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1 Úvod 

 

V dnešním, neustále měnícím se ekonomickém prostředí, dochází k velkým změnám 

ve firmách, které tvoří součást tohoto prostředí.  V současné době je pro každou firmu velmi 

obtížné udržet si své postavení na trhu, neboť konkurence je stále silnější a zavdává tak důvod 

s ní bojovat. Aby firma mohla správně čelit konkurenčním firmám, musí znát svá silná a slabá 

místa. K odhalení takových míst pomáhá finanční analýza. 

Finanční analýza je oblastí, představující významnou součást komplexu finančního 

řízení podniku. Jejím hlavním smyslem je připravit veškeré nezbytné podklady pro kvalitní 

rozhodování o fungování podniku. Pro hodnocení finanční situace a výkonnosti podniku se 

používá celá řada poměrových ukazatelů, jejichž hlavní náplní je posoudit a zhodnotit danou 

finanční situaci podniku a formulovat různá doporučení pro jeho další vývoj.  

Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci vybraného výrobního podniku 

za roky 2006 – 2010 pomocí vhodných metod a vybraných ukazatelů finanční analýzy.  

Bakalářská práce je rozdělena na tři části. Obsahem první části bude popis metodiky 

finanční analýzy. Na začátku této kapitoly budou uvedeny základní pojmy finanční analýzy, 

výčet uživatelů finanční analýzy a tři nejdůležitější účetní výkazy, které poskytují informace o 

hospodářské činnosti podniku, stavu majetku a zdrojů financování. Ve druhé polovině této 

kapitoly dojde k objasnění jednotlivých metod finanční analýzy. Velmi podrobně zde bude 

popsána analýza trendů, analýza struktury, poměrová analýza, pyramidové soustavy ukazatelů 

a souhrnné modely hodnocení finanční úrovně.  

Druhá část bakalářské práce bude zaměřena na charakteristiku analyzované vybrané 

společnosti a předmět jejího podnikání.  

Ve třetí části, která tvoří prakticky podstatu celé bakalářské práce, se aplikují 

jednotlivé metody finanční analýzy, jejichž podstata byla objasněna v první části. Nejdříve se 

zhodnotí finanční situace firmy pomocí horizontální a vertikální analýzy. Následně bude 

použita analýza poměrových ukazatelů, konkrétně se ke zhodnocení finanční situace firmy 

použijí ukazatele likvidity, rentability, aktivity a finanční stability a zadluženosti. V samém 

závěru třetí části bude aplikován pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu a souhrnné 

modely hodnocení finanční úrovně. 
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2 Popis metod finanční analýzy 

 

Tato kapitola je zaměřena na objasnění důležitých pojmů finanční analýzy a 

především na popis metod, bez kterých by nebylo možné zhodnotit finanční zdraví podniku.  

 

2.1 Teorie finanční analýzy 

Finanční analýza je oblastí, představující významnou součást komplexu finančního 

řízení podniku. Pro hodnocení finanční situace a výkonnosti podniku se používá celá řada 

poměrových ukazatelů. Hlavní náplní těchto ukazatelů je posoudit a zhodnotit danou finanční 

situaci podniku a formulovat různá doporučení pro jeho další vývoj. 

Smyslem finanční analýzy je komplexně posoudit úroveň současné finanční situace 

podniku, posoudit vyhlídky na finanční situaci v budoucnosti a připravit opatření ke zlepšení 

ekonomické situace podniku. Důležitým úkolem je také zajištění další prosperity k přípravě a 

zkvalitnění rozhodovacích procesů. 

Finanční situace podniku je chápána jako souhrnné vyjádření úrovně všech jeho 

podnikových aktivit, jimiž se na trhu prezentuje. Do finanční analýzy se promítá nejen objem 

a kvalita výroby, ale také úroveň obchodní a marketingové činnosti, nejrůznější inovační 

aktivita a další činnosti, kterými se podnik zabývá. Lze tedy jednoduše konstatovat, že 

finanční situaci je nutno chápat jako komplexní vícekriteriální model, který se skládá z mnoha 

dílčích charakteristik a jejich vazeb. 

Finanční analýzu je možné zpravidla rozdělit do tří fází, které na sebe navazují: 

diagnózu základních charakteristik finanční situace, hlubší rozbor příčin zjištěného stavu, 

identifikace hlavních faktorů nežádoucího vývoje a návrh opatření. [2] 

 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Různé informace o finanční situaci podniku, se stávají předmětem zájmů mnoha 

subjektů, které přicházejí do kontaktu s daným podnikem. Provedená finanční analýza je 

důležitá nejen pro věřitele, akcionáře a další externí uživatele, ale také pro podnikové 

manažery. Všichni uživatelé mají jedno společné. Potřebují vědět, aby mohli řídit. Podle toho, 

kdo danou finanční analýzu provádí a potřebuje, ji můžeme rozdělit na externí a interní. 

Uživatelé účetních informací a finanční analýzy jsou: 

 manažeři, 

 investoři, 
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 banky a jiní věřitelé, 

 obchodní partneři (dodavatelé, odběratelé), 

 konkurenti, 

 zaměstnanci, 

 stát a jeho orgány. 

 

2.2.1 Manažeři 

Využívají informace, které čerpají z finančního účetnictví. Tyto informace pak 

používají především pro dlouhodobé a operativní finanční řízení podniku. Dobrá znalost 

finanční situace podniku dává manažerům možnost se správně rozhodovat při získávání 

finančních zdrojů, při rozdělování disponibilního zisku, při alokaci volných peněžních 

prostředků a v neposlední řadě při zajišťování optimální majetkové struktury včetně výběru 

vhodných způsobů jejího financování. 

 

2.2.2 Investoři 

Dalšími uživateli účetních informací jsou investoři. Finanční informace o podniku 

zpravidla využívají ze dvou hledisek. Jedná se o investiční a kontrolní hledisko. 

Podstatou investičního hlediska je správné využití informací pro rozhodování o 

budoucích investicích. Pozornost akcionářů se soustřeďuje na míru rizika a míru výnosnosti 

jimi vloženého kapitálu. Zpravidla chtějí mít jistotu, že jejich peníze jsou vhodným způsobem 

uloženy a že je podnik dobře řízen v zájmu akcionářů. Kontrolní hledisko používají akcionáři 

vůči manažerům podniku, jehož akcie vlastní. Předmětem jejich zájmu je například 

disponibilní zisk, stabilita a likvidita podniku apod.  

 

2.2.3 Banky a jiní věřitelé 

Věřitelé požadují po potencionálním dlužníkovi co nejvíce možných informací o jeho 

finančním stavu, aby se mohli rozhodnout, jestli mu poskytnou úvěr. Pokud mu bude 

poskytnut úvěr, tak se dále rozhodují, v jaké výši mu bude poskytnut a za jakých podmínek. 

Banky při poskytování úvěru často zahrnují do úvěrových smluv klauzule. Těmito klauzulemi 

je vázána stabilita úvěrových podmínek na hodnoty vybraných finančních ukazatelů. Před 

poskytnutím úvěru posuzuje banka tzv. bonitu dlužníka, která vyjadřuje schopnost dlužníka 

dostat svým závazkům. 
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2.2.4 Obchodní partneři 

Pod pojmem obchodní partneři, si lze představit dvě skupiny osob. Jedná se o 

dodavatele a odběratele. Dodavatelé soustřeďují svůj zájem především na to, jestli podnik 

bude schopen hradit své splatné závazky. Dlouhodobí dodavatelé se zaměřují také na 

dlouhodobou stabilitu a trvalé obchodní kontakty. Naopak odběratelé soustřeďují svou 

pozornost na finanční situaci dodavatele především při dlouhodobém obchodním vztahu. 

Chtějí tak zabránit problémům s vlastním zajištěním výroby, které by mohly při různých 

finančních potíží nastat.  

 

2.2.5 Konkurenti 

Za účelem srovnání s jejich výsledky hospodaření se konkurenti zajímají o finanční 

informace podobných podniků nebo celého odvětví. Jedná se především o informace týkající 

se rentability, ziskové marže, cenové politiky, výši hodnot a zásob, jejich obratovost, 

investiční aktivitu apod.  

 

2.2.6 Zaměstnanci 

Zaměstnanci mají především zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě 

podniku, ve kterém pracují, protože jim jde o zachování jejich pracovních míst a mzdové 

podmínky. Často jsou motivování výsledky hospodaření. Sledují hospodářské výsledky a vliv 

na řízení podniku uplatňují prostřednictvím odborových organizací. 

 

2.2.7 Stát a jeho orgány 

Stát a jeho orgány vyžadují finančně-účetní data podniků z několika důvodů. 

Například pro získání informací, které jsou důležité pro statistické účely, pro kontrolu plnění 

daňových povinností, rozdělování finanční výpomoci podnikům, pro kontrolu podniků se 

státní majetkovou účastí, získání přehledu o finančním stavu podniků, kterým byly svěřeny 

státní zakázky apod. Dále ještě vyžadují informace pro formování hospodářské politiky státu 

vůči podnikatelské sféře. [3] 

 

2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Veškeré vstupní informace, které jsou nezbytné pro finanční analýzu, by měly být 

nejen kvalitní, ale zároveň také komplexní. Neúplné a nekvalitní informace by totiž mohly 

jakýmkoliv způsobem zkreslit výsledky hospodaření finančního zdraví firmy. V současné 
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době má finanční analytik k dispozici mnohem větší možnosti čerpání informací, než tomu 

v dřívějších dobách. Díky této skutečnosti je schopen obsáhnout mnohem více 

problematických aspektů. [1] 

Aby mohla být správě provedena finanční analýza, je k tomu zapotřebí velké množství 

dat z různých informačních zdrojů a různé povahy. Základní data jsou nejčastěji čerpána 

z účetních výkazů, které lze rozdělit do dvou základních částí. Jedná se o účetní výkazy 

finanční a účetní výkazy vnitropodnikové.  

Finanční účetní výkazy poskytují informace zejména externím uživatelům a dávají 

přehled o stavu a struktuře majetku, zdrojích krytí, peněžních tocích a také o tvorbě a užití 

výsledku hospodaření. Lze je zpravidla označit za základ všech informací důležitých pro 

firemní finanční analýzu. Firma je povinna tyto výkazy zveřejňovat nejméně jedenkrát ročně.  

Vnitropodnikové účetní výkazy vycházejí z vnitřních potřeb firmy a nemají právně 

závaznou úpravu. Využití jakýchkoliv vnitropodnikových informací je pro firmu velmi 

důležité, neboť vedou ke zpřesnění výsledků finanční analýzy a umožňují eliminovat riziko 

odchylky od skutečnosti. Jedná se o takové výkazy, které jsou častěji sestavovány a umožňují 

vytváření podrobnějších časových řad. Můžeme zde zařadit například výkazy zobrazující 

vynakládání podnikových nákladů v nejrůznějším členění, například kalkulační a druhové, 

výkazy dávající nám přehled o spotřebě nákladů na jednotlivé výkony apod. [5] 

Kromě těchto výše uvedených zdrojů, existuje i celá řada dalších relevantních 

informací. Údaje pro finanční analýzu lze celkově zahrnout do těchto oblastí: 

 finanční informace – patří zde účetní výkazy a výroční zprávy, 

vnitropodnikové informace, burzovní informace, zprávy o vývoji měnových 

relací a úrokových měr, prognózy finančních analytiků a vedení firmy, 

 kvantifikované nefinanční informace – zahrnují nejrůznější firemní statistiky 

produkce, zaměstnanosti, odbytu, prospekty, interní směrnice, normy spotřeby,  

 nekvantifikované informace – představující zprávy vedoucích pracovníků 

jednotlivých útvarů firmy, odborného tisku, komentáře manažerů, prognózy, 

nezávislá hodnocení. [2] 

 

Pro zpracování finanční analýzy jsou důležité tři níže uvedené účetní výkazy, které 

poskytují informace o hospodářské činnosti podniku, stavu majetku a zdrojů financování. 

Jedná se o rozvahu, výkaz zisku a ztráty a výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků 

neboli výkaz cash-flow.  
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2.3.1 Rozvaha 

Rozvaha je statickým účetním výkazem, který zachycuje stav majetku podniku na 

straně jedné a zdrojů jeho krytí na straně druhé, ke zvolenému časovému okamžiku, většinou 

k poslednímu dni účetního období. Struktura aktiv bývá označována jako majetková struktura 

podniku a zdroje krytí, tvořící strukturu podnikového kapitálu jako finanční struktura. 

V rozvaze musí být splněno bilanční pravidlo, které říká, že aktiva se musejí rovnat pasivům.  

Levá strana rozvahy, jež je označována jako aktiva se člení na stálá aktiva, oběžná 

aktiva a ostatní aktiva. Stálá aktiva představují majetkové složky, které slouží činnosti 

podniku dlouhodobě a postupně se opotřebovávají. Oběžná aktiva zahrnují takové části 

majetku, které se spotřebovávají zpravidla najednou, popřípadě jejich přeměna v peníze 

nepřesáhne dobu delší než jeden rok. Položkou uzavírající základní členění aktiv jsou ostatní 

aktiva, která zachycují zůstatek účtů časového rozlišení nákladů příštích období. [2] 

Pravá strana rozvahy neboli pasiva se člení na vlastní kapitál, cizí kapitál a ostatní 

pasiva. Vlastní kapitál představuje vlastní zdroje, které byly vloženy do podnikání nebo byly 

vytvořeny hospodářskou činností podniku. Cizí kapitál ztvárňuje dluh společnosti, který musí 

být v různě dlouhém časovém období uhrazen. Ostatní pasiva jsou položkou, která nemá 

z analytického hlediska většinou velký význam. Důvodem této skutečnosti je, že mívají velmi 

malý podíl z absolutního hlediska na celkových pasivech. [5] 

 

Tabulka 2.1 Podrobná struktura rozvahy 

Označ. Položka Označ. Položka 

  Aktiva celkem    Pasiva celkem 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek  A. I Základní kapitál 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek A. II Kapitálové fondy 

B. II Dlouhodobý hmotný majetek A. III Fondy ze zisku 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek A. IV Výsledek hospodaření minulých let 

C. Oběžná aktiva A. V Výsledek hospodaření běžného uč. období 

C. I Zásoby B. Cizí zdroje 

C. II Dlouhodobé pohledávky B. I Rezervy 

C. III Krátkodobé pohledávky B. II Dlouhodobé závazky 

C. IV Krátkodobý finanční majetek B. III Krátkodobé závazky 

D. Ostatní aktiva B. IV Bankovní úvěry a výpomoci 

D. I Časové rozlišení C. Ostatní pasiva 

    C. I Časové rozlišení 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku 

hospodaření za určité období, který slouží k posouzení schopnosti podniku zhodnocovat 

vložený kapitál. Obsahuje tokové veličiny, jež spočívají na kumulativní bázi a jejich změny 

nemusí být v čase rovnoměrné. Ke zjištění výsledku hospodaření je zapotřebí odečíst náklady 

od výnosů. Náklady jsou peněžním vyjádřením vynaložených ekonomických zdrojů na určitý 

výsledek ekonomické aktivity, který přináší očekávaný ekonomický prospěch. Výnosy lze 

definovat jako peněžní vyjádření ekonomického prospěchu, který daný subjekt získá účelným 

vynaložením ekonomických zdrojů. Tento výkaz se sestavuje při uplatnění akruálního 

principu, který znamená, že transakce jsou zachycovány a vykazovány v období, jehož se 

časově i věcně týkají. [3]  

Struktura výkazu zisku a ztráty je velmi rozmanitá a lze v ní nalézt několik stupňů 

výsledku hospodaření, které se od sebe liší tím, jaké náklady a výnosy do jejich struktury 

zasahují. Nejvýznamnější položkou, jež se objevuje ve výkazu zisku a ztráty je výsledek 

hospodaření z provozní činnosti. Tuto pozici si vydobyl díky tomu, že odráží schopnost firmy 

ze své hlavní činnosti vytvářet kladný výsledek hospodaření. [5] 

 

Na Obr. 2.1 je zaznamenána podrobnější struktura jednotlivých položek výkazu zisku 

a ztráty. 

 

Obr. 2.1 Výkaz zisku a ztráty 

Symbol  Položka Hodnota 

OM   +   OBCHODNÍ MARŽE   

 Tp   +   Tržby za prodeje vlastních výrobků a služeb    

 Np   −   Provozní náklady   

 VHp   =   Provozní výsledek hospodaření   

 Vf   +   Výnosy z finanční činnosti   

 Nf   −   Náklady z finanční činnosti   

 VHf   =   Finanční výsledek hospodaření   

 DB   −   Daň z příjmu za běžnou činnost   

 VHB   =   Výsledek hospodaření za běžnou činnost (VHp + VHf – DB)   

 VM   +   Mimořádné výnosy   

 NM   −   Mimořádné náklady   

 DM   −   Daň z mimořádné činnosti   

 VHM   =   Mimořádný výsledek hospodaření   

 VH   =   Výsledek hospodaření za účetní období (VHB + VHM)   

Zdroj: Dluhošová (2010) 
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2.3.3 Výkaz Cash flow (výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků) 

Tento výkaz představuje pohyb peněžních prostředků podniku za určité období 

v souvislosti s ekonomickou činností. Smyslem výkazu CF je vysvětlit změny, které nastaly u 

peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů daného podniku za určité období. Účetní 

jednotka si sama může zvolit, jakou metodu pro zpracování výkazu použije a obsahovou 

náplň peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Při sestavování výkazu se používá přímá 

a nepřímá metoda. Přímá metoda představuje skutečné sledování příjmů a výdajů v souvislosti 

s jednotlivými hospodářskými operacemi. Cash flow se určí jako rozdíl. Pro účely rozboru je 

mnohem přehlednější a výhodnější použít nepřímou metodu. Tato metoda spočívá 

v transformaci výsledku hospodaření do pohybu peněžních prostředků, který se dále upravuje 

o nepeněžní operace, změny majetku a zdrojů krytí v souvislosti s jednotlivými podnikovými 

činnostmi. Podle aktivit, kterými se podnik ve své podstatě zabývá, se struktura výkazu cash 

flow člení, na CF z provozní činnosti, CF z investiční činnosti a CF z finanční činnosti. [2] 

 

Obr. 2.2 Nepřímý způsob výpočtu cash flow 

Symbol  Položka Hodnota 

EAT   +   Čistý zisk   

ODP   +   Odpisy   

∆ ZAS   −   Změna stavu zásob   

∆POHL   −   Změna stavu pohledávek                         ∆ ČPK (bez fin. majetku)       

∆KZAV   +   Změna stavu kr. závazků   

CFprof   =   Cash flow z provozní činnosti   

∆DA   −   Přírůstek dlouhodobých aktiv (investice)   

CFinv   =   Cash flow z investiční činnosti   

∆BÚ   +   Změna bankovních úvěrů   

∆NZ   +   Změna nerozděleného zisku minulých let   

DIV   −   Dividendy   

EA   +   Emise akcií   

CFfin   =   Cash flow z finanční činnosti   

CFcel   =   Cash flow celkem = CFprov + CFinv + CFfin   

Zdroj: Dluhošová (2010) 

 

2.4 Metody finanční analýzy 

Podle jednotlivých potřeb lze finanční analýzu účetních výkazů provádět různým 

způsobem a v různé míře, pomocí různých metod. Metody používané ve finanční analýze se 

podle základního členění dělí na deterministické a matematicko-statistické metody. Pokud 

bude předmětem zájmu provést analýzu souhrnného vývoje, struktury a odchylek, je zapotřebí 
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METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

Deterministické 
metody 

Poměrová analýza 

Analýza soustav 
ukazatelů 

Analýza citlivosti 

Analýza trendů 

(horizontální analýza) 

Analýza struktury 

(vertikální analýza) 

Vertikálně-
horizontální analýza 

Matematicko-
statistické modely 

Analýza rozptylu 

Testování 
statistických hypotéz 

(t-test, F-test) 

Regresivní analýza 

Diskriminační 
analýza 

zvolit deterministické metody. V zájmu posouzení determinantů, faktorů vývoje a určení 

kauzuálních závislostí či vazeb, se použijí matematicko-statistické metody. Tyto metody totiž 

berou v úvahu statistickou nahodilost dat a údaje delších časových řad. [2] 

Deterministických a matematicko-statistických metod je zpravidla spousta. Tato 

bakalářská práce je zaměřena pouze na čtyři, které jsou aplikovány v praktické části. Jedná se 

o analýzu trendů (horizontální analýza), analýzu struktury (vertikální analýza), poměrovou 

analýzu a analýzu soustav ukazatelů. Na níže uvedeném Obr. 2.3 je podrobnější členění 

metod finanční analýzy. 

