0,81 0,55 

4. Ocenitelná práva 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,20 0,01 0,04 0,00 0,01 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,02 0,51 0,00 0,00 0,00 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 36,62 43,01 37,88 45,08 50,84 

1. Pozemky 5,50 5,87 3,81 3,76 3,99 

2. Stavby 18,49 20,63 17,30 26,46 29,22 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 11,94 11,00 7,98 12,42 12,40 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0,25 0,22 0,23 0,17 0,12 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,30 5,29 8,02 2,27 5,10 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,12 0,00 0,55 0,00 0,03 

III. Dlouhodobý finanční majetek 0,11 0,12 1,05 1,04 1,11 

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0,11 0,12 1,05 1,04 1,11 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C Oběžná aktiva 60,83 52,77 57,47 50,10 45,30 

I. Zásoby 15,92 20,77 22,29 16,69 13,65 

1. Materiál 5,99 9,09 10,50 5,52 5,51 

2. Nedokončená výroba a polotovary 4,47 6,51 5,71 4,61 3,71 

3. Výrobky 5,45 5,16 6,04 6,53 4,38 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0,00 0,00 0,03 0,03 0,05 

II. Dlouhodob  pohledávky 0,36 0,38 0,02 0,00 0,00 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0,36 0,38 0,00 0,00 0,00 

8. Odložená daňová pohledávka 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

III. K átkodob  pohledávky 20,74 22,05 31,85 14,67 15,87 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 18,36 18,03 28,63 12,98 13,77 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0,00 0,00 0,00 1,44 0,84 

6. Stát - daňové pohledávky 0,03 2,39 1,31 0,18 0,86 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 1,82 1,44 1,90 0,02 0,02 

8. Dohadné účty aktivní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Jiné pohledávky 0,53 0,18 0,02 0,05 0,38 

IV. K átkodobý finanční majetek 23,82 9,57 3,31 18,75 15,78 

1. Peníze 0,16 0,11 0,09 0,09 0,05 

2. Účty v bankách 3,98 1,92 3,22 1,00 15,73 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 19,67 7,54 0,00 17,66 0,00 

D I. Časové rozlišení 1,53 2,74 2,40 2,96 2,17 

1. Náklady příštích období 1,53 2,74 2,40 2,96 2,17 

3. Příjmy příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Příloha 5/2 

Vertikální analýza rozvahy 

 

Text 2006 2007 2008 2009 2010 

    % z pasiv % z pasiv % z pasiv % z pasiv % z pasiv 

  PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

A Vlastní kapitál 75,30 82,02 68,66 78,67 77,72 

I. Základní kapitál 69,31 74,90 55,55 55,13 58,61 

1. Základní kapitál 69,31 74,90 55,55 55,13 58,61 

II. Kapitálov  fondy 0,33 0,05 -0,85 -0,08 0,14 

2. Ostatní kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0,33 0,05 -0,85 -0,08 0,08 

III. Reze vní fondy 1,82 2,20 1,87 2,30 3,00 

1. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku 
1,82 2,20 1,87 2,30 3,00 

IV.  ýsledek hospoda ení minulých let -1,67 -0,58 3,12 10,84 17,45 

1. Nerozdělený zisk minulých let 0,67 0,00 3,12 10,84 17,45 

2. Neuhrazená ztráta minulých let -2,34 -0,58 0,00 0,00 0,00 

V.  ýsledek hospoda ení běžn ho účetního období   /-) 5,51 5,45 8,97 10,49 -1,49 

B Cizí zdroje 24,41 17,56 31,11 21,26 22,21 

I. Rezervy 6,46 1,75 3,16 2,93 0,84 

4. Ostatní rezervy 6,46 1,75 3,16 2,93 0,84 

II. Dlouhodob  závazky 0,18 0,59 0,00 0,01 0,04 

10. Odložený daňový závazek 0,18 0,59 0,00 0,01 0,04 

III. K átkodob  závazky 16,45 14,95 24,05 11,62 14,96 

1. Závazky z obchodních vztahů 11,21 12,08 18,50 7,77 12,48 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 
0,11 0,21 0,15 0,12 0,20 