 

Obr. 2.3 Členění metod finanční analýzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Dluhošová (2010) 
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2.4.1 Analýza trendů (horizontální analýza) 

Analýza trendů neboli horizontální analýza sleduje změny jednotlivých položek v čase 

a snaží se nalézt odpověď na dvě otázky: o jak velkou část se změnily jednotlivé položky 

finančních výkazů v čase a o kolik procent se změnily jednotlivé položky v čase. Při této 

analýze se berou v úvahu jak absolutní, tak i procentuální změny. V případě zájmu 

podrobnějšímu zkoumání je výhodnější procentuální vyjádření. Toto vyjádření má svou 

výhodu, která spočívá ve snadnější a rychlejší orientaci v číslech. Naopak absolutní vyjádření 

poskytuje objektivnější pohled na jednotlivé položky z hlediska jejich důležitosti. Rozbor 

může být proveden buď v meziročním srovnání jako řetězový index, nebo může dojít 

k porovnání s výchozím obdobím, pomocí použití bazického indexu. K výpočtu absolutní i 

procentuální změny je zapotřebí znát dva vzorce, pomocí nichž změnu zjistíme. [5] 

 

absolutní změna =                 , (2.1) 

relativní změna = 
        

     
   

   

     
 , (2.2) 

kde     je hodnota ukazatele, t je běžný rok, t – 1 je předchozí rok. 

  

2.4.2 Analýza struktury (vertikální analýza) 

Vertikální analýza je procentním rozborem základních účetních výkazů, jehož cílem je 

zjistit, jak se jednotlivé části podílely například na celkové bilanční sumě včetně vývoje 

struktury v čase. Vertikální rozbor je vyjadřován relativně, lze ho tedy využít také pro 

srovnání s firmami v rámci stejného oboru podnikání nebo s odvětvovými průměry. Při 

rozboru se položky účetních výkazů v jednotlivých letech analyzují odshora dolů, tedy 

vertikálně. Při provádění vertikální analýzy rozvahy je zapotřebí jednotlivé položky daného 

účetního období rozvahy vztahovat k celkové bilanční sumě. Jestliže je prováděna vertikální 

analýza aktiv, vztahují se jednotlivé položky k celkovým aktivům. U vertikální analýzy pasiv 

se vztahují jednotlivé položky k celkovým pasivům. Tuto metodu lze použít i pro rozbor 

účetního výkazu zisku a ztráty. [5] 

 

2.4.3 Poměrová analýza 

Ukazatele poměrové analýzy patří k jedněm z nejpoužívanějších a nejrozšířenějších 

metod finanční analýzy. Zatímco dvě výše uvedené metody finanční analýzy sledují vývoj 

jedné veličiny v čase nebo ve vztahu k jedné vztažné veličině, poměrová analýza poměřuje 

položky vzájemně mezi sebou. Vzhledem k tomu, že je podnik složitým organismem, k jehož 
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charakteristice finanční situace nestačí jen jeden ukazatel, proto se postupy finanční analýzy 

nejčastěji shrnují do několika skupin ukazatelů. [4] 

Existuje celá řada poměrových ukazatelů, které se dají různě členit a které vypovídají 

o finanční situaci podniku v různých souvislostech, avšak v teoretické části bakalářské práce 

jsou uvedeny pouze ty, se kterými je v praktické části vybraná firma analyzována. Jedná se o 

ukazatele: 

 likvidity, 

 rentability,  

 finanční stability a zadluženosti,  

 aktivity.  

 

2.4.3.1 Ukazatele likvidity 

Poměrové ukazatele likvidity bývají součástí výročních zpráv akciových společností a 

objevují se jako součást hospodářských analýz. Z hlediska finanční rovnováhy firmy je 

likvidita velmi důležitá, protože jen podnik s dostatečnou likviditou je schopen dostát svým 

závazkům. Naopak příliš vysoká míra likvidity není vůbec příznivá pro vlastníky podniku. Je 

to způsobeno tím, že finanční prostředky jsou vázány v aktivech, která nepracují ve prospěch 

zhodnocování finančních prostředků. Je proto důležité tedy hledat vyváženou likviditu, která 

na jedné straně zaručí dostatečné zhodnocení prostředků a na druhé straně schopnost dostát 

svým závazkům. Ukazatele likvidity jsou:  

 ukazatel celkové likvidity (Current Ratio), 

 pohotová likvidita (Quick Ratio – Acid Test Ratio), 

 okamžitá likvidita (Cash Ratio), 

 čistý pracovní kapitál. [4]           

                                                              

Ukazatel celkové likvidity (Current Ratio) 

Tento ukazatel poměřuje objem oběžných aktiv s objemem závazků splatných v blízké 

budoucnosti. „Za přiměřenou výši tohoto ukazatele se považuje rozmezí od 1,5 do 2,5.“ 

(Dluhošová, 2010, s. 83). Aby činnost podniku byla úspěšná, je důležité, aby podnik kryl 

krátkodobé dluhy v době jejich splatnosti z takových složek majetku, které jsou pro tento účel 

přímo určeny. Velkou nevýhodou je, že ukazatel nebere ohled na strukturu oběžných aktiv 

z hlediska jejich likvidity a ani na strukturu krátkodobých závazků z hlediska jejich splatnosti. 
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Hlavní slabina ukazatele spočívá v tom, že veškerá oběžná aktiva nebude možné v krátkém 

časovém období přeměnit na hotovost. [2] 

 

Ukazatel celkové likvidity = 
  

                  
 , (2.3) 

kde OA jsou oběžná aktiva. 

   

Pohotová likvidita (Quick Ratio – Acid Test Ratio) 

Ukazatel pohotové likvidity poměřuje pohotové prostředky s krátkodobými závazky. 

Pohotové prostředky se zjistí tak, že se od oběžných aktiv odečtou závazky. Pohotovými 

prostředky jsou pokladní hotovost, obchodovatelné cenné papíry, peníze na bankovních 

účtech aj. „Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí od 1,0 do 

1,5“. (Dluhošová, 2010, s. 83). Výše ukazatele závisí na mnoha faktorech, např. na typu 

činnosti podniku, na odvětví, do něhož je zařazen apod. Růst ukazatele by měl být signálem 

zlepšení finanční a platební situace podniku. Pokles naopak signalizuje zhoršení. [2] 

 

Pohotová likvidita = 
         

                  
     (2.4)                 

  

Okamžitá likvidita (Cash Ratio) 

Okamžitá likvidita představuje nejužší vymezení likvidity, neboť do ní vstupují jen ty 

nejlikvidnější položky z rozvahy, kterými jsou peníze na bankovních účtech, šeky a peníze 

v hotovosti. Bývá označována též jako likvidita 1. stupně. [5]  

Tento ukazatel je zpravidla poměrně nestabilní, a proto může sloužit zejména 

k dokreslení úrovně likvidity. [2] 

 

Okamžitá likvidita = 
                            

                  
   (2.5)      

  

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál patří k nejčastěji užívaným ukazatelům a lze jej vypočítat buď 

jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky nebo jako rozdíl mezi 

dlouhodobými zdroji a fixními aktivy. Rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky 

má velmi významný vliv na solventnost podniku. Přebytek krátkodobých aktiv nad 

krátkodobými závazky je pro podnik velmi důležitý, neboť to znamená, že má podnik 
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zajištěnou likviditu. Pokud se dlouhodobým kapitálem financuje krátkodobý oběžný majetek, 

je finanční struktura podniku překapitalizována. V tomto případně podnik využívá 

konzervativní způsob financování. Firma je kapitálově silná, ale dochází k neefektivnímu 

využívání dlouhodobých zdrojů. Naopak, pokud se krátkodobý cizí kapitál podílí na krytí 

dlouhodobého majetku, jedná se o podkapitalizovanou finanční strukturu a využívá se zde 

agresivní způsob financování. [6] 

 

Čistý pracovní kapitál =                       (2.6) 

Čistý pracovní kapitál =                                  (2.7) 

  

2.4.3.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability jsou takoví ukazatele, kteří slouží ke zhodnocení celkové 

efektivnosti dané činnosti. Při jejich výpočtu se nejčastěji vychází z výkazu zisku a ztráty a z  

rozvahy. Jedná se o ukazatele, v jehož čitateli se vyskytuje nějaká položka odpovídající 

výsledku hospodaření a ve jmenovateli nějaký druh kapitálu. V časové řadě by měly mít 

rostoucí tendenci. [5]  

V praxi se běžně používají nejrůznější modifikace ukazatelů rentability, které se liší 

podle několika kritérií. Například zda byl pro výpočet použit zisk před úhradou úroků a daní 

EBIT, zisk před zdaněním EBT, zisk po zdanění EAT či zisk po zdanění zvýšený o nákladové 

úroky. [2] 

Ukazatelů rentability je celkem pět. V rámci teoretické části bakalářské práce však 

budou objasněny pouze čtyři, pomocí nichž je v praktické části provedena finanční analýza 

vybraného podniku. Mezi ukazatele rentability patří: 

 rentabilita aktiv - ROA (Return on Assets), 

 rentabilita dlouhodobých zdrojů - ROCE (Return on Capital Employed), 

 rentabilita vlastního kapitálu - ROE (Return on Equity), 

 rentabilita tržeb - ROS (Return on Sales), 

 rentabilita nákladů. 

 

Rentabilita aktiv – ROA (Return on Assets) 

  Ukazatel rentability aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do 

podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Pokud je do čitatele dosazen 

zisk před úhradou úroků a daní, pak ukazatel měří hrubou produkční sílu aktiv podniku před 
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odpočtem daní a nákladových úroků. Je-li do čitatele dosažen čistý zisk zvýšený o zdaněné 

úroky, pak to znamená, že chceme, aby ukazatel poměřil vložené prostředky nejen se ziskem, 

ale také i s úroky, které jsou odměnou věřitelům za jimi zapůjčený kapitál. [6] 

 

ROA = 
    

              
 , (2.8) 

kde EBIT je zisk před úhradou úroků a daní. 

    

Rentabilita dlouhodobých zdrojů – ROCE (Return on Capital Employed) 

Na tohoto ukazatele je třeba nahlížet z pohledu strany pasiv v rozvaze, neboť do něj 

vstupují dlouhodobé dluhy, ke kterým patří dlouhodobé bankovní úvěry, emitované obligace a 

také velmi důležitý vlastní kapitál. Jedná se tedy o ukazatele, který vyjadřuje míru zhodnocení 

všech aktiv společnosti financovaných vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem. 

Zjednodušeně lze říci, že komplexně vyjadřuje efektivnost hospodaření společnosti. [5] 

 

ROCE = 
    

                       
 , (2.9) 

kde VK je vlastní kapitál.  

   

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (Return on Equity) 

Tento ukazatel poměřuje čistý zisk s vlastním kapitálem a vyjadřuje celkovou 

výnosnost vlastních zdrojů. Úroveň rentability vlastního kapitálu je závislá jak na rentabilitě 

celkového kapitálu, tak i na úrokové míře. Pokud dojde k vytvoření většího zisku společnosti, 

poklesu úrokové míry cizího kapitálu, snížení podílu vlastního kapitálu na celkovém kapitálu 

a kombinace předchozích důvodů, může dojít k nárůstu ukazatele. Poklesne-li ukazatel 

z důvodu zvýšení podílu vlastního kapitálu na celkových zdrojích z důvodu kumulace 

nerozděleného zisku z předchozích účetních období, je to signálem chybné investiční politiky 

společnosti. [2] 

 

ROE = 
   

  
 ,  (2.10) 

kde EAT je zisk po zdanění.   

               

Rentabilita tržeb – ROS (Return on Sales) 

Ukazatel rentability tržeb představuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané 

úrovni tržeb. Poskytuje tedy informaci, kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč 
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tržeb. Tento ukazatel bývá v praxi také někdy nazýván jako ziskové rozpětí a slouží 

k vyjádření ziskové marže, kterou je možno srovnávat s oborovým průměrem. Pokud jsou 

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

příliš vysoké. [5] 

 

ROS = 
   

     
       (2.11)  

 

2.4.3.3 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji podniku. Vysoká 

zadluženost ještě nemusí znamenat negativní charakteristiku firmy. V dobře prosperující 

firmě může vysoká finanční páka pozitivně přispívat k rentabilitě vlastního kapitálu. [4] 

Hlavní podstata analýzy zadluženosti spočívá v hledání optimálního vztahu mezi 

vlastním a cizím kapitálem. Kapitálová struktura je zpravidla definována jako struktura 

dlouhodobého kapitálu, z něhož je financován dlouhodobý majetek. Rozlišují nejrůznější 

pohledy na kapitálovou strukturu, avšak nejpodstatnější jsou pohledy akcionářů a věřitelů. 

Z pohledu věřitele platí, že čím vyšší je podíl cizího kapitálu na celkovém kapitálu, tím je 

jeho riziko vyšší. Pohled akcionářů je také velmi důležitý a nesmí zůstat zanedbán. Akcionáři 

totiž nesou určité riziko v závislosti na rozsahu dluhového financování. Čím vyšší je totiž 

podíl dluhového financování, tím jsou rizikovější akcie. [5]  

V rámci analýzy finanční struktury firmy se používá velké množství ukazatelů 

zadluženosti. Mezi nejdůležitější ukazatele patří:  

 ukazatel celkové zadluženosti (ukazatel věřitelského rizika), 

 ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (Debt/Equity Ratio), 

 úrokové krytí, 

 úrokové zatížení. 

 

Mezi nejvýznamnější ukazatele finanční stability, jež jsou založené na porovnání 

údajů z bilance a umožňující hodnotit nejrůznější stránky finanční stability patří: 

 podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio), 

 stupeň krytí stálých aktiv, 

 majetkový koeficient (Equity Multiplier). 
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Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) 

Tento ukazatel poměřuje vlastní kapitál s celkovými aktivy a charakterizuje 

dlouhodobou finanční stabilitu firmy. Podává informace o tom, do jaké míry je podnik 

schopen krýt své prostředky vlastními zdroji a jak vysokou má finanční samostatnost. 

Zpravidla lze konstatovat, že čím vyšší je tento ukazatel, tím více se upevňuje finanční 

stabilita. Na druhou stranu, neúměrně vysoký ukazatel může být důsledkem snižování 

výnosnosti vložených prostředků. [2] 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech = 
  

              
      (2.12)        

  

Stupeň krytí stálých aktiv 

V případě tohoto ukazatele se poměřuje dlouhodobý kapitál se stálými aktivy. 

Dlouhodobým kapitálem se rozumí vlastní kapitál a dlouhodobý cizí kapitál. Stálá aktiva 

včetně dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku, by měla být 

kryta dlouhodobými zdroji. Finanční stabilita firmy je lepší, čím jsou oba ukazatele vyšší. [2] 

„Stupeň krytí stálých aktiv by měl dosahovat alespoň hodnoty 100%, tj. veškerá stálá 

aktiva by měla být kryta dlouhodobým kapitálem.“ (Dluhošová, 2010, s. 77). 

 

Stupeň krytí stálých aktiv = 
                  

            
   (2.13)                  

  

Majetkový koeficient (Equity Multiplier) 

Majetkový koeficient neboli finanční páka je dalším ukazatelem finanční stability. 

Majetkový koeficient poměřuje celková aktiva s vlastním kapitálem. Dává informace o tom, 

jaká část majetku je financována cizím kapitálem. Je převrácenou hodnotou podílu vlastního 

kapitálu na aktivech. Požadavkem pro příznivý vývoj ve společnosti je, aby byl tento ukazatel 

stabilní. [2] 

 

Majetkový koeficient = 
              

  
      (2.14)                            

  

Ukazatel celkové zadluženosti (ukazatel věřitelského rizika) 

Ukazatel celkové zadluženosti představuje podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. 

Čím je podíl vlastního kapitálu větší, tím větší je tzv. bezpečnostní polštář věřitelů v případě 

likvidace. Z tohoto důvodů dávají věřitelé přednost nízkému ukazateli zadluženosti. Na druhé 
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straně vlastníci, aby zvýšili svoje výnosy, hledají větší majetkový koeficient. Bude-li ukazatel 

větší než oborový průměr, podnik bude jen obtížně získávat dodatečné zdroje, aniž by nejprve 

zvýšil vlastní kapitál. Věřitelé by se totiž báli a zdráhali takovému podniku půjčovat další 

peníze anebo by požadovali vyšší úrokovou sazbu. [6] 

 

Ukazatel celkové zadluženosti = 
            

              
    (2.15)      

  

Ukazatel zadluženost vlastního kapitálu (Debt/Equity Ratio) 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu a ukazatel celkové zadluženosti mají stejnou 

vypovídací schopnost. Ve finanční analýze se používá také převrácená hodnota tohoto 

ukazatele. Jedná se o míru samofinancování podniku. Jestliže podnik využívá leasingové 

financování, měl by být objem leasingových závazků přičten k cizímu kapitálu, protože 

budoucí leasingové splátky nejsou zachyceny v účetnictví nájemce. [6] 

Podle fáze vývoje firmy a postoji vlastníků k riziku se odvíjí také akceptovatelná 

zadluženost vlastního kapitálu. „U stabilních společností by se měla pohybovat přibližně 

v pásmu od 80% do 120%.“ (Dluhošová, 2010, s. 79). 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu = 
            

  
   (2.16)

  

Úrokové krytí 

K tomu, aby firma zjistila, zdali je pro ni dluhové zatížení stále ještě únosné, se 

používá ukazatel úrokového krytí. Tento ukazatel poměřuje zisk před úhradou úroků a daní 

s nákladovými úroky a udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. [5] 

Pokud se hodnota ukazatele rovná 100% znamená to, že podnik si vydělá akorát pouze 

na úroky a vytvoření zisk je tudíž nulový. Jestliže je však ukazatel ještě nižší než 100% 

znamená to, že podnik si nevydělá ani na úroky. [2] 

 

Úrokové krytí = 
    

     
    (2.17) 

  

Úrokové zatížení 

Ukazatel úrokové zatížení je převrácenou hodnotou výše uvedeného ukazatele 

úrokového krytí a vyjadřuje, jak velkou část celkového vytvořeného efektu odčerpávají úroky. 