5. Závazky k zaměstnancům 1,23 1,43 1,22 1,24 1,19 

6.  
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 
0,66 0,79 0,68 0,64 0,67 

7. Stát - daňové závazky a dotace 1,23 0,24 2,40 1,58 0,17 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 1,91 0,03 0,04 0,15 0,13 

10. Dohadné účty pasivní 0,05 0,11 0,02 0,02 0,07 

11. Jiné závazky 0,05 0,06 1,04 0,09 0,06 

IV. Bankovní úvě y a výpomoci 1,33 0,29 3,89 6,70 6,36 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0,27 0,00 3,51 5,98 5,59 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 1,06 0,29 0,38 0,72 0,77 

C I. Časové rozlišení 0,29 0,41 0,23 0,07 0,08 

1. Výdaje příštích období 0,28 0,38 0,23 0,02 0,01 

2.  Výnosy příštích období 0,01 0,03 0,00 0,05 0,07 

 



 

 

 

 

 

 

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

    absolutně v % absolutně v % absolutně v % absolutně v % 

II. Výkony -136 011 -12,57 806 735 85,29 -129 802 -7,41 -834 950 -51,45 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -219 983 -19,19 766 588 82,75 -93 910 -5,55 -773 792 -48,39 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 85 143 109,01 33 911 481,90 -42 308 -103,32 -58 911 -4 331,69 

3. Aktivace -1 171 -8,60 6 236 50,12 6 416 34,35 -2 247 -8,95 

B. Výkonová spotřeba -73 028 -10,53 628 020 101,20 -163 214 -13,07 -569 194 -52,44 

1. Spotřeba materiálu a energie -63 917 -11,80 398 486 83,41 -144 532 -16,49 -377 028 -51,53 

2. Služby -9 111 -6,00 229 534 160,74 -18 682 -5,02 -192 166 -54,34 

+ Přidaná hodnota -62 983 -16,22 178 715 54,93 33 412 6,63 -265 756 -49,45 

C. Osobní náklady 44 834 15,95 26 585 8,16 -9 898 -2,81 -28 152 -8,22 

1. Mzdové náklady 31 886 15,70 17 400 7,40 -3 530 -1,40 -24 543 -9,86 

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 687 47,38 263 12,31 3 0,13 -3 -0,12 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 10 652 15,03 6 689 8,21 -6 853 -7,77 -5 055 -6,21 

4. Sociální náklady 1 609 28,74 2 233 30,98 482 5,11 1 449 14,60 

D. Daně a poplatky -4 277 -68,18 1 367 68,49 7 0,21 18 0,53 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
2 054 5,27 2 620 6,39 2 982 6,83 4 287 9,19 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 16 103 40,90 59 782 107,76 -71 870 -62,36 -9 045 -20,85 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  428 3,59 46 644 377,93 -38 116 -64,62 -17 962 -86,07 

2. Tržby z prodeje materiálu 15 675 57,09 13 138 30,46 -33 754 -59,98 8 917 39,60 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 
3 282 19,12 28 543 139,60 -37 548 -76,64 2 160 18,88 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  453 5,98 24 775 308,84 -29 377 -89,57 -1 580 -46,20 

2. Prodaný materiál 2 829 29,48 3 768 30,33 -8 171 -50,46 3 740 46,62 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období 
-93 498 -272,69 91 681 154,84 8 247 25,40 -89 191 -219,05 

IV. Ostatní provozní výnosy -15 077 -47,51 58 0,35 19 451 116,38 -19 823 -54,81 

H. Ostatní provozní náklady -15 581 -55,83 7 705 62,52 -7 168 -35,79 -3 788 -29,45 

* Provozní výsledek hospodaření 1 229 2,28 80 054 145,42 24 371 18,04 -179 958 -112,84 
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  Text 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

    absolutně v % absolutně v % absolutně v % absolutně v % 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 x 143 x -143 -100,00 0 x 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 x 8 x 92 1 150,00 -100 -100,00 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 x 6 500 x -6 498 -99,97 -2 -100,00 