Závisí jak na rentabilitě podniku, tak i na podílu zdrojů na financování činnosti, které podnik 
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získal vydáním dluhopisů, z bankovních úvěrů apod. V případě dlouhodobě nízkého 

úrokového zatížení, si podnik může dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. Velmi vhodné je tento 

ukazatel používat v souvislosti s vývojem výnosnosti a rentability. [2] 

 

Úrokové zatížení = 
     

    
   (2.18)  

  

2.4.3.4 Ukazatele aktivity 

Tato skupina ukazatelů měří, jak podnik efektivně hospodaří se svými aktivy. Jsou 

souhrnně nazývány jako ukazatele relativní vázanosti kapitálu v různých formách aktiv. 

Pokud jich má podnik více, než je zapotřebí, vznikají mu pak zbytečné náklady a tím i 

bohužel nízký zisk. Naopak, pokud jich má podnik nedostatek, musí se vzdát mnoha 

naskytujících se podnikatelských příležitostí. Protože je všechno spolu navzájem propojeno a 

všechno spolu souvisí, tak vzdání se podnikatelských příležitostí znamená pro podnik ztrátu 

výnosů, které mohl získat. [6]  

Vzhledem k tomu, že se aktiva člení na několik úrovní, tak i poměrové ukazatele 

rentability mohou být kalkulovány na nejrůznějších úrovních.  U této skupině poměrových 

ukazatelů zpravidla platí, že je nutné hodnotit jejich stav či vývoj vždy ke vztahu k určitému 

odvětví, ve kterém podnik na trhu působí. [4] 

Mezi ukazatele aktivity patří: 

 obrátka celkových aktiv, 

 doba obratu aktiv, 

 doba obratu zásob, 

 doba obratu pohledávek, 

 doba obratu závazků. 

 

Obrátka celkových aktiv 

Tento ukazatel poměřuje tržby s celkovými aktivy a měří intenzitu využití celkového 

majetku. Využívá se zejména pro mezipodnikové srovnávání. V případě tohoto ukazatele lze 

jednoznačně konstatovat, že čím je vyšší, tím podnik efektivněji využívá majetek. [2] 

 

Obrátka celkových aktiv (počet obratů/rok) = 
     

              
   (2.19)
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Doba obratu aktiv 

Ukazatel doby obratu aktiv vyjadřuje, za jak dlouhou dobu dojde k obratu celkových 

aktiv ve vztahu k tržbám. Za pozitivní se zde považuje co nejkratší doba obratu. Hodnota 

bývá určena jak obratem pracovního kapitálu, tak obratem fixního kapitálu. V zásadě platí 

vztah, že čím vyšší je podíl fixních aktiv, tím je ukazatel vyšší. [2] 

 

Doba obratu aktiv (dny) = 
                    

     
   (2.20) 

 

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel vypovídá o tom, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. 

Čím je obratovost zásob vyšší a doba obratu zásob kratší, tím je situace lepší. Důležité je však 

mít na paměti optimální velikost zásob. V současné době je zásobovací politika u většiny 

firem nastavena tak, že má tendenci naklánět se k systému, který je vhodný zejména 

v souvislosti se zakázkovou výrobou. [5] 

 

Doba obratu zásob (dny) = 
            

     
   (2.21) 

 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel doby obratu pohledávek udává, jak dlouho je majetek podniku vázán ve 

formě pohledávek, respektive za jak dlouhou dobu jsou v průměru splaceny pohledávky. 

Doporučovanou hodnotou je zde běžná doba splatnosti faktur. Pokud převyšuje doba obratu 

pohledávek běžnou dobu splatnosti faktur, znamená to, že obchodní partneři nedodrželi 

obchodně-úvěrovou politiku. Důležitou roli zde sehrává velkost analyzované firmy. Pro malé 

firmy může delší doba splatnosti pohledávek znamenat velké finanční problémy, kdežto velké 

firmy jsou schopny tolerovat delší dobu splatnosti. [5] 

 

Doba obratu pohledávek (dny) = 
                

     
  (2.22)

  

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolik dní průměrně trvá, než firma uhradí své závazky.  Aby 

nedošlo k narušení finanční rovnováhy ve firmě, měla by být doba obratu závazků delší než 
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doba obratu pohledávek. Tím by také došlo ke splnění pravidla solventnosti, které dává do 

souvislosti dobu obratu pohledávek a dobu obratu závazků. [5] 

 

Doba obratu závazků (dny) = 
             

     
  (2.23) 

 

2.4.4 Analýza soustav ukazatelů 

V rámci metod finanční analýzy se rozlišují dvě soustavy ukazatelů. Jedná se o 

pyramidovou soustavu ukazatelů a o paralelní soustavu ukazatelů. Pyramidová soustava 

ukazatelů je matematicky přesně stanovena tak, že pomocí matematické rovnice lze vyjádřit 

rozbor vrcholového ukazatele. Paralelní soustava ukazatelů charakterizuje vybrané ukazatele 

firmy, ale bez matematické přesnosti. [2]  

Teoretická část bakalářské práce je zaměřena pouze na pyramidovou soustavu 

ukazatelů, neboť tato je metoda použita i v praktické části.   

 

2.4.4.1 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Tyto soustavy ukazatelů pomocí aditivních nebo multiplikativních vazeb rozkládají 

určitý vrcholový ukazatel. Pyramidové soustavy ukazatelů mají zpravidla dva cíle. Jedním 

z nich je popsání vzájemných závislostí mezi jednotlivými ukazateli. Druhým, avšak neméně 

důležitým je analyzování složitých vnitřních vazeb v rámci pyramidy. Díky vzájemné 

provázanosti mezi jednotlivými ukazateli se jakýkoliv zásah do jednoho ukazatele projeví 

v celé vazbě. [5] 

Typickým příkladem pyramidové soustavy ukazatelů je rozklad ukazatele rentability 

vlastního kapitálu. Tento ukazatel byl vyvinut a poprvé použit v chemické společnosti 

Du Pont de Nomeurs a dodnes je nejtypičtějším pyramidovým rozkladem. [6] 

Pro analýzu ukazatele rentability vlastního kapitálu, lze použít následující rozklad, 

 

ROE = 
   

  
 = 

   

   
   

   

    
   

    

     
   

     

              
   

              

  
 ,  (2.24) 

 

kde  
   

   
  představuje daňovou redukci zisku, 

   

    
 úrokovou redukci zisku, 

    

     
 provozní 

rentabilitu, 
     

              
  obrat aktiv a  

              

  
  majetkový koeficient.  
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Podstatou rozkladu je zachytit změnu vrcholového ukazatele jako součet vlivů 

vybraných změn dílčích ukazatelů. V první úrovni rozkladu lze jednotlivé vlivy popsat 

následujícím způsobem: [2] 

 

              

   

       

    

       

     

         

              

                 

  

 , (2.25) 

 

kde      je celková změna souhrnného ukazatele,      

   

  je vliv daňové redukce,      

    

 je 

vliv úrokové redukce,       

     

  je vliv rentability tržeb a                 

  

  je vliv majetkového 

koeficientu.  

 

2.4.5 Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

Kromě jednotlivých skupin poměrových ukazatelů se pro hodnocení finanční pozice 

používají také souhrnné indexy nebo souhrnné modely hodnocení finanční úrovně vybraného 

podniku. Jde o určité specifické metody, jejichž podstata spočívá ve snaze vyjádřit úroveň 

finanční situace a výkonnosti podniku pouze jedním číslem. Do soustavy účelově vybraných 

ukazatelů lze zařadit bonitní a bankrotní modely, které se liší především v tom, k jakému 

účelu byly vytvořeny. Při konstrukci těchto modelů se používá celá řada metod, které zahrnují 

diskriminační analýzu, modely diskrétní volby, expertní systémy, lineární a nelineární 

degresi, neuronové sítě a fuzzy modely. [2]  

Bonitní modely diagnostikují finanční zdraví firmy a kladou si za cíl stanovit, jestli se 

firma řadí mezi dobré či naopak špatné firmy. Je proto logické, že musí umožnit srovnání 

s jinými firmami. Jedná se o porovnání firem v rámci jednoho oboru podnikání. Mezi bonitní 

modely patří:  

 Tamariho model, 

 Kralickův Quick-test, 

 Rychlý test.            [4] 

 

Bankrotní modely jsou soustavy poměrových ukazatelů, kterým jsou přiřazeny určité 

váhy. Jejich vážený součet dává dohromady určité skóre, na základě kterého se dá usuzovat, 

jestli je podnik náchylný k finanční tísni a úpadku nebo je bankrot velice nepravděpodobný. 

Poskytují tedy uživateli důležité informace o tom, jestli je firma v dohledné době ohrožena 
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bankrotem. Bankrotních modelů byla navržena celá řada. Mezi nejznámější bankrotní modely 

patří: 

 Altmanův model, 

 Model IN – Index důvěryhodnosti, 

 Taflerův model.                        [2] 

 

V rámci teoretické části bakalářské práce je zpracován jeden bonitní a jeden bankrotní 

model. Oba dva uvedené modely jsou součásti i praktické části. 

 

2.4.5.1 Bonitní modely 

 

Kralickův Quick-test 

Tento rychlý test byl navržen v roce 1990 Peterem Kralicekem a jako ostatní bonitní 

modely hodnotí finanční zdraví firmy. Kralickův Quick-test patří k modelům s poměrně velmi 

dobrou vypovídající schopností. Při jeho konstrukci byli použiti ukazatele, kteří nesmějí 

podléhat žádným rušivým vlivů. Musejí také vyčerpávajícím způsobem reprezentovat veškerý 

informační potenciál rozvahy a výkazu zisku a ztráty. [6] 

Kralickův Quick-test se skládá ze soustavy čtyř níže uvedených rovnic. Na základě 

výpočtu těchto rovnic se pak hodnotí situace v  daném podniku. První dvě rovnice slouží 

k hodnocení finanční stability firmy. Poslední dvě rovnice hodnotí výnosovou situaci firmy. 

 

R1 = 
  

              
 (2.26) 

 

R2 = 
             –        –             

                 
 (2.27) 

 

R3 = 
    

              
 (2.28) 

 

R4 = 
                  

      
 (2.29) 

 

K hodnotám, které získáme výpočtem výše uvedených rovnic, pak musíme přiřadit 

bodové ohodnocení. Vypočtené hodnoty mohou získat 0,1,2,3 nebo 4 body. Hodnocení firmy 

pak probíhá ve třech fázích. Jako první se zhodnotí finanční stabilita firmy, která se vypočítá 
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jako součet bodové hodnoty R1 a R2 vydělený dvěma. Poté následuje zhodnocení výnosové 

situace firmy, která se zjistí jako součet bodové hodnoty R3 a R4 taktéž vydělený dvěma. 

Nakonec se zhodnotí situace jako celek, která se vypočítá jako součet bodové hodnoty 

finanční stability a výnosové situace dělený dvěma.  

Konečná interpretace pak vychází z provedeného bodového hodnocení. Pokud se 

hodnoty pohybují nad úrovní 3, jedná se o firmu, která je bonitní. Jestliže jsou hodnoty 

v rozmezí 1 – 3 prezentují šedou zónu. Hodnoty, které jsou nižší, než 1 jsou signálem potíží 

ve finančním hospodaření a firma by se měla nad tím zamyslet. [5] 

 

2.4.5.2 Bankrotní modely 

 

Tafflerův model 

Je jedním z řady modelů sledující riziko bankrotu společnosti. Poprvé byl publikován 

v roce 1977. Tento model existuje jak v základním, tak v modifikovaném tvaru. Podle tvaru, 

ve kterém se Tafflerův model nachází, se interpretují vypočtené hodnoty ukazatelů a celkové 

bodové hodnocení. Model využívá čtyři poměrové ukazatele. 

Základní tvar Tafflerova modelu: 

ZT (z) = 0,53  
   

  
       

  

  
        

  

              
       

     

  
 (2.29) 

 

Pokud je hodnota nižší než 0, jedná se o firmu s velkou pravděpodobností bankrotu. 

Jestliže je však hodnota vyšší než 0, jedná se o firmu s malou pravděpodobností bankrotu.  

 

Modifikovaná verze Tafflerova modelu se liší pouze v poslední položce: 

ZT (z) = 0,53  
   

  
      

  

  
        

  

              
      

     

              
 (2.30) 

 

Pokud je hodnota nižší než 0,2, jedná se o firmu s velkou pravděpodobností bankrotu. 

Naopak, je-li hodnota větší než 0,3, jedná se o firmu s malou pravděpodobností bankrotu. [5] 
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3 Charakteristika vybrané společnosti 

 

Předmětem této kapitoly je představení vybrané společnosti, pro kterou bude 

provedena finanční analýza. Kromě historie a základních údajů o společnosti, zde budou 

uvedeny i pracovně právní vztahy, výzkumná a vývojová činnost a také produkty a služby, 

které tvoří předmět podnikatelské činnosti. 

 

3.1 Základní údaje o společnosti Škoda Vagonka, a. s.  

Obchodní firma:  Škoda Vagonka, a. s. 

Sídlo:  Ostrava, 1. máje 3176/102, PSČ: 703 00 

Identifikační číslo:  25870637 

Právní forma:  akciová společnost 

Datum vzniku:  1. 1. 2001 

Majitel:  100 % vlastníkem je Škoda Transportation  

Základní kapitál:  106 734 430,- Kč 

Představenstvo: Ing. Jiří Paruza, předseda představenstva 

 Ing. Ladislav Pech, člen představenstva 

 Ing. Jaromír Jelínek, člen představenstva 

Dozorčí rada: Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D, předseda dozorčí rady 

 Ing. Tomáš Krsek, místopředseda dozorčí rady 

 Tomáš Filip, člen dozorčí rady 

 

Škoda Vagonka, a. s. je přímým pokračovatelem tradice výroby osobních kolejových 

vozidel s výrobním programem orientovaným na produkty v oblasti elektronických jednotek. 

Tyto jednotky jsou určeny především pro příměstskou dopravu, lehkých regionálních vozidel, 

motorových souprav a osobních přípojných vozů. Společnost také zajišťuje kompletní servis 

vozidel, opravy, modernizace a prodej náhradních dílů. S ohledem na své další záměry a 

udržení pozice na trhu bude i nadále zaměřovat svou pozornost na zachování a posilování 

klíčových způsobilostí. Zejména v oblasti vývoje kolejových vozidel, aby bylo možné posílit 

inovační schopnosti a dosáhnout tak rozšíření výrobkového portfolia. Nemalá pozornost je 

také věnována oblasti nákupu subdodávek a materiálu. Společnost prosazuje především 

principy spolupráce, které jsou založené na kvalitě dodávek a respektování požadavků 

vycházejících od zákazníků. [9] 
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3.2 Historie společnosti 

První zmínky o výrobě kolejových vozidel ve Škodě Vagonce, a. s. spadají do počátku 

minulého století. V té době byla podnikatelem Adolfem Schustalem založena akciová 

společnost se sídlem v Butovicích u Studénky. Do firemního rejstříku Krajského soudu 

v Novém Jičíně byla zapsána 12. prosince 1900 a tím i oficiálně založena. Za celou dobu své 

existence vyrobila nespočetné množství nejrůznějších vozidel určených jak pro osobní, tak i 

pro nákladní kolejovou dopravu. Společnost prošla v průběhu času celou řadou výrobkových, 

organizačních i vlastnických změn. Ty byly završeny příchodem zahraničního majitele do 

společnosti ČKD Vagonka Studénka, a. s. a vyčleněním osobních kolejových vozidel 

z obchodních i výrobních záměrů společnosti. Celková produkce osobních kolejových vozidel 

byla převedena do nově vzniklé společnosti ČKD Vagonka, s. r. o. založené společností ČKD 

Praha Holding, a. s. dne 28. října 2000. Od 1. ledna 2001 se podnik transformoval na 

akciovou společnost. O tři měsíce později došlo k přemístění společnosti ze Studénky do 

nových modernizovaných pracovišť v Ostravě. [7]  

Od ledna roku 2005 byla ČKD Vagonka součástí skupiny Škoda Holding. V březnu 

roku 2008 došlo ke změně názvu společnosti na dnes již známou Škoda Vagonka, a. s. 