1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a 

v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 
0 x 6 500 x -6 500 -100,00 0 x 

2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a 

podílů 
0 x 0 x 2 x -2 -100,00 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 93 x -93 -100,00 0 x 0 x 

X. Výnosové úroky -1 646 -28,28 -587 -14,06 -2 634 -73,43 1 066 111,86 

N. Nákladové úroky -356 -49,86 673 187,99 3 400 329,78 54 1,22 

XI. Ostatní finanční výnosy -8 838 -39,18 52 528 382,86 36 536 55,15 -76 119 -74,06 

O. Ostatní finanční náklady -3 072 -20,38 40 077 333,89 24 561 47,16 -52 826 -68,93 

* Finanční výsledek hospodaření -6 963 -55,31 17 733 315,20 -792 -3,39 -22 183 -98,30 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -578 -10,38 29 908 599,12 1 580 4,53 -37 177 -101,91 

1.  - splatná -5 065 -101,30 38 180 58 738,46 549 1,44 -39 133 -101,21 

2.  - odložená 4 487 787,19 -8 272 -163,58 1 031 32,07 1 956 89,56 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -5 156 -8,47 67 879 121,90 21 999 17,80 -164 964 -113,33 

XIII. Mimořádné výnosy -2 -50,00 -2 -100,00 3 x 0 0,00 

* Mimořádný výsledek hospodaření -2 -50,00 -2 -100,00 3 x 0 0,00 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -5 158 -8,48 67 877 121,89 22 002 17,81 -164 964 -113,33 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním -5 736 -8,64 97 785 161,16 23 582 14,88 -202 141 -111,04 
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Příloha 7 

 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty  

  Text 2006 2007 2008 2009 2010 

    % z tržeb % z tržeb % z tržeb % z tržeb % z tržeb 

  Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

II. Výkony 94,37 102,10 103,52 101,48 95,47 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -6,81 0,76 2,42 -0,09 -7,30 

3. Aktivace 1,19 1,34 1,10 1,57 2,77 

B. Výkonová spotřeba 60,50 66,98 73,75 67,87 62,54 

1. Spotřeba materiálu a energie 47,25 51,57 51,76 45,76 42,98 

2. Služby 13,25 15,41 21,99 22,12 19,57 

+ Přidaná hodnota 33,87 35,12 29,77 33,61 32,92 

C. Osobní náklady 24,51 35,17 20,82 21,42 38,09 

1. Mzdové náklady 17,72 25,36 14,91 15,56 27,18 

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0,13 0,23 0,14 0,15 0,29 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6,18 8,80 5,21 5,09 9,25 

4. Sociální náklady 0,49 0,78 0,56 0,62 1,38 

D. Daně a poplatky 0,55 0,22 0,20 0,21 0,41 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3,40 4,43 2,58 2,92 6,17 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 3,43 5,99 6,81 2,71 4,16 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  1,04 1,33 3,48 1,31 0,35 

2. Tržby z prodeje materiálu 2,40 4,66 3,32 1,41 3,81 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 
1,50 2,21 2,89 0,72 1,65 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  0,66 0,87 1,94 0,21 0,22 

2. Prodaný materiál 0,84 1,34 0,96 0,50 1,43 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období 
2,99 -6,39 1,92 2,55 -5,87 

IV. Ostatní provozní výnosy 2,77 1,80 0,99 2,26 1,98 

H. Ostatní provozní náklady 2,43 1,33 1,18 0,80 1,10 

* Provozní výsledek hospodaření 4,69 5,94 7,98 9,97 -2,48 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 

1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 

účetních jednotkách pod podstatným vlivem 
0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 

2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a 

podílů 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

X. Výnosové úroky 0,51 0,45 0,21 0,06 0,24 

N. Nákladové úroky 0,06 0,04 0,06 0,28 0,54 

XI. Ostatní finanční výnosy 1,97 1,48 3,91 6,43 3,23 

O. Ostatní finanční náklady 1,31 1,30 3,08 4,79 2,89 

* Finanční výsledek hospodaření 1,10 0,61 1,38 1,41 0,05 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0,49 0,54 2,06 2,28 -0,08 