Skupina Škoda Holding je společností, která v současné době rozvíjí dva základní výrobní 

obory. Jedná se o dopravní strojírenství a zařízení pro klasickou energetiku. Mezi další firmy 

v oboru dopravního strojírenství, které zaměstnává více, než 2,5 tisíce lidí patří Škoda 

Transportation, Škoda Electric, vývojové a výzkumné kapacity a ruská akvizice 

Sibelektroprivod v Novosibirsku. Škoda Transportation se zaměřuje na výrobu kolejových 

vozidel, především lokomotivy a tramvaje a Škoda Electric svou pozornost věnuje na výrobu 

trolejbusů a kompletních pohonů. Společnost Škoda Vagonka, a. s. v rámci Škoda Holding 

patří do skupiny Transportation. [9] 

 

3.3 Pracovně právní vztahy 

Počet zaměstnanců se v posledních letech ve společnosti neustále zvyšuje. Hlavním 

důvodem je narůstající objem zakázek, kterých má společnost v posledních letech poměrně 

hodně. Nad rámec zákona se zaměstnancům na základě Kolektivní smlouvy poskytuje velké 

řada benefitů. Jedná se například o jeden týden dovolené navíc, příspěvky na dětskou 

rekreaci, příspěvky na sportovní a kulturní akce ze sociálního fondu, příspěvky na jedno jídlo 

denně, příspěvek na penzijní připojištění nebo důchodové pojištění, životní pojištění a 

zaměstnanci velmi oblíbené Flexi Passy. [10] 
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3.4 Produkty a služby 

Díky bohatým zkušenostem z vývoje, výroby, poznatků z provozu a názorech 

cestujících, může společnost zkonstruovat takové vozy, které odpovídají všem možným 

požadavkům. Spolčenost nabízí vozidla ve variantách odpovídajících požadovanému účelu a 

se zohledněním velikosti přepravních produktů. Kromě zkonstruování nových vozidel je 

nabízena i modernizace a přestavba vozidel z dřívější výroby, která po provedení odborné 

repase mohou dále sloužit. Obvykle se přitom dosáhne zvýšení kultury cestování a snížení 

provozních nákladů dosazením nových moderních prvků, zvýší se spolehlivost a zjednoduší 

obsluha. Společnost se specializuje především na výrobu elektrických jednotek, motorových 

vozů a souprav, osobních přípojných vozidel pro lokomotivní vlak a v neposlední řadě 

speciálních vozidel a technologií. Společnost se snaží vycházet vstříc všem svým zákazníkům 

nejen užitnými vlastnostmi výrobků, ale také službami při uvedení do provozu a během 

vlastního provozu. [8] 

 

3.5 Výzkum a vývoj 

Výzkumná a vývojová činnost společnosti je zaměřena na inovace stávajících a 

nových výrobků. Tyto výrobky jsou velmi nutnou podmínkou na udržení a posílení 

konkurenceschopnosti společnosti na regionálních a mezinárodních trzích. Během roku 2010 

byl dokončen vývoj dvousystémové jednotky EPJ 671, jejíž podstata spočívá v tom, že 

umožňuje jízdu pod střídavým napětím 25 Kv 50 Hz i pod stejnosměrným napětím 3 Kv. Tato 

jednotka byla na konci roku homologována a předána Slovenským železnicím. [10] 

Pro tohoto zákazníka byla nadále v průběhu roku 2010 vývojově připravena, vyrobena 

a předána do typových zkoušek modifikace dvousystémové patrové jednotky na provedení 

lokomotivního vlaku typu Push pull. Jedná se o patrové vozy s lokomotivou pro obousměrný 

provoz, které jsou určeny pro vnitrostátní meziměstskou přepravu cestujících, především na 

tratích Žilina – Košice a Žilina – Trnava. Slovenským železnicím bylo již dodáno pět těchto 

vozů z požadovaných deseti. Zkoušky o správnosti fungování Push pullu probíhají v Nových 

Zámcích a na servisy jsou vysíláni zaměstnanci Škody Vagonky, a.s  po dobu trvání záruky na 

dobu čtrnácti dní až jednoho měsíce. Po této době jsou svými kolegy vystřídáni. V roce 2011 

uzavřela Škoda Vagonka významný kontrakt s Litevskými drahami na dodávku pěti 

dvoupodlažních souprav, které jsou známé pod názvem CitiElefant. Nově vyrobené 

dvoupodlažní jednotky se v průběhu roku 2012 – 2014 přidají ke čtyřem soupravám řady 575, 

které v Litvě již jezdí. V současné době společnost dodává taky své vlaky na Ukrajinu. 
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4 Aplikace vybraných metod a zhodnocení výsledků 

 

Cílem této kapitoly je zhodnotit finanční situaci vybraného výrobního podniku pomocí 

aplikace vybraných metod. Ke zhodnocení finanční situace zde bude použita horizontální a 

vertikální analýza, poměrová analýza, pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu a 

souhrnné modely hodnocení finanční úrovně. Veškeré informace, které jsou nezbytné pro 

aplikaci vybraných metod, jsou čerpány z výkazu účetních závěrek Škody Vagonky, a. s. za 

roky 2006 – 2010, a to z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash-flow (viz. přílohy). 

 

4.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza je provedena u rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu CF za 

roky 2006 – 2010. Veškeré zjištěné výsledky této analýzy jsou uvedeny v přílohách č. 4, 5, 6. 

 

4.1.1 Horizontální analýza aktiv 

Z níže uvedeného grafu 4.1 je na první pohled patrné, že v průběhu celého 

sledovaného období, tj. mezi roky 2006 až 2010, měla celková aktiva vzrůstající tendenci.  

K nejvyššímu nárůstu celkových aktiv společnosti došlo mezi roky 2006 - 2007, kdy celková 

aktiva vzrostla o 59,59 %. Nárůst celkových aktiv nejvíce způsobila oběžná aktiva, která tvoří 

zásoby, dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. 

Naopak k nejmenšímu nárůstu celkových aktiv došlo v období mezi roky 2008 – 2009, kdy 

vzrostla o nepatrných 1,50 %.  

 

Graf 4.1 Vývoj aktiv za období 2006 – 2010 

 

               Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 
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Jak lze zřetelně vidět z grafu 4.2, tento výrazný nárůst oběžných aktiv nejvíce 

zapříčinil krátkodobý finanční majetek, který meziročně vzrostl o 359,94 %.  Naopak 

v období mezi roky 2008 – 2009 krátkodobý finanční majetek poklesl o 35,41 %. Při 

podrobnější analýze si na první pohled nelze nevšimnout, že na tomto poklesu se nejvíce 

podílely účty v bankách, které meziročně poklesly o 80,65 %.   

 

Graf 4.2 Vývoj oběžných aktiv za období 2006 - 2010 

 

  Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 
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tj. mezi roky 2009 – 2010, dlouhodobý majetek vzrostl o 32,11 %. Tento nárůst byl opět 
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Graf 4.3 Vývoj dlouhodobého majetku za období 2006 - 2010 

 

   Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

4.1.2 Horizontální analýza pasiv 

Na vývoji celkových pasiv se podílí vlastní kapitál, cizí zdroje a ostatní pasiva. Z níže 

uvedeného grafu 4.4 je patrné, že celková pasiva v průběhu sledované doby, tj. mezi roky 

2006 – 2010, rostla. K nejvyššímu nárůstu celkových pasiv došlo mezi roky 2006 – 2007, kdy 

celková pasiva vzrostla o 59,59 %. Nárůst celkových pasiv nejvíce ovlivnil vlastní kapitál, 

konkrétně kapitálové fondy, které meziročně vzrostly o úctyhodných 1550,07 %. Naopak 

mezi roky 2007 – 2008 došlo k poklesu vlastního kapitálu o 39,15 %. Na poklesu vlastního 

kapitálu se nejvíce podílely kapitálové fondy, které meziročně poklesly o 306,41 %. V 

následujících sledovaných letech má vlastní kapitál opět rostoucí tendenci. 

 

Graf 4.4 Vývoj pasiv za období 2006 - 2010 

 

     Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 
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V níže uvedeném grafu 4.5 je na první pohled patrné, že největší vliv na růst cizích 

zdrojů mají krátkodobé závazky. K nejvyššímu nárůstu krátkodobých závazků došlo mezi 

roky 2007 – 2008, kdy krátkodobé závazky vzrostly o 142,64 %.  V období mezi roky  

2008 – 2009 dochází k poklesu krátkodobých závazků o 37,44 %. Tento pokles byl zapříčiněn 

především položkou krátkodobých přijatých záloh, které se snížily o 57,18 %. Na konci 

sledovaného období dochází opět k nárůstu krátkodobých závazků a to o 63,55 %. Největší 

vliv na tento růst měla položka závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení. Jak lze zřetelně vidět v grafu 4.5, v průběhu celého sledovaného období 

analyzovaná společnost vůbec nevyužívá cizí zdroje v položkách bankovních úvěrů a 

výpomoci, i přes svou investiční aktivitu.  

 

Graf 4.5 Vývoj cizích zdrojů za období 2006 – 2010 

 

   Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
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dosaženo především díky provoznímu výsledku hospodaření, který mezi roky 2009 – 2010 

vzrostl o 18,50 % a činil 940 335 Kč. Naopak nejmenšího zisku dosáhla společnost v prvním 

roce sledovaného období, a to ve výši 338 261 Kč. V průběhu všech sledovaných let má zisk 

společnosti rostoucí tendenci. 
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Graf 4.6 Vývoj jednotlivých položek VH za období 2006 - 2010 

 

               Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

Největší podíl na výnosech z provozní činnosti, jak lze vidět v grafu 4.7, má přidaná 

hodnota. Mezi roky 2008 – 2009 došlo k nejvyššímu nárůstu přidané hodnoty, kdy vzrostla o 

57,68 %. Důvodem této skutečnosti byl nárůst obchodní marže, která mezi roky  

2008 – 2009 vzrostla o 60,17 %. Naopak v období mezi roky 2009 – 2010 došlo k poklesu 

přidané hodnoty o 2,87 %. Na tomto poklesu se nejvíce podílela obchodní marže, která se 

mezi roky 2009 – 2010 snížila o 43,99 %. V předchozích sledovaných letech měla přidaná 

hodnota kolísavou tendenci. Ostatní položky výnosů z provozní činnosti na začátku 

sledovaného období mírně rostly, avšak v posledních letech začaly klesat. 

 

Graf 4.7 Vývoj výnosů z provozní činnosti v letech 2006 - 2010 

 

               Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

-500 000 

0 

500 000 

1 000 000 

2006 2007 2008 2009 2010 

je
d

n
o

tl
iv

é
 p

o
lo

žk
y 

V
H

 (
ti

s.
 K

č)
 

Rok 

Provozní výsledek hospodaření 

Finanční výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 

0 

500 000 

1 000 000 

1 500 000 

2006 2007 2008 2009 2010 

vý
n

o
sy

 z
 p

ro
vo

zn
í č

in
n

o
st

i (
ti

s.
 K

č)
 

 

Rok 
Přidaná hodnota 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 

Ostatní provozní výnosy 



36 
 

Z grafu 4.8 je na první pohled patrné, že největší vliv na náklady z provozní činnosti 

mají osobní náklady. Osobní náklady v průběhu sledovaného období, tj. mezi roky  

2006 – 2010, rostly. K nejvyššímu nárůstu osobních nákladů došlo mezi roky 2007 – 2008, 

kdy vzrostly o 15,38 %. Tento nárůst byl zapříčiněn především sociálními náklady, které 

vzrostly o 55,60 %. Ostatní položky v průběhu sledovaného období měly kolísavou tendenci. 

Za zmínku stojí změna stavu rezerv, která mezi roky 2008 - 2009 vzrostla o dynamických 

2365,21 % a spolu s osobními náklady se v tomto roce podílela na růstu nákladů z provozní 

činnosti.  

  

Graf 4.8 Vývoj nákladů z provozní činnosti v letech 2006 - 2010 

 

   Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 
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Graf 4.9 Vývoj výnosů z finanční činnosti v letech 2006 - 2010 

 

                Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

Ve sledovaném období tj. od roku 2006 – 2010, mají jednotlivé položky nákladů 

z finanční činnosti velmi kolísavý trend vývoje. Není zde jedna jediná položka, která by 

v rámci sledovaného období plynule rostla nebo klesala. Tak jako ve výše uvedeném grafu, 

tak i v grafu 5.0 je nepřehlédnutelný rok 2009. V období, mezi roky 2008 – 2009 došlo 

k nejvyššímu nárůstu nákladu z přecenění cenných papírů a derivátů o 52,96 %. 

V následujícím období však prudce poklesly o 82,07 %. Podobně jako náklady z přecenění 

cenných papírů a derivátů se vyvíjeli i ostatní finanční náklady.  

 

Graf 4.10 Vývoj nákladů z finanční činnosti v letech 2006 - 2010 

 

                 Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních dokladů 
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4.1.4 Horizontální analýza výkazu Cash flow 

V následujícím grafu 4.11 lze vidět, že čistý peněžní tok z provozní činnosti je jediný, 

který ve sledovaném období od roku 2006 – 2010 dosahuje i přes svůj kolísavý trend 

kladných hodnot. K nejvyššímu nárůstu čistého peněžního toku z provozní činnosti došlo na 

začátku sledovaného období, tj. mezi roky 2006 - 2007, kdy vzrostl o 202,15 %. Za zmínku 

stojí také čistý peněžní tok z finanční činnosti, který za celou dobu sledovaného období 

kolísal a nepřekročil hranici kladných hodnot. V záporných hodnotách se také pohyboval čistý 

peněžní tok z investiční činnosti, avšak na rozdíl od čistého peněžního toku z finanční činnosti 

v posledním roce 2010 přesáhl hranici záporných hodnot. V období mezi roky 2008 – 2009 

došlo k největší změně čistého peněžního toku z investiční činnosti a to o 5206,63 %. Největší 

vliv na tuto změnu měla položka nabytí stálých aktiv, konkrétně nabytí dlouhodobého 

hmotného majetku, který se změnil o 353,88 %.  

 

Graf 4.11 Vývoj peněžních toků v jednotlivých oblastech činnosti firmy za období  

2006 - 2010 

 

               Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních dokladů. 

 

Z grafu 4.12 jednoznačně vyplývá, že k největší absolutní změně peněžních prostředků 

a peněžních ekvivalentů došlo mezi roky 2009 – 2010 a to o 1 289 615 Kč. Největší vliv na 

tuto změnu měl stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období, 

tj. mezi roky 2009 - 2010, který se změnil o 963 482 Kč. Naopak k nejmenší změně 

peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů došlo mezi roky 2008 – 2009 a to o  

- 10 338 Kč.  
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Graf 4.12 Porovnání stavu PP a peněžních ekvivalentů na začátku a na konci účetního období 

 

               Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

4.2 Vertikální analýza 

Tato část kapitoly je zaměřena na vertikální analýzu rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

za roky 2006 – 2010. Veškeré zjištěné výsledky vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty jsou obsažené v přílohách č. 7 a č. 8. U rozvahy bude provedena vertikální analýza 

aktiv a pasiv a u výkazu zisku a ztráty se provede vertikální analýza provozních nákladů a 

finančních nákladů. 

 

4.2.1 Vertikální analýza aktiv 

Jak znázorňuje níže uvedený graf 4.13, nejpodstatnější položkou celkových aktiv jsou 

za celé sledované období, tj. od roku 2006 – 2010, oběžná aktiva, která ve všech sledovaných 

letech mají více jak 85% podíl. Největší zastoupení na celkových aktivech měla oběžná aktiva 

v roce 2008 s 91,37 % a nejmenší v roce 2006, kdy tvořila 85,35 %. Menší část celkových 

aktiv tvoří dlouhodobý majetek, který v prvních třech letech sledovaného období měl klesající 

tendenci, avšak v posledních dvou letech začal růst. Tento růst byl logicky spjat s poklesem 

oběžných aktiv. Nejmenší zastoupení na celkových aktivech mají ostatní aktiva, která se na 

nich za celé sledované období podílela méně než 1 %. Protože tato položka se na celkových 

aktivech podílí jen v malém množství, neovlivňuje tak výrazně jejich strukturu. 
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Graf 4.13 Struktura celkových aktiv v letech 2006 - 2010 

 

               Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

Z grafu 4.14 jednoznačně vyplývá, že ve všech letech sledovaného období má 

dlouhodobý hmotný majetek nejrazantnější podíl na dlouhodobém majetku. Největší 

zastoupení na dlouhodobém majetku měl dlouhodobý hmotný majetek v roce 2009 s 99,20 % 

a naopak nejmenší v roce 2006 s 95,82 %. V posledním roce sledovaného období se podíl 

dlouhodobého hmotného majetku snížil a tvořil 96 %. Ve všech sledovaných letech měly 

největší zastoupení na dlouhodobém hmotném majetku stavby. Dlouhodobý nehmotný 

majetek a dlouhodobý finanční majetek jsou položky, které se na této struktuře podílejí jen ve 

velmi malé míře. 

 

Graf 4.14 Struktura dlouhodobého majetku v letech 2006 - 2010 

 

    Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 
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Z níže uvedeného grafu 4.15 je zřejmé, že největší zastoupení na oběžných aktivech 

mají ve sledovaném období zásoby a krátkodobý finanční majetek. V roce 2006, 2009 a 2010 

měly největší podíl na oběžných aktivech zásoby a v roce 2007 a 2008 krátkodobý finanční 

majetek.  Na zásobách se ve všech třech sledovaných letech nejvíce podílela nedokončená 

výroba a polotovary, která se pohybovala v rozmezí 26,62 % až 28,37 %. Na krátkodobém 

finančním majetku měly největší zastoupení v roce 2007 účty v bankách s 41,84 % a v roce 

2008 tuto roli převzaly krátkodobé cenné papíry a podíly s 22,77 %.  Nejmenší podíl ve všech 

sledovaných letech na oběžném majetku měly dlouhodobé pohledávky. 

 

Graf 4.15 Struktura oběžných aktiv v letech 2006 - 2010 

 

               Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

4.2.2 Vertikální analýza pasiv 

Z následujícího grafu 4.16 jednoznačně vyplývá, že v průběhu celého sledovaného 

období, tj. od roku 2006 – 2010, mají největší podíl na celkových pasivech cizí zdroje. 

Největší zastoupení na celkových pasivech měly cizí zdroje v roce 2008 se 79,68 % a naopak 

nejmenší v roce 2007 s 51,77 %. Ve všech sledovaných letech se na cizích zdrojích nejvíce 

podílely krátkodobé závazky. Menší, avšak nezanedbatelnou část celkových pasiv tvoří 

vlastní kapitál. Největší zastoupení na celkových pasivech měl vlastní kapitál v roce 2007 

s 48,22 % a nejmenší v roce 2008 s 19,90 %. Ostatní pasiva se na struktuře celkových pasiv 

podílela v tak malé míře, že jejich zastoupení za celé sledované období bylo menší 1 %. 

Logicky lze tedy vyvodit závěr, že v letech, kdy se cizí zdroje na celkových pasivech podílely 

nejvíce, tak vlastní kapitál se na celkových pasivech podílel nejméně. 
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Graf 4.16 Struktura celkových pasiv v letech 2006 - 2010 

 

                 Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

Z níže uvedeného grafu 4.17 je patrné, že vlastní kapitál je ve všech sledovaných 

letech z převážné části tvořen výsledkem hospodaření běžného účetního období, který má po 

celou dobu kolísavou tendenci. Nejvíce se výsledek hospodaření běžného účetního období na 

struktuře vlastního kapitálu podílel v roce 2008 s 99,84 % a nejméně v roce 2007, kdy tvořil 

56,93 %. Menší část vlastního kapitálu tvoří základní kapitál a výsledek hospodaření 

z minulých let. V roce 2006 a 2008 se na vlastním kapitále nejvíce podílel základní kapitál a 

v roce 2007 a 2009 výsledek hospodaření z minulých let. V roce 2010 jejich roli převzala 

položka kapitálové fondy, která spolu s výsledkem hospodaření běžného účetního období 

měla největší zastoupení na vlastním kapitálu. 

 

Graf 4.17 Struktura vlastního kapitálu v letech 2006 - 2010 

 

               Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 
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Z níže uvedeného grafu 4.18 vyplývá, že krátkodobé závazky mají v období mezi roky 

2006 - 2010 největší zastoupení na cizích zdrojích. Nejvíce se krátkodobé závazky podílely na 

cizích zdrojích v roce 2008 s 82,17 % a nejméně v roce 2009 s 57,21 %. Téměř ve všech 

sledovaných letech měly největší zásluhu na krátkodobých závazcích krátkodobé přijeté 

zálohy.  Výjimku tvoří pouze rok 2010, kdy největší podíl na krátkodobých závazcích má 

položka závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení s 29,79 %. Za 

zmínku stojí také bankovní úvěry a výpomoci, které v průběhu sledovaného období nejsou 

vůbec zaznamenány.  

                         

Graf 4.18 Struktura cizích zdrojů v letech 2006 - 2010 

 

                Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

4.2.3 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Z grafu 4.19 je patrné, že největší podíl na struktuře provozních nákladů mají v období 

mezi roky 2006 - 2010 osobní náklady. Nejvíce se osobní náklady na struktuře provozních 

nákladů podílely v roce 2007 s 84,92 % a nejméně v roce 2009, kdy tvořily 35,49 %. Ve 

všech sledovaných letech mají na osobních nákladech z největší části podíl mzdové náklady, 

menší část představují odměny členům orgánů společnosti a družstva, náklady na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění a sociální náklady. Za pozornost stojí také položka změna 

stavu rezerv, která v roce 2009 tvořila 30,29 % provozních nákladů a spolu s osobními 

náklady se nejvíce podílela na jejich struktuře.  
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Graf 4.19 Struktura provozních nákladů v letech 2006 - 2010 

 

               Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

Jak znázorňuje graf 4.20, největší zastoupení na struktuře finančních nákladů mají ve 

sledovaném období ostatní finanční náklady a náklady z přecenění cenných papírů a derivátů. 

V roce 2006, 2007 a 2010 měly největší podíl na struktuře finančních nákladů ostatní finanční 

náklady a v roce 2008 a 2009 náklady z přecenění cenných papírů a derivátů. Nejvíce se 

ostatní finanční náklady na struktuře provozních nákladů podílely v roce 2007 s 82,44 % a 

nejméně v roce 2010, kdy tvořili 66,41 %. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 

měly největší zastoupení na struktuře finančních nákladů v roce 2009 se 64,73 % a nejmenší 

v prvních dvou letech, kdy byly nulové.  

 

Graf 4.20 Struktura finančních nákladů v letech 2006 - 2010 

 

                Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 
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4.3 Poměrová analýza 

V této části kapitoly je zhodnocena finanční situace vybraného výrobního podniku za 

roky 2006 – 2010, pomocí ukazatelů likvidity, rentability, finanční stability a zadluženosti a 

ukazatele aktivity.  

 

4.3.1 Ukazatele likvidity 

V tabulce 4. 1 jsou zaznamenány vypočtené hodnoty uvedených ukazatelů likvidity za 

roky 2006 – 2010. Z této tabulky se bude vycházet při zhodnocení výsledků celkové likvidity, 

pohotové likvidity, okamžité likvidity a čistého pracovního kapitálu. 

 

Tabulka 4.1 Výpočet ukazatelů likvidity 

Ukazatele likvidity 

Ukazatel Vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková likvidita OA/KZ 2,16 2,18 1,40 2,24 1,64 

Pohotová likvidita (OA - zásoby)/KZ 1,14 1,56 0,92 1,37 1,05 

Okamžitá likvidita pohotové platební prostředky/KZ 0,32 0,91 0,53 0,55 0,55 

ČPK OA - KZ 571 495 930 363 759 343 1 492 780 1 262 450 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

Celková likvidita 

Celková likvidita poměřuje objem oběžných aktiv s objemem závazků splatných 

v blízké budoucnosti. Optimální hodnoty, kterých by měla společnost dosahovat, by se měly 

pohybovat v rozmezí od 1,5 do 2,5.
1
 Ve výše uvedené tabulce 4.1 lze vidět, že tohoto rozmezí 

společnost dosáhla téměř ve všech sledovaných letech. Výjimku tvoří pouze rok 2008, kdy 

celková likvidita byla 1,40. Snížení tohoto ukazatele bylo zapříčiněno vysokou hodnotou 

krátkodobých závazků, jejichž hodnota se oproti předchozímu roku 2007 zvýšila o více než 

100 %.  Celková likvidita má ve všech letech kolísavou tendenci, ale výkyvy nejsou nijak 

zvláštně markantní.  

 

Pohotová likvidita 

O pohotové likviditě lze obecně říci, že má lepší vypovídací schopnost než celková 

likvidita. Důvodem této skutečnosti je, že se od oběžných aktiv odečítají zásoby. Doporučená 

hodnota by se měla pohybovat v intervalu od 1,0 – 1,5.
2
 V tabulce 4.1 lze vidět, že společnost 

                                                           
1
 Zdroj: (Dluhošová, 2010) 

2
 Zdroj: (Dluhošová, 2010) 



46 
 

těchto hodnot nedosahovala v roce 2007 ani v roce 2008. V roce 2007 pohotová likvidita 

mírně překročila horní hranici intervalu a činila 1,56. V tomto případě se nedá hovořit o 

žádném výrazném výkyvu, neboť tato změna je opravdu velice malá. V roce 2008 celková 

likvidita klesla pod úroveň 1,0. Důvodem tohoto snížení je skutečnost, že podnik má v tomto 

roce příliš vysoké krátkodobé závazky a není schopen pokrýt svými oběžnými aktivy 

sníženými o zásoby. Pohotová likvidita má v průběhu sledovaných pěti let kolísavou tendenci. 

  

Okamžitá likvidita 

Tento ukazatel poměřuje pohotové platební prostředky s krátkodobými závazky. 

Z tabulky 4.1 je zřejmé, že hodnota ukazatele byla v prvním roce sledovaného období 0,32. 

V tomto roce byla tedy optimální, neboť doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla 

pohybovat v intervalu od 0,2 – 0,5.
3
 V následujícím roce se však okamžitá likvidita zvýšila na 

0,91 a překročila tak horní hranici intervalu. Důvodem zvýšení byl velký nárůst krátkodobého 

finančního majetku. V roce 2008 se okamžitá likvidita snížila na 0,53 a v posledních dvou 

letech sledovaného období dosahovala stejné hodnoty, tedy 0,55. Pokud pomineme nepatrné 

překročení hodnot setinných míst v horní hranici intervalu, dalo by se o posledních třech 

letech sledovaného období říci, že okamžitá likvidita dosahovala doporučených hodnot. 

      

Graf 4.21 Vývoj ukazatele celkové, pohotové a okamžité likvidity v letech 2006 - 2010 

 

    Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 
3
 Zdroj: (Dluhošová, 2010) 
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Ve výše uvedeném grafu 4.21 lze vidět, že v průběhu celého sledovaného období, tj.  

mezi roky 2006 – 2010, mají všechny zmíněné likvidity kolísavou tendenci. Výjimkou je 

pouze okamžitá likvidita, která je v posledních dvou letech stabilní.  

 

Čistý pracovní kapitál 

Tento ukazatel představuje část oběžného majetku, která je finančně kryta 

dlouhodobými zdroji. Z grafu 4.22 je na první pohled patrné, že hodnota čistého pracovního 

kapitálu má v průběhu celého sledovaného období kolísavou tendenci. Ve všech letech má 

společnost více oběžného majetku než krátkodobého cizího kapitálu, a proto využívá 

konzervativní způsob financování. Ve společnosti tak dochází k používání dlouhodobých 

finančních zdrojů i ke krytí krátkodobého majetku. V tomto případě se jedná o 

překapitalizovanou majetkovou a finanční strukturu. Společnost je kapitálově silná, ale 

dochází k neefektivnímu využívání dlouhodobých zdrojů.  

 

Graf 4.22 Vývoj ukazatele Čistého pracovního kapitálu v letech 2006 - 2010 

 

   Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

 

4.3.2 Ukazatele rentability 

V následující tabulce 4.2 jsou uvedeny vypočtené hodnoty jednotlivých ukazatelů 

rentability v letech 2006 – 2010.  Na základě vypočtených hodnot bude zhodnocena 

rentabilita aktiv, rentabilita dlouhodobých zdrojů, rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita 

tržeb. 
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Tabulka 4.2 Výpočet ukazatelů rentability 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Z údajů ve výše uvedené tabulce 4.2 je parné, že společnost má ve všech letech 

sledovaného období velmi vysokou rentabilitu aktiv. Trend tohoto ukazatele by měl být 

rostoucí. Vývoj rentability aktiv však v čase rostoucí není. V prvních třech letech sledovaného 

období měla jasnou klesající tendenci, avšak v posledních dvou letech začala kolísat. Na 

začátku sledovaného období, tj. v roce 2006, byla hodnota ukazatele nejvyšší. Bylo to 

způsobeno především nízkou hodnotou celkových aktiv. Také hodnota EBITu byla ze všech 

sledovaných let nejmenší. V roce 2008 byla hodnota rentability nejnižší. Pokles byl způsoben 

snížením EBITu oproti předcházejícímu roku 2007 a pokračujícímu růstu aktiv. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Jedná se o ukazatele, který vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv společnosti 

financovaných vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem. Trend ukazatele ROCE by měl být 

v čase rostoucí. Jak lze vidět z tabulky 4.2, rentabilita dlouhodobý zdrojů má po celou dobu 

sledovaného období, tj. od roku 2006 – 2010, kolísavou tendenci. V prvním roce sledovaného 

období se rentabilita dlouhodobých zdrojů pohybovala na úrovni 73,35 %. V následujícím 

roce došlo k poklesu a v roce 2007 se hodnota opět zvýšila. Nejvyšší hodnoty dosáhla 

v posledním roce sledovaného období. Bylo to způsobeno především zvýšením EBITu, který 

dosáhl nejvyšší hodnoty za celou dobu sledovaného období. Naopak nejmenší hodnoty bylo 

dosaženo v roce 2009, z důvodu zvýšení dlouhodobých dluhů. Stejně jako předchozí ukazatel 

rentability, tak i rentabilita dlouhodobých zdrojů se pohybuje v kladných hodnotách. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu je ukazatel, pomocí něhož mohou investoři zjistit, zda je 

jejich kapitál reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice. Trend 

rentability vlastního kapitálu by měl být v čase rostoucí. Z tabulky 4.2 je zřejmé, že v průběhu 

Ukazatele rentability 

Ukazatel Vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 

ROA EBIT/aktiva 36,17% 33,27% 18,90% 27,27% 26,93% 

ROCE EBIT/VK + dlouhodobé dluhy 73,35% 63,37% 64,43% 58,41% 73,83% 

ROE EAT/VK 66,98% 56,93% 99,84% 77,07% 72,24% 

ROS EAT/tržby 18,67% 26,89% 27,83% 20,61% 23,59% 
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sledovaného období, tj. od roku 2006 – 2010, má rentabilita vlastního kapitálu kolísavou 

tendenci a stejně jako u obou předchozích ukazatelů se pohybuje v kladných hodnotách. 

V roce 2007 došlo k poklesu hodnoty z důvodu zvýšení vlastního kapitálu. V následujícím 

roce se hodnota zvýšila. Této skutečnosti bylo dosaženo především díky poklesu vlastního 

kapitálu, který se oproti předchozímu roku snížil o 39,15 %. EAT má po celou dobu 

sledovaného období rostoucí tendenci. V posledních dvou letech sledovaného období začala 

rentabilita vlastního kapitálu opět klesat. Tak jako v roce 2007, tak i v posledních dvou letech 

se ukazatel snížil především z důvodu nárůstu vlastního kapitálu.   

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. 

Nízká úroveň ukazatele zpravidla dokumentuje chybné řízení firmy, střední úroveň je znakem 

dobré práce managementu a dobrého jména firmy a vysoká úroveň signalizuje nadprůměrnou 

úroveň firmy. Trend ukazatele ROS by měl být v čase rostoucí. Z tabulky 4.2 je patrné, že 

v prvních třech letech sledovaného období měla rentabilita tržeb rostoucí tendenci. Tato 

skutečnost byla způsobena růstem zisku před zdaněním. V roce 2009 došlo k poklesu 

rentability tržeb. Důvodem byly stále rostoucí tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, 

které se oproti přecházejícímu roku zvýšili o více než polovinu. Také u tržeb za prodeje zboží 

byl v tomto roce zaznamenán nejvyšší nárůst, ve srovnání s ostatními sledovanými roky. 

V posledním roce se rentabilita tržeb opět zvýšila a dosahovala hodnoty 23,59 %. Tak jako 

výše uvedení ukazatele rentability, tak i rentabilita tržeb se pohybuje v kladných hodnotách.  

 

Graf 4.23 Vývoj ukazatelů ROA, ROCE, ROE a ROS v letech 2006 – 2010 

 

   Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 
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Ve výše uvedeném grafu 4.23 si nelze nevšimnout, že v průběhu celého sledovaného 

období, tj. od roku 2006 – 2010, mají ukazatele rentability kolísavou tendenci. Výjimku tvoří 

pouze rentabilita tržeb, která v prvních třech letech sledovaného období rostla. Nejvyšších 

hodnot dosahovala rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita dlouhodobých zdrojů. Naopak 

rentabilita tržeb a rentabilita aktiv vykazovaly menší hodnoty.  

 

4.3.3 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

V této části kapitoly jsou nejdříve zhodnoceny ukazatele finanční stability, pak 

následuje zhodnocení ukazatelů zadluženosti. Veškeré vypočtené hodnoty, které jsou 

nezbytné ke zhodnocení finanční stability a zadluženosti za roky 2006 – 2010, jsou uvedeny 

v následující tabulce 4.3.   

 

Tabulka 4.3 Výpočet ukazatelů finanční stability a zadluženosti 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Ukazatele  Vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 

Podíl VK na aktivech VK/aktiva celkem 40,54% 48,22% 19,90% 29,43% 30,16% 

Stupeň krytí SA dlouh. kapitál/SA 4,16 4,50 4,03 6,40 4,45 

Majetkový koeficient celková aktiva/VK 2,47 2,07 5,03 3,40 3,32 

Celková zadluženost CK/celková aktiva 59,44% 51,77% 79,68% 70,54% 69,84% 

Zadluženost VK CK/VK 146,60% 107,35% 400,48% 239,69% 231,57% 

Úrokové krytí EBIT/úroky 106,32 430,29 223,10 4057,92 1177,10 

Úrokové zatížení úroky/EBIT 0,94% 0,23% 0,45% 0,02% 0,08% 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Tento ukazatel poměřuje vlastní kapitál s celkovými aktivy a charakterizuje 

dlouhodobou finanční stabilitu. Zvyšování podílu vlastního kapitálu na aktivech znamená 

upevňování finanční stability. Trend tohoto ukazatele by měl být rostoucí. Jak lze vidět 

v tabulce 4.3, v roce 2007 došlo k nárůstu ukazatele. Této skutečnosti bylo dosaženo 

zvýšením vlastního kapitálu, konkrétně zvýšením kapitálových fondů a výsledku hospodaření 

z minulých let. V následujícím roce se však ukazatel snížil. Důvodem byl pokles vlastního 

kapitálu oproti předcházejícímu roku o 39,15 %. Nejvíce se na tomto snížení podílel pokles 

kapitálových fondů a výsledku hospodaření z minulých let. V posledních dvou letech 

sledovaného období začal ukazatel opět růst. Tak jako v roce 2007 tak i v tomto roce se na 

růstu nejvíce podílelo zvyšování položky vlastního kapitálu. Celková aktiva mají v průběhu 

celého sledovaného období, tj. od roku 2006 až 2010, rostoucí tendenci. 
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Stupeň krytí stálých aktiv 

V případě tohoto ukazatele je poměřován dlouhodobý kapitál se stálými aktivy. 

Hodnota ukazatele by měla být vyšší než 1, aby bylo splněno, že stálá aktiva jsou kryta 

dlouhodobými zdroji. V tabulce 4.3 lze jednoznačně vidět, že v průběhu celého sledovaného 

období, tj. od roku 2006 – 2010, je tato podmínka splněna. Trend tohoto ukazatele by měl být 

rostoucí. V případě analyzované společnosti je však kolísající. V roce 2009 byla hodnota 

ukazatele nejvyšší. Naopak nejmenší hodnoty bylo dosaženo v roce 2008. 

 

Majetkový koeficient (finanční páka) 

Majetkový koeficient neboli finanční páka poměřuje celková aktiva s vlastním 

kapitálem. Požadavkem pro příznivý vývoj ve společnosti je, aby byl tento ukazatel stabilní. 

Jak lze vidět v tabulce 4.3, hodnota ukazatele byla v průběhu celého sledovaného období,  

tj. od roku 2006 – 2010, téměř stabilní. Výjimku tvoří pouze rok 2008, kdy majetkový 

koeficient stoupl oproti předchozímu roku téměř o polovinu. Příčinou bylo snížení podílu 

vlastního kapitálu na aktivech oproti roku 2007 téměř o 40 %. V posledních dvou letech 

sledovaného období se ukazatel opět snížil a byl téměř stabilní. Důvodem této skutečnosti byl 

růst vlastního kapitálu. V žádném z pěti let sledovaného období se majetkový ukazatel 

nedostal pod hranici záporných hodnot.  

 

Celková zadluženost (ukazatel věřitelského rizika) 

Ukazatel celkové zadluženosti neboli ukazatel věřitelského rizika představuje podíl 

celkových závazků k celkovým aktivům. Žádoucí je klesající trend, neboť obecně platí, že 

čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. Zpravidla je známo, že 

věřitelé preferují nízké hodnoty tohoto ukazatele.  Z tabulky 4.3 je patrné, že v období mezi 

roky 2006 – 2010 se celková zadluženost pohybovala nad hodnotou 50 %. V prvním roce 

sledovaného období dosahovala hodnoty 59,44 %. V následujícím roce však poklesla na  

51,77 % a byla tak nejmenší ze všech sledovaných let. Nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2008, 

kdy vzrostla na 79,68 %. Příčinou této skutečnosti bylo zvýšení cizích zdrojů oproti 

předchozímu roku o více než 100 %. Na zvýšení cizích zdrojů se nejvíce podílel nárůst 

dlouhodobých i krátkodobých závazků. V posledních dvou letech sledovaného období začala 

celková zadluženost pozvolně klesat, což lze vnímat za optimální jev, neboť se snižuje riziko 

pro věřitele.  
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Zadluženost vlastního kapitálu 

Tento ukazatel poměřuje cizí kapitál s vlastním kapitálem. U stabilních podniků by se 

měla zadluženost vlastního kapitálu pohybovat přibližně v pásmu 80 % - 120 %. Jak vyplývá 

z tabulky 4.3, společnost těchto hodnot dosahuje pouze 2007. Trend tohoto ukazatele by měl 

být klesající. V níže uvedeném grafu 4.24 lze vidět, že během sledovaných let má celková 

zadluženost velmi kolísavou tendenci. Nejvyšší zadluženost vlastního kapitálu byla 

zaznamenána v roce 2008. Důvodem byl velký nárůst cizích zdrojů oproti předešlému roku o 

více než 100 % a pokles vlastního kapitálu oproti předešlému roku o téměř 40 %. 

V posledních dvou letech sledovaného období začala zadluženost vlastního kapitálu klesat. 

 

Graf 4.24 Zadluženost vlastního kapitálu 

 

   Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí nám říká, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Čím vyšší je tento 

ukazatel, tím lepší je finanční situace podniku. Trend tohoto ukazatele by měl být rostoucí. 

Z tabulky 4.3 je patrné, že úrokové krytí ve všech letech sledovaného období, tj. mezi roky  

2006 – 2010, dosahuje velmi vysokých hodnot. Tato situace je pro podnik velmi výhodná, 

neboť to znamená, že podnik zaplatí úroky a ještě mu zůstanou finanční prostředky. Ukazatel 

nabývá nejvyšší hodnoty v roce 2009, kdy úroky jsou kryty více než 4057 krát.  

 

Úrokové zatížení 

Ukazatel úrokového zatížení je převrácenou hodnotou ukazatele úrokového krytí a 

vypovídá o tom, jak velkou část celkového vytvořeného efektu odčerpávají úroky. Trend 
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tohoto ukazatele by měl být klesající. V tabulce 4.3 lze zřetelně vidět, že v průběhu celého 

sledovaného období měl ukazatel kolísající tendenci. Nejvyšší úrokové zatížení se objevuje 

v prvním roce sledovaného období, tj. v roce 2007, kdy je jeho hodnota 0,94 %. Naopak 

nejlepší hodnoty nabývá v roce 2009, kdy úroky odčerpávaly 0,02 % z celkového 

vytvořeného efektu.  