1.  - splatná 0,44 -0,01 2,25 2,42 -0,06 

2.  - odložená 0,05 0,55 -0,19 -0,14 -0,03 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 5,31 6,01 7,30 9,10 -2,35 

XIII. Mimořádné výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 5,31 6,01 7,30 9,10 -2,35 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 5,79 6,55 9,36 11,38 -2,44 
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0,0732 0,0664 2006

-0,0067 -0,0920 rozdíl

▪ ▪

0,0515 0,0537 1,0700 1,0140 1,3280 1,2191

0,0022 0,0437 -0,0560 -0,0523 -0,1089 -0,0820

▪ ▪ / /(1- )

0,9161 0,9177 0,9894 0,9941 0,0568 0,0589 336,4370 355,0147 0,2441 0,1756

0,0016 0,0017 0,0048 0,0048 0,0021 0,0368 18,5777 0,0552 -0,0685 -0,2805

- + + +

0,9432 0,9411 126,6277 157,9268 204,6576 187,3569 5,1517 9,7309 0,1751 0,1523 0,0690 0,0233

-0,0021 -0,0022 31,2991 0,2472 -17,3007 -0,0845 4,5793 0,8889 -0,0228 -0,1302 -0,0457 -0,6621

+ + +

0,5871 0,5990 0,2379 0,3145 0,1055 0,0160 0,0128 0,0116

0,0119 0,0203 0,0767 0,3223 -0,0895 -0,8483 -0,0012 -0,0921

OA/Výnosy▪ 60

0,0035 -0,0009

EAT/EBT A/Výnosy▪ 60

360

EBIT/Výnosy

-0,00380,00250,0001 0,0003

DM/Výnosy▪ 60N bez DzP a úroků/Výnosy

1

-0,0063

ROE = EAT/VK

Výnosy/AEAT/Výnosy

-0,0067

0,0030 -0,0038

-0,0144 -0,0925 0,1080

0,0025 -0,0040-0,0020

EBT/EBIT

Výkonová spotřeba/Výnosy Nosobní/Výnosy Njiné provozní/Výnosy Nfinanční/Výnosy

0,0014

Ost.A/Výnosy▪ 60 CZkr./A CZdl./A

CZ/A

1

A/VK

-0,0060

-0,0060

2007

dikr. výnos
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0,0664 0,1306 2007

0,0642 0,9660 rozdíl

▪ ▪

0,0537 0,0630 1,0140 1,4236 1,2191 1,4564

0,0093 0,1722 0,4095 0,4039 0,2373 0,1946

▪ ▪ / /(1- )

0,9177 0,7798 0,9941 0,9935 0,0589 0,0813 355,0147 252,8817 0,1756 0,3111

-0,1380 -0,1503 -0,0006 -0,0006 0,0224 0,3805 -102,1330 -0,2877 0,1354 0,7709

- + + +

0,9411 0,9187 157,9268 101,4700 187,3569 145,3343 9,7309 6,0773 0,1523 0,2444 0,0233 0,0667

-0,0224 -0,0238 -56,4568 -0,3575 -42,0226 -0,2243 -3,6536 -0,3755 0,0920 0,6042 0,0434 1,8597

+ +

0,5990 0,6367 0,3145 0,1797 0,0160 0,0757 0,0116 0,0266

0,0377 0,0629 -0,1348 -0,4286 0,0597 3,7313 0,0150 1,2926

 absolutní vliv

Výkonová spotřeba/Výnosy Nosobní/Výnosy Njiné provozní/Výnosy

-0,0521 0,1863 -0,0825

CZdl./A

0,0310 0,0177 0,0132 0,0011 0,0115 0,0054

1

N bez DzP a úroků/Výnosy DM/Výnosy▪ 60 OA/Výnosy▪ 60 Ost.A/Výnosy▪ 60 CZkr./A

Nfinanční/Výnosy

-0,0207

ROE = EAT/VK

0,0642

EAT/Výnosy Výnosy/A A/VK

1

CZ/A

-0,0158 -0,0001 0,0310 0,0321 0,0170

0,0152 0,0321 0,0170

EAT/EBT EBT/EBIT EBIT/Výnosy

360

A/Výnosy▪ 60

Ukazatel

2008

dikr. výnos
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0,1306 0,1333 2008