 

Graf: 4.25 Vývoj vybraných ukazatelů finanční stability a zadluženosti v letech 2006 – 2010 

 

                 Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

4.3.4 Ukazatele aktivity 

Skupinu poměrových ukazatelů uzavírají ukazatele aktivity. Veškeré vypočtené 

hodnoty, které jsou nezbytné pro posouzení ukazatelů aktivity za roky 2006 – 2010 jsou 

uvedeny v tabulce 4.4. Bude zde zhodnocena obrátka aktiv, doba obratu aktiv, doba obratu 

zásob, doba obratu pohledávek a doba obratu závazků. 

 

Tabulka 4.4 Výpočet ukazatelů aktivity 

Ukazatele aktivity 

Ukazatel Vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrátka celkových aktiv tržby/celková aktiva 1,45 1,02 0,71 1,10 0,92 

Doba obratu aktiv (celková aktiva * 360)/tržby 247,48 352,67 504,41 327,07 389,89 

Doba obratu zásob (zásoby * 360)/tržby 99,48 87,12 157,20 115,00 126,35 

Doba obratu pohledávek (pohledávky * 360)/tržby 80,36 90,50 104,70 91,59 97,91 

Doba obratu závazků (závazky * 360)/tržby 97,67 140,35 330,25 131,98 213,09 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 
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Obrátka celkových aktiv 

Obrátka celkových aktiv měří obrat celkového majetku. Trend tohoto ukazatele by měl 

být rostoucí. Z níže uvedeného grafu 4.26 je patrné, že mezi roky 2006 – 2008 ukazatel klesal, 

v roce 2009 vzrostl a v posledním roce sledovaného období, tj. v roce 2010, začal opět klesat. 

Zpravidla u tohoto ukazatele platí, že čím je vyšší, tím efektivněji podnik využívá majetek. 

V tabulce 4.4 lze vidět, že nejvyšší hodnoty dosahoval v roce 2006 a to ve výši 1,45 a naopak 

nejmenší hodnoty v roce 2008, kdy byl 0,71.  

 

Graf: 4.26 Vývoj ukazatele obrátky celkových aktiv v letech 2006 - 2010 

 

   Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

Doba obratu aktiv 

Tento ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv ve vztahu 

k tržbám. Za pozitivní se zde považuje co nejkratší doba obratu. Nejlepší hodnota byla 

zaznamenána v roce 2006, kdy došlo k obratu celkových aktiv vzhledem k tržbám  

za 247,48 dní. Naopak nejhorším rokem pro společnost byl rok 2008, kdy došlo k obratu 

celkových aktiv vzhledem k tržbám za neuvěřitelných 504,41 dní. Obecně platí, že trend 

tohoto ukazatele by měl být klesající. Jak lze vidět v tabulce 4.4, v období mezi roky 

2006 – 2010 nebyl tento trend splněn. Ukazatel měl v prvních třech letech sledovaného 

období rostoucí tendenci a v posledních dvou letech začal kolísat.  
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Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob udává, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. 

Trend tohoto ukazatele by měl být klesající, avšak v případě naší společnosti je kolísavý. 

V tabulce 4.4 lze vidět, že ze všech sledovaných let, byl pro společnost nejlepší rok 2007, kdy 

oběžná aktiva byla vázána ve formě zásob 87,12 dní. Následující rok 2008 byl pro společnost 

nejhorším rokem, neboť oběžná aktiva byla vázána ve formě zásob 157,20 dní. Nárůst v roce 

2008 byl způsoben zvýšením zásob oproti předchozímu roku o 86,07 %. Největší podíl na 

zásobách měla ve všech letech sledovaného období nedokončená výroba a polotovary. 

 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel doby obratu pohledávek vypovídá o tom, jak dlouho je majetek podniku 

vázán ve formě pohledávek, tedy za jak dlouho jsou pohledávky v průměru splaceny. Trend 

tohoto ukazatele by měl být klesající. Z tabulky 4.4 je na první pohled patrné, že v prvních 

třech letech sledovaného období měl ukazatel rostoucí tendenci. Důvodem byl stávající postoj 

odběratelů, kteří hradili své závazky za delší dobu. V posledních dvou letech začal ukazatel 

kolísat. Jednoznačně lze tedy říci, že v průběhu celého sledovaného období, tj. mezi roky 

2006 – 2010, neměl ukazatel klesající tendenci. Nejlepší byl pro společnost první rok 

sledovaného období, kdy byl majetek podniku vázán ve formě pohledávek 80,36 dní. Naopak 

nejhůře hodnoceným rokem je rok 2008, kdy faktury byly zaplaceny za 104,70 dní.  

 

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel vypovídá o tom, jak rychle jsou spláceny závazky firmy. Obecně lze 

říci, že aby nebyla narušena finanční rovnováha ve firmě, měla by být doba obratu závazků 

delší než doba obratu pohledávek. Jak je zřejmé z tabulky 4.4, společnost ve všech letech 

sledovaného období toto pravidlo splňuje. Trend tohoto ukazatele by měl být stabilní, avšak 

v období mezi roky 2006 – 2010 neustále kolísal. V prvním roce sledovaného období byla 

doba obratu závazků nejnižší, neboť dosahovala 97,67 dní. Nejvyšší hodnota byla 

zaznamenána v roce 2008, kdy doba obratu závazků činila 330,25 dní. 
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Graf 4.27 Vývoj ukazatele doby obratu aktiv, zásob, pohledávek a závazků v letech  

2006 - 2010 

 

                Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

4.4 Pyramidový rozklad ROE 

Cílem této části kapitoly je zjistit, jaké pořadí vlivů mají jednotliví dílčí ukazatele na 

vrcholový ukazatel ROE v průběhu sledovaného období.  Nejprve bude provedena metoda 

postupných změn prvního a druhého stupně, poté bude následovat logaritmická metoda první 

a druhé úrovně rozkladu. V závěru této části kapitoly bude porovnán vlivů dílčích ukazatelů 

na vrcholový ukazatel ROE pomocí metody postupných změn prvního a druhého stupně a 

logaritmické metody první a druhé úrovně rozkladu.   

 

4.4.1 Multiplikativní vazba pro metodu postupných změn prvního stupně 

V následující uvedené tabulce 4.5 je na první pohled patrné, že dílčí ukazatele mají 

v jednotlivých letech různé pořadí vlivů na rozklad vrcholového ukazatele ROE. V období 

mezi roky 2006 - 2007 měl největší vliv na rentabilitu vlastního kapitálu dílčí ukazatel 

   

 
 (rentabilita tržeb) a to ve výši 59,03 %. V následujícím sledovaném období měl největší 

vliv na rentabilitu vlastního kapitálu dílčí ukazatel 
 

  
 (majetkový koeficient), který činil 

58,65 %. V období mezi roky 2008 - 2009 měl také největší vliv na rentabilitu vlastního 

kapitálu dílčí ukazatel 
 

  
  (majetkový koeficient) a to ve výši -36,94 %.  V posledním 

sledovaném období jeho roli převzal dílčí ukazatel 
 

 
 (obrat aktiv), který činil -26,80 %.  
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Tabulka 4.5 Pořadí vlivu dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE v jednotlivých letech  

Ukazatele 

Rok 

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

Velikost Pořadí Velikost Pořadí Velikost Pořadí Velikost Pořadí 

EAT/T 59,03% 1. -9,99% 2. -19,55% 3. 23,75% 2. 

T/A -58,30% 2. -5,74% 3. 33,71% 2. -26,80% 1. 

A/VK -10,78% 3. 58,65% 1. -36,94% 1. -1,79% 3. 

∑ -10,06%   42,91%   -22,77%   -4,83%   

Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

4.4.2 Multiplikativní vazba pro metodu postupných změn druhého stupně 

Z tabulky 4.6 vyplývá, že téměř ve všech letech sledovaného období mají dílčí 

ukazatele stejné pořadí vlivu na vrcholový ukazatel ROE. Výjimku tvoří pouze období mezi 

roky 2008 - 2009. Na začátku sledovaného období, tj. mezi roky 2006 – 2007, měl největší 

vliv na vrcholový ukazatel ROE dílčí ukazatel 
    

 
 (provozní rentabilita), který činil  

450,80 %. V období mezi roky 2007 – 2008 měl také největší vliv na rentabilitu vlastního 

kapitálu dílčí ukazatel 
    

 
 (provozní rentabilita), který dosahoval hodnoty -486,86 %. 

V následujícím sledovaném období jeho roli převzal dílčí ukazatel 
   

   
 (daňová redukce 

zisku), který činil -189,38 %. V posledním sledovaném období měl opět na vrcholový 

ukazatel největší vliv dílčí ukazatel 
    

 
 (provozní rentabilita), který dosahoval hodnoty 

240,96 %. 

 

Tabulka 4.6 Pořadí vlivu dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE v jednotlivých letech 

Ukazatele 

Rok 

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

Velikost Pořadí Velikost Pořadí Velikost Pořadí Velikost Pořadí 

EAT/EBT 52,42% 2. 299,58% 2. -189,38% 1. -19,06% 2. 

EBT/EBIT 4,49% 3. -2,99% 3. 3,00% 3. -0,42% 3. 

EBIT/T 450,80% 1. -486,86% 1. 11,44% 2. 240,96% 1. 

∑ 507,72%   -190,28%   -174,94%   221,48%   

Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

4.4.3 Multiplikativní vazba pro logaritmickou metodu první úrovně rozkladu 

Z níže uvedené tabulky 4.7 je zřejmé, že během všech sledovaných let mají dílčí 

ukazatele různé pořadí vlivů na vrcholový ukazatel ROE. Na začátku sledovaného období, tj. 
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mezi roky 2006 – 2007, měl největší vliv na rentabilitu vlastního kapitálu dílčí ukazatel 
   

 
  

(rentabilita tržeb) a to ve výši 39,07 %. V následujícím sledovaném období jeho roli převzal 

dílčí ukazatel 
 

  
 (majetkový koeficient), který činil 67,63 %. V období mezi roky  

2008 – 2009 měl na vrcholový ukazatel ROE největší vliv dílčí ukazatel 
 

  
 (majetkový 

koeficient), který dosahoval hodnoty – 34,44 %. V posledním sledovaném období, tj. mezi 

roky 2009 – 2010, měl na rentabilitu vlastního kapitálu největší vliv dílčí ukazatel 
 

 
 (obrat 

aktiv), který činil – 23,06 %. 

 

Tabulka 4.7 Pořadí vlivu dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE v jednotlivých letech 

Ukazatele 

Rok 

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

Velikost Pořadí Velikost Pořadí Velikost Pořadí Velikost Pořadí 

EAT/T 39,07% 1. -14,75% 2. -19,17% 3. 20,05% 2. 

T/A -38,40% 2. -9,97% 3. 30,84% 2. -23,06% 1. 

A/VK -10,72% 3. 67,63% 1. -34,44% 1. -1,82% 3. 

∑ -10,06%   42,91%   -22,77%   -4,83%   

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Z níže uvedené tabulky 4.8 je na první pohled patrné, že ať již byla během 

sledovaných let použita multiplikativní vazba pro metodu postupných změn prvního stupně či 

multiplikativní vazba pro logaritmickou metodu první úrovně rozkladu, jsou vlivy 

jednotlivých dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE ve stejném pořadí. Při porovnání 

vlivu dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE lze konstatovat, že během sledovaných let 

měl na rentabilitu vlastního kapitálu největší vliv ukazatel 
 

  
 (majetkový koeficient).  

 

Tabulka 4.8 Porovnání vlivu dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE při použití metody 

postupných změn 1. stupně a metody logaritmické 1. úrovně rozkladu 

Ukazatele 

Vliv na ROE   

2006 - 2007 

Vliv na ROE  

2007 - 2008 

Vliv na ROE  

2008 - 2009 

Vliv na ROE 

2009 - 2010 

M. p. z Log. m M. p. z Log. m M. p. z Log. m M. p. z Log. m 

EAT/T 1. 1. 2. 2. 3. 3. 2. 2. 

T/A 2. 2. 3. 3. 2. 2. 1. 1. 

A/VK 3. 3. 1. 1. 1. 1. 3. 3. 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 
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4.4.4 Multiplikativní vazba pro logaritmickou metodu druhé úrovně rozkladu 

Z následující tabulky 4.9 je zřejmé, že téměř ve všech sledovaných letech mají dílčí 

ukazatelé stejné pořadí vlivů na vrcholový ukazatel ROE. Výjimku tvoří pouze období mezi 

roky 2008 – 2009. Na začátku sledovaného období měl největší vliv na rentabilitu vlastního 

kapitálu dílčí ukazatel 
    

 
 (provozní rentabilita), který činil 432,03 %. V období mezi roky 

2007 - 2008 měl také největší vliv na rentabilitu vlastního kapitálu dílčí ukazatel 
    

 
 

(provozní rentabilita), který činil – 428,69 %. V následujícím sledovaném období jeho roli 

převzal dílčí ukazatel 
   

   
 (daňová redukce zisku), který dosahoval hodnoty – 191,24 %. 

V období mezi roky 2009 - 2010 měl opět největší vliv na vrcholový ukazatel ROE opět dílčí 

ukazatel 
    

 
 (provozní rentabilita), který činil 244,14 %. 

 

Tabulka 4.9 Pořadí vlivu dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE v jednotlivých letech 

Ukazatele 

Rok 

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

Velikost Pořadí Velikost Pořadí Velikost Pořadí Velikost Pořadí 

EAT/EBT 69,97% 2. 240,54% 2. -191,24% 1. -22,16% 2. 

EBT/EBIT 5,72% 3. -2,13% 3. 3,41% 3. -0,50% 3. 

EBIT/T 432,03% 1. -428,69% 1. 12,89% 2. 244,14% 1. 

∑ 507,72%   -190,28%   -174,94%   221,48%   

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Z níže uvedené tabulky je na první pohled patrné, že ať již byla použita multiplikativní 

vazba pro metodu postupných změn druhého stupně či multiplikativní vazba pro 

logaritmickou metodu druhé úrovně rozkladu, jsou vlivy jednotlivých dílčích ukazatelů na 

vrcholový ukazatel ROE ve stejném pořadí. Během sledovaných let měl na rentabilitu tržeb 

jednoznačně největší vliv ukazatel 
    

 
 (provozní rentabilita). 

 

Tabulka 4.10 Porovnání vlivu dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE při použití metody 

postupných změn 2. stupně a metody logaritmické 2. úrovně rozkladu 

Ukazatele 

Vliv na ROE 

 2007 - 2008 

Vliv na ROE  

2008 - 2009 

Vliv na ROE  

2009 - 2010 

Vliv na ROE  

2009 -2010 

M. p. z Log. m M. p. z Log. m M. p. z Log. m M. p. z Log. m 

EAT/EBT 2. 2. 2. 2. 1. 1. 2. 2. 

EBT/EBIT 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 

EBIT/T 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 
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4.5 Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

V poslední části této kapitoly je zhodnocena finanční situace vybraného výrobního 

podniku pomocí souhrnných modelů hodnocení finanční úrovně. Ke zhodnocení finanční 

situace bude použit jeden bonitní model a jeden bankrotní model. 

 

4.5.1 Bonitní modely 

 

Kralickův Quicktest 

Kralickův Quicktest se skládá ze soustavy čtyř rovnic převedených do bodového 

hodnocení, prostřednictvím kterého se vyhodnocuje jednak finanční a také výnosová situace 

společnosti. Prostým aritmetickým způsobem se pak zjišťuje celková ekonomická situace 

podniku. Jak lze vidět v tabulce 4.9 finanční situace podniku byla v prvních třech letech 

sledovaného období stabilní, avšak v posledních dvou letech začala kolísat. Ve všech pěti 

letech byla společnost v pásmu šedé zóny. Oproti tomu výnosová situace podniku se ve všech 

letech sledovaného období pohybovala nad úrovní bodového ohodnocení 3, což prezentuje 

firmu, která je bonitní. Celková situace podniku byla téměř ve všech pěti letech sledovaného 

období stabilní. Výjimku tvoří pouze rok 2010, kdy se hodnota snížila. Ve všech pěti letech se 

celková situace společnosti nacházela v pásmu šedé zóny.  

 

Tabulka 4.9 Celkové ohodnocení 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Finanční stabilita 2 2 2 2,5 1,5 

Výnosová situace 4 4 4 3,5 4 

Celková situace 3 3 3 3 2,75 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

4.5.2 Bankrotní modely 

 

Tafflerův model 

Tafflerův model je jedním z mnoha modelů sledující riziko bankrotu společnosti. 

Jestliže je výsledná hodnota nižší než nula, znamená to velkou pravděpodobnost bankrotu. 

Pokud je však výsledná hodnota vyšší než nula, znamená to malou pravděpodobnost 

bankrotu. Z tabulky 4.10 je na první pohled patrné, že téměř ve všech letech sledovaného 

období se výsledné hodnoty pohybovaly v pásmu malé pravděpodobnosti bankrotu. Výjimku 
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tvoří pouze rok 2008, kdy hodnota byla nižší než nula a hrozila tak velká pravděpodobnost 

bankrotu. 

 

Tabulka 4.10 Tafflerův model 

  2006 2007 2008 2009 2010 

X1 =EBT/krátkodobé dluhy 0,91 0,83 0,29 0,68 0,49 

X2 =oběžná aktiva/cizí zdroje 1,44 1,67 1,15 1,28 1,29 

X3 =krátkodobé dluhy/aktiva celkem 0,39 0,40 0,65 0,40 0,55 

X4 = (finanční majetek – krátkodobé dluhy)/provozní náklady -1,77 -0,41 -3,80 -1,03 -2,74 

Tafflerův model = 0,53 * X1 + 0,13 * X2 + 0,18 * X3 + 0,16 * X4 0,46 0,67 -0,19 0,43 0,09 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

4.6 Shrnutí dosažených výsledků metod finanční analýzy 

Na základě zjištěných výsledků horizontální a vertikální analýzy rozvahy vyplývá, že 

v průběhu celého sledovaného období, tj. mezi roky 2006 – 2010, měla celková aktiva 

vzrůstající tendenci. Nejvíce se na celkových aktivech podílela oběžná aktiva, která ve všech 

sledovaných letech měla více jak 85% podíl. Celková pasiva se ve všech letech sledovaného 

období vyvíjela úměrně s celkovými aktivy. V průběhu všech pěti let měly největší zastoupení 

na celkových pasivech cizí zdroje, na kterých se nejvíce podílely krátkodobé závazky. Z 

provedené horizontální analýza výkazu zisku a ztráty je zřejmé, že až na výsledek 

hospodaření za účetní období mají výsledky hospodaření kolísavou tendenci s přírůstkem 

v posledním sledovaném roce. Největšího zisku dosáhla společnost v posledním roce 

sledovaného období, tj. v roce 2010. Takto vysoký zisk byl zapříčiněn především provozním 

výsledkem hospodaření, který mezi roky 2009 – 2010 vzrostl o 18,50%. Pomocí provedené 

vertikální analýzy se zjistilo, že největší podíl na provozních nákladech měly osobní náklady.  

Z výsledků horizontální analýzy výkazu cash flow je zřejmé, že čistý peněžní tok z provozní 

činnosti je jediný, který v průběhu sledovaných pěti let dosahoval i přes svůj kolísavý trend 

kladných hodnot.  

Z provedené analýzy ukazatelů likvidity se dá usuzovat, že podnik nemá žádné větší 

problémy s likviditou a je schopen dostát svým závazkům. Téměř ve všech letech 

sledovaného období dosahovali ukazatele likvidity optimálních hodnot. Výjimku tvoří pouze 

roky 2007 a 2008. Jestliže pomineme nepatrné překročení hodnot setinných míst v horní 

hranici intervalu okamžité likvidity, dá se konstatovat, že až na rok 2007 dosahovala okamžitá 

likvidita optimálních hodnot. Ve všech sledovaných letech měla společnost více oběžného 



62 
 

majetku než krátkodobého cizího kapitálu, a tudíž uplatňuje konzervativní způsob 

financování. Jedná se o překapitalizovanou majetkovou a finanční strukturu. Společnost je 

kapitálově silná, avšak dochází k neefektivnímu využívání dlouhodobých zdrojů. 

Mezi další důležité ukazatele, kteří hodnotí finanční zdraví firmy, patří ukazatele 

rentability. I přesto, že neměli v čase rostoucí tendenci, by se dalo říci, že se pohybovali na 

dobré úrovni. 

Analýza zadluženosti prokázala, že se jedná o společnost s vysokým podílem cizího 

kapitálu. Nejvyšší hodnoty dosáhla celková zadluženost a zadluženost vlastního kapitálu 

v roce 2008. Důvodem bylo zvýšení cizích zdrojů oproti předchozímu roku o více než 100 %. 

V posledních dvou letech sledovaného období začala celková zadluženost a zadluženost 

vlastního kapitálu klesat. I vzhledem k tomuto klesajícímu trendu, se zadluženost vlastního 

kapitálu nedostala do pásma 80 % - 120 %, jež charakterizuje stabilní společnost. 

Co se týče ukazatelů aktivity, společnost ve všech letech sledovaného období dodržela 

pravidlo solventnosti. Nejefektivněji podnik využíval majetek v roce 2006. Nejhůře 

hodnoceným rokem pro všechny ukazatele aktivity byl rok 2008, kdy doba obratu aktiv, 

zásob, pohledávek a závazků byla nejvyšší. 

Vypracovanou finanční analýzu uzavírají souhrnné modely hodnocení finanční 

úrovně. Podle Kralickova Quicktestu byla finanční situace podniku v prvních třech letech 

sledovaného období stabilní, avšak v posledních dvou letech začala kolísat. Po dobu všech 

pěti let se společnost nacházela v pásmu šedé zóny. Výnosová situace podniku se pohybovala 

nad úrovní bodového ohodnocení 3, což prezentuje bonitní firmu. Celková situace podniku 

byla téměř ve všech pěti letech stabilní. Výjimkou je pouze rok 2010, kdy se hodnota snížila. 

Ve všech pěti letech se společnost nacházela v pásmu šedé zóny. Použitím bankrotního 

Tafflerova modelu se zjistilo, že téměř ve všech sledovaných letech, se výsledné hodnoty 

pohybovaly v pásmu malé pravděpodobnosti bankrotu. Výjimku tvoří pouze rok 2008, kdy 

hrozila velká pravděpodobnost bankrotu. 
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5 Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční zdraví vybraného výrobního podniku 

v letech 2006 – 2010. 

Bakalářská práce byla rozdělena do třech částí, přičemž jejich struktura, která byla 

vymezena již na začátku práce, zůstala zachována. V první části byly kromě podrobného 

popisu metod finanční analýzy objasněny i základní pojmy, které s finanční analýzou souvisí. 

Pozornost se soustředila také na tři nejdůležitější účetní výkazy, které poskytují informace o 

hospodářské činnosti podniku, stavu majetku a zdrojů financování. Celá druhá část bakalářské 

práce byla zaměřena na charakteristiku vybrané společnosti, pro kterou se finanční analýza 

provedla. Ve třetí části byly aplikovány jednotlivé metody finanční analýzy, k jejichž 

opodstatnění došlo již v první části bakalářské práce.  

Pro zhodnocení finančního zdraví podniku byla nejdříve provedena horizontální a 

vertikální analýza. Následně došlo ke zhodnocení podniku pomocí poměrových ukazatelů, 

konkrétně byly použity ukazatele likvidity, rentability, aktivity a finanční stability a 

zadluženosti. Finanční analýzu vybraného výrobního podniku uzavírá pyramidový rozklad 

rentability vlastního kapitálu a souhrnné modely hodnocení finanční úrovně. Veškeré 

výpočty, které byly použity pro zhodnocení finančního zdraví podniku, se provedly na 

základě údajů uvedených v účetních závěrkách Škody Vagonky, a. s, za roky 2006 – 2010. 

Provedená finanční analýza Škody Vagonky, a. s., ukázala, že z hlediska finanční 

situace je firma na tom dobře.  
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Seznam zkratek 

 

apod.  a podobně   

a.s. akciová společnost 

BÚ bankovní úvěry 

CF cash flow 

CFprof cash flow z provozní činnosti 

CFinv cash flow z investiční činnosti 

CFfin cash flow z finanční činnosti 

CFcel cash flow celkem 

CK cizí kapitál 

CP cenné papíry 

CZ cizí zdroje 

ČKD Českomoravská Kolben Daněk 

ČPK čistý pracovní kapitál 

DA dlouhodobá aktiva 

DB daň z příjmu za běžnou činnost  

DM daň z mimořádné činnosti 

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 

DM dlouhodobý hmotný majetek 

DIV dividendy 

EA emise akcií 

EAT zisk po zdanění 

EBT zisk před zdaněním 

EBIT zisk před úhradou úroků a daní 

FM finanční majetek 

Hz hertz 

KD krátkodobé dluhy 

Kv kilo volt 

KZ krátkodobé závazky 

log. m logaritmická metoda 

m. p. z metoda postupných změn 

např. například 
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Nf náklady z finanční činnosti 

NM mimořádné náklady 

Np provozní náklady 

NZ nerozdělený zisk  

OA oběžná aktiva 

OPD odpisy 

OM obchodní marže 

PN provozní náklady 

POHL pohledávky 

ROA rentabilita aktiv 

ROCE rentabilita dlouhodobých zdrojů  

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

ROS rentabilita tržeb 

s. strana 

s. r. o. společnost s ručením omezeným 

T tržby 

tj. to je 

tzv.  tak zvaný  

Tp tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

Vf výnosy z finanční činnosti 

VM mimořádné výnosy 

VH výsledek hospodaření  

VHB výsledek hospodaření za běžnou činnost 

VHf finanční výsledek hospodaření 

VHM mimořádný výsledek hospodaření 

VHp provozní výsledek hospodaření 

VK vlastní kapitál 

VZZ výkaz zisku a ztráty 

ZC zůstatková cena 

ZAS zásoby 

% procento 

∆ změna 
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Příloha č. 1 – Rozvaha Škody Vagonky, a. s. za období 2006 – 2010  (1/1) 
 

    Rozvaha v plném rozsahu k 31.12 (v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 

    Aktiva celkem 1 245 553 1 987 784 2 931 785 2 975 710 3 593 458 

B.   Dlouhodobý majetek 181 313 265 636 247 957 277 075 366 043 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 4 884 3 868 0 0 12 313 

  3. Software 490 199 0 0 0 

  4. Ocenitelná práva 3 670 2 945 0 0 0 

  6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 12 313 

  7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 724 724 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 173 731 260 635 245 371 274 868 351 388 

  1. Pozemky 16 328 16 141 17 900 24 561 24 561 

  2. Stavby 149 916 165 083 155 520 156 957 184 467 

  3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 27 619 97 080 87 164 77 763 152 207 

  4. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 8 8 8 7 7 

  5. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 21 22 2 216 521 

  6. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 14 26 180 0 

  7. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -20 140 -17 698 -15 257 -12 816 -10 375 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek 2 698 1 133 2 586 2 207 2 342 

  1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 2 698 1 133 2 586 2 207 2 342 

C.   Oběžná aktiva 1 063 060 1 721 447 2 678 843 2 693 590 3 226 400 

C. I.   Zásoby 500 661 491 046 913 700 1 046 260 1 164 543 

  1. Materiál 93 378 86 094 122 023 125 245 143 985 

  2. Nedokončená výroba a polotovary 301 539 369 077 778 072 731 580 858 879 

  3. Výrobky 94 0 58 3 561 65 

  5. Zboží 8 960 8 875 9 975 10 243 7 769 

  6. Poskytnuté zálohy na zásoby 96 690 27 000 3 572 175 631 153 845 

  



 
 

 (1/2) 
 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky 1 364 0 142 114 158 758 81 422 

  5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 1 0 0 9 385 4 335 

  7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 67 032 

  8. Odložená daňová pohledávky 1 363 0 142 114 149 373 10 055 

C. III.   Krátkodobé pohledávky 404 434 510 125 608 548 833 276 902 443 

  1. Pohledávky z obchodních vztahů 399 871 450 290 487 004 199 502 748 019 

  2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 1 532 2 050 870 487 433 0 

  5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 358 334 0 0 0 

  6. Stát - daňové pohledávky 0 42 503 117 572 144 109 130 524 

  7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 156 121 1 204 864 6 593 

  8. Dohadné účty aktivní 284 12 942 964 472 

  9. Jiné pohledávky 2 233 14 815 956 404 16 835 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek 156 601 720 276 1 014 481 655 296 1 077 992 

  1. Peníze 149 71 140 117 133 

  2. Účty v bankách 156 452 720 205 404 341 78 231 1 041 697 

  3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 610 000 576 948 36 162 

D. I.   Časové rozlišení 1 180 701 4 985 5 045 1 015 

  1. Náklady příštích období 1 180 65 4 543 4 989 323 

  3. Příjmy příštích období 0 636 442 56 692 

Zdroj: Výroční zprávy Škody Vagonky, a. s. 

 

 

 

 

 
 



 
 

 (1/3) 

 

    Rozvaha v plném rozsahu k 31.12 (v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 

    Pasiva celkem 1 245 553 1 987 784 2 931 785 2 975 710 3 593 458 

A.   Vlastní kapitál 505 007 958 543 583 285 875 766 1 083 734 

A. I.   Základní kapitál 106 734 106 734 106 734 106 734 106 734 

  1. Základní kapitál 106 734 106 734 106 734 106 734 106 734 

A. II.   Kapitálové fondy 3 783 62 422 -128 845 -54 403 120 451 

  2. Ostatní kapitálové fondy 0 50 000 50 000 50 000 50 000 

  4. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 3 783 12 422 -178 845 -104 403 70 451 

A. III.   Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 22 902 22 138 23 043 23 365 23 340 

  1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 21 400 21 400 21 400 21 400 21 400 

  2. Statutární a ostatní fondy 1 502 738 1 643 1 965 1 940 

A. IV.   Výsledek hospodaření z minulých let 33 327 221 588 0 125 120 50 338 

  1. Nerozdělitelný zisk z minulých let 48 356 221 588 0 125 120 50 338 

  2. Neuhrazená ztráta z minulých let -15 029 0 0 0 0 

A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 338 261 545 661 582 353 674 950 782 871 

B.   Cizí zdroje 740 329 1 029 026 2 335 943 2 099 112 2 509 587 

B. I.   Rezervy 139 645 152 905 139 647 384 495 318 890 

  3. Rezerva na daň z příjmů 85 800 100 049 80 307 162 454 84 977 

  4. Ostatní rezervy 53 845 52 856 59 340 222 041 233 913 

B. II.   Dlouhodobé závazky 109 119 85 037 276 796 513 807 226 747 

  1. Závazky z obchodních vztahů 415 0 0 0 0 

  2. Závazky - ovládající a řídící osoba 34 470 0 0 0 0 

  5. Dlouhodobé přijaté zálohy 74 234 71 872 72 428 425 737 226 747 

  9. Jiné závazky 0 0 204 368 88 070 0 

  10. Odložený daňový závazek 0 13 165 0 0 0 

B. III.   Krátkodobé závazky 491 565 791 084 1 919 500 1 200 810 1 963 950 

  1. Závazky z obchodních vztahů 204 287 315 517 415 465 416 721 487 043 



 
 

 (1/4) 
 

  2. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 0 42 42 747 632 

  5. Závazky k zaměstnancům 6 697 7 875 8 515 10 136 10 493 

  6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 3 860 4 693 4 642 5 162 5 858 

  7. Stát - daňové závazky a dotace 3 400 58 224 1 069 1 760 1 453 

  8. Krátkodobé přijaté zálohy 266 386 400 042 1 393 642 596 699 637 943 

  10. Dohadné účty pasivní 5 913 4 627 37 671 120 345 73 173 

  11. Jiné závazky 1 022 106 58 454 49 945 355 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 

C. I.   Časové rozlišení 217 215 12 557 832 137 

  1. Výdaje příštích období 217 215 11 822 802 130 

  2. Výnosy příštích období 0 0 735 30 7 

Zdroj: Výroční zprávy Škody Vagonky, a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty Škody Vagonky, a. s. za období 2006 – 2010 (2/1) 
 

      Výkaz zisku a ztráty k 31.12 (v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 

  I.   Tržby za prodej zboží 58 713 50 345 65 172 93 923 83 275 

A.     Náklady vynaložené na prodané zboží 40 127 36 089 44 225 60 373 64 483 

    + Obchodní marže 18 586 14 256 20 947 33 550 18 792 

  II.   Výkony 1 685 946 2 046 779 2 439 722 3 138 493 3 358 546 

    1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 753 179 1 978 777 2 027 255 3 181 430 3 234 712 

    2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -67 286 67 348 409 053 -42 982 123 803 

    3. Aktivace 53 654 3 414 45 31 

B.     Výkonová spotřeba 1 082 181 1 259 997 1 680 999 1 942 680 2 183 229 

    1. Spotřeba materiálu a energie 988 006 1 141 710 1 494 728 1 676 145 1 877 819 

    2. Služby 94 175 118 287 186 271 266 535 305 410 

    + Přidaná hodnota 622 351 801 038 779 670 1 229 363 1 194 109 

C.     Osobní náklady 135 663 143 582 165 658 188 056 195 763 

    1. Mzdové náklady 98 094 102 778 119 401 137 725 142 254 

    2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 1 157 2 287 475 504 504 

    3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 34 080 35 902 41 713 45 022 48 032 

    4. Sociální náklady 2 332 2 615 4 069 4 805 4 973 

D.     Daně a poplatky 197 317 172 1 285 927 

E.     Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 17 179 14 114 30 957 25 778 26 666 

  III.   Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 3 821 4 131 7 277 78 074 45 865 

    1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  1 619 3 371 1 782 2 750 574 

    2. Tržby z prodeje materiálu 2 202 760 5 495 75 324 45 291 

F.     Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 10 292 1 761 8 168 76 211 47 432 

    1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  1 242 561 1 153 1 821 1 213 

    2. Prodaný materiál 9 050 1 200 7 015 74 390 46 219 

G.     

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období -2 409 -2 457 6 510 160 485 8 070 



 
 

 (2/2) 
 

  IV.   Ostatní provozní výnosy 7 933 10 896 38 214 15 902 22 743 

H.     Ostatní provozní náklady 26 526 11 756 26 194 78 008 43 524 

    * Provozní výsledek hospodaření 446 657 646 992 587 502 793 516 940 335 

  VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 3 064 2 050 870 2 433 0 

    1. 

Výnosy z podílu v ovládaných a řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 870 2 433 0 

    3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 3 064 2050 0 0 0 

      Výnosy z krátkodobého finančního majetku 190 0 932 5 856 195 

  VIII.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 5 055 67 828 12 196 

L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 43 495 66 528 11 927 

M.     Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti -911 0 0 0 0 

X.     Výnosové úroky 2 432 5 121 13 977 14 513 11 525 

N.     Nákladové úroky 4 237 1 537 2 484 200 822 

XI.     Ostatní finanční výnosy 11 010 14 406 12 228 30 008 40 462 

O.     Ostatní finanční náklady 13 781 7 215 22 889 36 043 25 207 

    * Finanční výsledek hospodaření -411 12 825 -35 806 17 867 26 422 

Q.     Daň z příjmů za běžnou činnost 107 985 114 156 -30 657 136 433 183 886 

    1. (-) Splatná 85 800 99 254 82 087 161 242 85 552 

    2. (-) Odložená 22 185 14 902 -112 774 -24 809 98 334 

    ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 338 261 545 661 582 353 674 950 782 871 

    * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 

    *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 338 261 545 661 582 353 674 950 782 871 

    **** Výsledek hospodaření před zdaněním 446 246 659 817 551 696 811 383 966 757 

Zdroj: Výroční zprávy Škody Vagonky, a. s. 

 

 



 
 

Příloha č. 3 – Výkaz cash flow  Škody Vagonky, a. s. za období 2006 – 2010 (3/1) 

 

    Přehled o peněžních tocích k 31.12 (v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 

    Stav PP a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 129 299 156 601 720 276 404 481 78 348 

    Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti           

Z.   Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 446 246 659 817 551 696 811 383 966 757 

A. 1   Úpravy o nepeněžní operace 12 074 3 251 62 916 149 888 10 584 

A. 1. 1   Odpisy stálých aktiv 17 220 14 152 30 957 25 778 26 666 

A. 1. 2.   Změna stavu: -3 320 -2 457 6 511 160 485 5 629 

A. 1. 2. 1.   Goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku -2 441 -2 442 -2 441 -2 441 -2 441 

A. 1. 2. 2.   Rezerv a opravných položek -879 -15 8 952 162 926 8 070 

A. 1. 3.   Zisk (-) ztráta (+) z prodeje stálých aktiv -377 -2810 -629 -929 639 

A. 1. 5   Výnosy z dividend a podílu na zisku -3 254 -2050 -870 -2 433 -195 

A. 1. 6.   Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 1 805 -3584 -11 493 -14 313 -10 703 

A. 1. 7.   Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace  0  0 38 440 -18 700 -11 452 

A. * 

Čistý PT z PČ před zdaněním, změna pracovního kapitálu, finančními a 

mimořádnými položkami 458 320 663 068 614 612 961 271 977 341 

A. 2   Změna potřeby pracovního kapitálu -196 174 255 258 -19 281 -572 419 6 971 

A. 2. 1   

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového 

rozlišení -128 861 -52 784 -69 482 251 759 -96 307 

A. 2. 2.   

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů 

časového rozlišení -107 178 299 517 1 082 906 -723 692 762 445 

A. 2. 3.   Změna stavu zásob 39 865 8 525 -422 705 -133 538 -118 381 

A. 2. 4.   

Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních 

prostředků  0  0 -610 000 33 052 -540 786 

A. ** Čistý PT z PČ před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami 262 146 918 326 596 331 388 852 984 312 
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A. 3.   Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -4 237 -1 537 -2 484 -200 -822 

A. 4.   Přijaté úroky 2 432 5 121 13 977 14 513 11 525 

A. 5.   Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období  0 -127 508 -148 777 -90 384 -116 987 

A. 7.   Přijaté dividendy a podíly na zisku 3 254 2 050 2 050 870 2 433 

A. *** Čistý peněžní tok z povozní činnosti 263 595 796 452 460 097 313 651 880 461 

    Peněžní toky z investiční činnosti:           

B. 1.   Nabytí stálých aktiv -10 350 -98 137 -11 886 -53 932 -113 368 

B. 1. 2.   Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -10 350 -98 137 -11 873 -53 889 -99 268 

B. 1. 3.   Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku  0  0 -13 -43 -14 100 

B. 2   Příjmy z prodeje stálých aktiv 1 619 3 371 1 782 2 750 574 

B. 2. 1.   Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 1 619 3 371 1 782 2 750 574 

B. 3.   Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 -485 000 485 000 

B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -8 731 -94 766 -10 104 -536 182 372 206 

    Peněžní toky z finanční činnosti:           

C. 1.   Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti -227 309 -37 247 556 353 309 -287 060 

C. 2.   Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -253 -100 764 -766 344 -456 911 -2 125 

C. 2. 1.   Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, event. rezervního fondu 0 50 000 0 0 0 

C. 2. 5.   Platby z fondů tvořených ze zisku -253 -764 -2095 -1 761 -2 125 

C. 2. 6.   

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně 

a tantiémy 0 -150 000 -764 249 -455 150 0 

C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -227 562 -138 011 -765 788 -103 602 -289 185 

F.   Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 27 302 563 675 -315 795 -326 133 963 482 

R.   Stav PP a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 156 601 720 276 404 481 78 348 1 041 830 

Zdroj: Výroční zprávy Škody Vagonky, a. s. 