0,0027 0,0204 rozdíl

▪ ▪

0,0630 0,0806 1,4236 1,3012 1,4564 1,2711

0,0176 0,2791 -0,1224 -0,0860 -0,1853 -0,1272

▪ ▪ / /(1- )

0,7798 0,7996 0,9935 0,9762 0,0813 0,1032 252,8817 276,6779 0,3111 0,2126

0,0199 0,0255 -0,0173 -0,0174 0,0219 0,2695 23,7963 0,0941 -0,0985 -0,3166

- + + +

0,9187 0,8968 101,4700 129,8804 145,3343 138,6210 6,0773 8,1766 0,2444 0,1234 0,0667 0,0892

-0,0219 -0,0239 28,4103 0,2800 -6,7133 -0,0462 2,0992 0,3454 -0,1210 -0,4952 0,0225 0,3378

+ +

0,6367 0,6009 0,1797 0,1897 0,0757 0,0637 0,0266 0,0425

-0,0357 -0,0561 0,0099 0,0553 -0,0120 -0,1590 0,0159 0,5997

ROE = EAT/VK

0,0027

EAT/Výnosy Výnosy/A A/VK

1

CZ/A

Ukazatel

2009

dikr. výnos

 absolutní vliv

0,0034 -0,0023 0,0317 -0,0120 -0,0181

0,0327 -0,0120 -0,0181

EAT/EBT EBT/EBIT EBIT/Výnosy

360

A/Výnosy▪ 60

Výkonová spotřeba/Výnosy Nosobní/Výnosy Njiné provozní/Výnosy

0,0517 -0,0144 0,0174

CZdl./A

0,0317 -0,0143 0,0034 -0,0011 -0,0222 0,0041

1

N bez DzP a úroků/Výnosy DM/Výnosy▪ 60 OA/Výnosy▪ 60 Ost.A/Výnosy▪ 60 CZkr./A

Nfinanční/Výnosy

-0,0230
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0,1333 -0,0191 2009

-0,1524 -1,1434 rozdíl

▪ ▪

0,0806 -0,0224 1,3012 0,6642 1,2711 1,2867

-0,1030 -1,2776 -0,6369 -0,4895 0,0156 0,0122

▪ ▪ / /(1- )

0,7996 0,9653 0,9762 1,2873 0,1032 -0,0180 276,6779 541,9796 0,2126 0,2221

0,1657 0,2072 0,3110 0,3186 -0,1212 -1,1744 265,3017 0,9589 0,0095 0,0446

- + + +

0,8968 1,0180 129,8804 284,6718 138,6210 245,5268 8,1766 11,7810 0,1234 0,1573 0,0892 0,0648

0,1212 0,1352 154,7914 1,1918 106,9058 0,7712 3,6045 0,4408 0,0339 0,2751 -0,0245 -0,2742

+ +

0,6009 0,5952 0,1897 0,3625 0,0637 0,0329 0,0425 0,0275

-0,0058 -0,0096 0,1729 0,9114 -0,0308 -0,4839 -0,0150 -0,3537

 absolutní vliv

ROE = EAT/VK

-0,1524

EAT/Výnosy Výnosy/A A/VK

1

CZ/A

0,0094 0,0140 -0,1527 -0,0236 0,0005

-0,1293 -0,0236 0,0005

EAT/EBT EBT/EBIT EBIT/Výnosy

360

A/Výnosy▪ 60

Ukazatel

2010

dikr. výnos

Výkonová spotřeba/Výnosy Nosobní/Výnosy Njiné provozní/Výnosy

0,0073 -0,2178 0,0388

CZdl./A

-0,1527 -0,0138 -0,0095 -0,0003 0,0019 -0,0014

1

N bez DzP a úroků/Výnosy DM/Výnosy▪ 60 OA/Výnosy▪ 60 Ost.A/Výnosy▪ 60 CZkr./A

Nfinanční/Výnosy

0,0189
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