 

 



 
 

Příloha č. 4 – Horizontální analýza rozvahy Škody Vagonky, a. s. za období 2006 – 2010 (4/1) 

 

  

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

Absolutní ∆ 

(Kč) 

Relativní ∆ 

(%) 
Absolutní ∆ 

(Kč) 

Relativní ∆ 

(%) 

Absolutní ∆ 

(Kč) 

Relativní ∆ 

(%) 

Absolutní ∆ 

(Kč) 

Relativní ∆ 

(%) 

Aktiva celkem 742 231 59,59% 944 001 47,49% 43 925 1,50% 617 748 20,76% 

Dlouhodobý majetek 84 323 46,51% -17 679 -6,66% 29 118 11,74% 88 968 32,11% 

Dlouhodobý nehmotný majetek -1 016 -20,80% -3 868 -100,00% 0 - 12 313 - 

Software -291 -59,39% -199 -100,00% 0 - 0 - 

Ocenitelná práva -725 -19,75% -2 945 -100,00% 0 - 0 - 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 - 0 - 0 - 12 313 - 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00% -724 -100,00% 0 - 0 - 

Dlouhodobý hmotný majetek 86 904 50,02% -15 264 -5,86% 29 497 12,02% 76 520 27,84% 

Pozemky -187 -1,15% 1 759 10,90% 6 661 37,21% 0 0,00% 

Stavby 15 167 10,12% -9 563 -5,79% 1 437 0,92% 27 510 17,53% 

Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 69 461 251,50% -9 916 -10,21% -9 401 -10,79% 74 444 95,73% 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0,00% 0 0,00% -1 -12,50% 0 0,00% 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 21 - 1 4,76% 2 194 9972,73% -1 695 -76,49% 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 0 - 14 #DIV/0! 26 166 186900,00% -26 180 -100,00% 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 2 442 -12,13% 2 441 -13,79% 2 441 -16,00% 2 441 -19,05% 

Dlouhodobý finanční majetek -1 565 -58,01% 1 453 128,24% -379 -14,66% 135 6,12% 

Podíly v ovládaných a řízených osobách -1 565 -58,01% 1 453 128,24% -379 -14,66% 135 6,12% 

Oběžná aktiva 658 387 61,93% 957 396 55,62% 14 747 0,55% 532 810 19,78% 

Zásoby -9 615 -1,92% 422 654 86,07% 132 560 14,51% 118 283 11,31% 

Materiál -7 284 -7,80% 35 929 41,73% 3 222 2,64% 18 740 14,96% 

  
 



 
 

 (4/2) 
 

Nedokončená výroba a polotovary 67 538 22,40% 408 995 110,82% -46 492 -5,98% 127 299 17,40% 

Výrobky -94 -100,00% 58 #DIV/0! 3 503 6039,66% -3 496 -98,17% 

Zboží -85 -0,95% 1 100 12,39% 268 2,69% -2 474 -24,15% 

Poskytnuté zálohy na zásoby -69 690 -72,08% -23 428 -86,77% 172 059 4816,88% -21 786 -12,40% 

Dlouhodobé pohledávky -1 364 -100,00% 142 114 - 16 644 11,71% -77 336 -48,71% 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy -1 -100,00% 0 - 9 385 - -5 050 -53,81% 

Jiné pohledávky  0  0 0 - 0 - 67 032 - 

Odložená daňová pohledávky -1 363 -100,00% 142 114 - 7 259 5,11% -139 318 -93,27% 

Krátkodobé pohledávky 105 691 26,13% 98 423 19,29% 224 728 36,93% 69 167 8,30% 

Pohledávky z obchodních vztahů 50 419 12,61% 36 714 8,15% -287 502 -59,03% 548 517 274,94% 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 518 33,81% -1 180 -57,56% 486 563 55926,78% -487 433 -100,00% 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění -24 -6,70% -334 -100,00% 0 - 0 - 

Stát - daňové pohledávky 42 503 - 75 069 176,62% 26 537 22,57% -13 585 -9,43% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy -35 -22,44% 1 083 895,04% -340 -28,24% 5 729 663,08% 

Dohadné účty aktivní -272 -95,77% 930 7750,00% 22 2,34% -492 -51,04% 

Jiné pohledávky 12 582 563,46% -13 859 -93,55% -552 -57,74% 16 431 4067,08% 

Krátkodobý finanční majetek 563 675 359,94% 294 205 40,85% -359 185 -35,41% 422 696 64,50% 

Peníze -78 -52,35% 69 97,18% -23 -16,43% 16 13,68% 

Účty v bankách 563 753 360,34% -315 864 -43,86% -326 110 -80,65% 963 466 1231,57% 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 - 610 000 - -33 052 -5,42% -540 786 -93,73% 

Časové rozlišení -479 -40,59% 4 284 611,13% 60 1,20% -4 030 -79,88% 

Náklady příštích období -1 115 -94,49% 4 478 6889,23% 446 9,82% -4 666 -93,53% 

Příjmy příštích období 636 #DIV/0! -194 -30,50% -386 -87,33% 636 1135,71% 
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2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 

Absolutní ∆ 

(Kč) 

Relativní ∆ 

(%) 

Absolutní ∆ 

(Kč) 

Relativní ∆ 

(%) 

Absolutní ∆ 

(Kč) 

Relativní ∆ 

(%) 

Absolutní ∆ 

(Kč) 

Relativní ∆ 

(%) 

Pasiva celkem 742 231 59,59% 944 001 47,49% 43 925 1,50% 617 748 20,76% 

Vlastní kapitál 453 536 89,81% -375 258 -39,15% 292 481 50,14% 207 968 23,75% 

Základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Kapitálové fondy 58 639 1550,07% -191 267 -306,41% 74 442 -57,78% 174 854 -321,41% 

Ostatní kapitálové fondy 50 000 - 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 8 639 228,36% -191 267 -1539,74% 74 442 -41,62% 174 854 -167,48% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku -764 -3,34% 905 4,09% 322 1,40% -25 -0,11% 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Statutární a ostatní fondy -764 -50,87% 905 122,63% 322 19,60% -25 -1,27% 

Výsledek hospodaření z minulých let 188 261 564,89% -221 588 -100,00% 125 120 - -74 782 -59,77% 

Nerozdělitelný zisk z minulých let 173 232 358,24% -221 588 -100,00% 125 120 - -74 782 -59,77% 

Neuhrazená ztráta z minulých let 15 029 -100,00% 0 - 0 - 0 - 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-) 207 400 61,31% 36 692 6,72% 92 597 15,90% 107 921 15,99% 

Cizí zdroje 288 697 39,00% 1 306 917 127,01% -236 831 -10,14% 410 475 19,55% 

Rezervy 13 260 9,50% -13 258 -8,67% 244 848 175,33% -65 605 -17,06% 

Rezerva na daň z příjmů 14 249 16,61% -19 742 -19,73% 82 147 102,29% -77 477 -47,69% 

Ostatní rezervy -989 -1,84% 6 484 12,27% 162 701 274,18% 11 872 5,35% 

Dlouhodobé závazky -24 082 -22,07% 191 759 225,50% 237 011 85,63% -287 060 -55,87% 
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Závazky z obchodních vztahů -415 -100,00% 0 - 0 - 0 - 

Závazky - ovládající a řídící osoba -34 470 -100,00% 0 - 0 - 0 - 

Dlouhodobé přijaté zálohy -2 362 -3,18% 556 0,77% 353 309 487,81% -198 990 -46,74% 

Jiné závazky 0 - 204 368 - -116 298 -56,91% -88 070 -100,00% 

Odložený daňový závazek 13 165 - -13 165 -100,00% 0 - 0 - 

Krátkodobé závazky 299 519 60,93% 1 128 416 142,64% -718 690 -37,44% 763 140 63,55% 

Závazky z obchodních vztahů 111 230 54,45% 99 948 31,68% 1 256 0,30% 70 322 16,88% 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 0 - 42 - 0 0,00% 747 590 1779976,19% 

Závazky k zaměstnancům 1 178 17,59% 640 8,13% 1 621 19,04% 357 3,52% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 833 21,58% -51 -1,09% 520 11,20% 696 13,48% 

Stát - daňové závazky a dotace 54 824 1612,47% -57 155 -98,16% 691 64,64% -307 -17,44% 

Krátkodobé přijaté zálohy 133 656 50,17% 993 600 248,37% -796 943 -57,18% 41 244 6,91% 

Dohadné účty pasivní -1 286 -21,75% 33 044 714,16% 82 674 219,46% -47 172 -39,20% 

Jiné závazky -916 -89,63% 58 348 55045,28% -8 509 -14,56% -49 590 -99,29% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 - 0 - 0 - 0 - 

Časové rozlišení -2 -0,92% 12 342 5740,47% -11 725 -93,37% -695 -83,53% 

Výdaje příštích období -2 -0,92% 11 607 5398,60% -11 020 -93,22% -672 -83,79% 

Výnosy příštích období 0 #DIV/0! 735 #DIV/0! -705 -95,92% -23 -76,67% 

 
 
 
 



 
 

 Příloha č. 5 – Horizontální analýza VZZ  Škody Vagonky, a. s. za období 2006 – 2010 (5/1) 
 

  

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

Absolutní 

∆ (Kč) 

Relativní ∆ 

(%) 

Absolutní 

∆ (Kč) 

Relativní ∆ 

(%) 

Absolutní 

∆ (Kč) 

Relativní ∆ 

(%) 

Absolutní 

∆ (Kč) 

Relativní ∆ 

(%) 

Tržby za prodej zboží -8 368 -14,25% 14 827 29,45% 28 751 44,12% -10 648 -11,34% 

Náklady vynaložené na prodané zboží -4 038 -10,06% 8 136 22,54% 16 148 36,51% 4 110 6,81% 

Obchodní marže -4 330 -23,30% 6 691 46,93% 12 603 60,17% -14 758 -43,99% 

Výkony 360 833 21,40% 392 943 19,20% 698 771 28,64% 220 053 7,01% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 225 598 12,87% 48 478 2,45% 1 154 175 56,93% 53 282 1,67% 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 134 634 -200,09% 341 705 507,37% -452 035 -110,51% 166 785 -388,03% 

Aktivace 601 1133,96% 2 760 422,02% -3 369 -98,68% -14 -31,11% 

Výkonová spotřeba 177 816 16,43% 421 002 33,41% 261 681 15,57% 240 549 12,38% 

Spotřeba materiálu a energie 153 704 15,56% 353 018 30,92% 181 417 12,14% 201 674 12,03% 

Služby 24 112 25,60% 67 984 57,47% 80 264 43,09% 38 875 14,59% 

Přidaná hodnota 178 687 28,71% -21 368 -2,67% 449 693 57,68% -35 254 -2,87% 

Osobní náklady 7 919 5,84% 22 076 15,38% 22 398 13,52% 7 707 4,10% 

Mzdové náklady 4 684 4,78% 16 623 16,17% 18 324 15,35% 4 529 3,29% 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 1 130 97,67% -1 812 -79,23% 29 6,11% 0 0,00% 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 1 822 5,35% 5 811 16,19% 3 309 7,93% 3 010 6,69% 

Sociální náklady 283 12,14% 1 454 55,60% 736 18,09% 168 3,50% 

Daně a poplatky 120 60,91% -145 -45,74% 1 113 647,09% -358 -27,86% 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku -3 065 -17,84% 16 843 119,34% -5 179 -16,73% 888 3,44% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 310 8,11% 3 146 76,16% 70 797 972,89% -32 209 -41,25% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  1 752 108,21% -1 589 -47,14% 968 54,32% -2 176 -79,13% 

Tržby z prodeje materiálu -1 442 -65,49% 4 735 623,03% 69 829 1270,77% -30 033 -39,87% 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu -8 531 -82,89% 6 407 363,83% 68 043 833,04% -28 779 -37,76% 
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Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  -681 -54,83% 592 105,53% 668 57,94% -608 -33,39% 

Prodaný materiál -7 850 -86,74% 5 815 484,58% 67 375 960,44% -28 171 -37,87% 

Změna stavu rezerv a oprav. položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období -48 1,99% 8 967 -364,96% 153 975 2365,21% -152 415 -94,97% 

Ostatní provozní výnosy 2 963 37,35% 27 318 250,72% -22 312 -58,39% 6 841 43,02% 

Ostatní provozní náklady -14 770 -55,68% 14 438 122,81% 51 814 197,81% -34 484 -44,21% 

Provozní výsledek hospodaření 200 335 44,85% -59 490 -9,19% 206 014 35,07% 146 819 18,50% 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku -1 014 -33,09% -1 180 -57,56% 1 563 179,66% -2 433 -100,00% 

Výnosy z podílu v ovládaných a řízených osobách a v 

účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 - 870 - 1 563 179,66% -2 433 -100,00% 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku -1 014 -33,09% -2 050 -100,00% 0 - 0 - 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku -190 -100,00% 932 - 4 924 528,33% -5 661 -96,67% 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 - 5 055 - 62 773 1241,80% -55 632 -82,02% 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 - 43 495 - 23 033 52,96% -54 601 -82,07% 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 

oblasti 911 -100,00% 0 - 0 - 0 - 

Výnosové úroky 2 689 110,57% 8 856 172,93% 536 3,83% -2 988 -20,59% 

Nákladové úroky -2 700 -63,72% 947 61,61% -2 284 -91,95% 622 311,00% 

Ostatní finanční výnosy 3 396 30,84% -2 178 -15,12% 17 780 145,40% 10 454 34,84% 

Ostatní finanční náklady -6 566 -47,65% 15 674 217,24% 13 154 57,47% -10 836 -30,06% 

Finanční výsledek hospodaření 13 236 -3220,44% -48 631 -379,19% 53 673 -149,90% 8 555 47,88% 

Daň z příjmů za běžnou činnost 6 171 5,71% -144 813 -126,86% 167 090 -545,03% 47 453 34,78% 

(-) Splatná 13 454 15,68% -17 167 -17,30% 79 155 96,43% -75 690 -46,94% 

(-) Odložená -7 283 -32,83% -127 676 -856,77% 87 965 -78,00% 123 143 -496,36% 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 207 400 61,31% 36 692 6,72% 92 597 15,90% 107 921 15,99% 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 207 400 61,31% 36 692 6,72% 92 597 15,90% 107 921 15,99% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 213 571 47,86% -108 121 -16,39% 259 687 47,07% 155 374 19,15% 

 



 
 

Příloha č. 6 – Horizontální analýza CF  Škody Vagonky, a. s. za období 2006 – 2010 (6/1) 
 

  

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

Absolutní 

∆ (Kč) 

Relativní ∆ 

(%) 

Absolutní 

∆ (Kč) 

Relativní ∆ 

(%) 

Absolutní 

∆ (Kč) 

Relativní 

∆ (%) 

Absolutní 

∆ (Kč) 

Relativní ∆ 

(%) 

Stav PP a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 27 302 21,12% 563 675 359,94% -315 795 -43,84% -326 133 -80,63% 

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti                 

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 213 571 47,86% -108 121 -16,39% 259 687 47,07% 155 374 19,15% 

Úpravy o nepeněžní operace -8 823 -73,07% 59 665 1835,28% 86 972 138,24% -139 304 -92,94% 

Odpisy stálých aktiv -3 068 -17,82% 16 805 118,75% -5 179 -16,73% 888 3,44% 

Změna stavu: 863 -25,99% 8 968 -365,00% 153 974 2364,83% -154 856 -96,49% 

Goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku -1 0,04% 1 -0,04% 0 0,00% 0 0,00% 

Rezerv a opravných položek 864 -98,29% 8 967 -59780,00% 153 974 1720,00% -154 856 -95,05% 

Zisk (-) ztráta (+) z prodeje stálých aktiv -2 433 645,36% 2 181 -77,62% -300 47,69% 1 568 -168,78% 

Výnosy z dividend a podílu na zisku 1 204 -37,00% 1 180 -57,56% -1 563 179,66% 2 238 -91,99% 

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -5 389 -298,56% -7 909 220,68% -2 820 24,54% 3 610 -25,22% 

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 - 38 440 - -57 140 -148,65% 7 248 -38,76% 

Čistý PT z PČ před zdaněním, změna pracovního kapitálu, 

finančními a mimořádnými položkami 204 748 44,67% -48 456 -7,31% 346 659 56,40% 16 070 1,67% 

Změna potřeby pracovního kapitálu 451 432 -230,12% -274 539 -107,55% -553 138 2868,82% 579 390 -101,22% 

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních 

účtů časového rozlišení 76 077 -59,04% -16 698 31,63% 321 241 -462,34% -348 066 -138,25% 

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a 

pasivních účtů časového rozlišení 406 695 -379,46% 783 389 261,55% -1 806 598 -166,83% 1 486 137 -205,35% 

Změna stavu zásob -31 340 -78,62% -431 230 -5058,42% 289 167 -68,41% 15 157 -11,35% 

Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do 

peněžních prostředků 0 - -610 000 - 643 052 -105,42% -573 838 -1736,17% 

Čistý PT z PČ před zdaněním, finančními a mimořádnými 

položkami 656 180 250,31% -321 995 -35,06% -207 479 -34,79% 595 460 153,13% 
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Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků 2 700 -63,72% -947 61,61% 2 284 -91,95% -622 311,00% 

Přijaté úroky 2 689 110,57% 8 856 172,93% 536 3,83% -2 988 -20,59% 

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky 

daně za minulá období -127 508 - -21 269 16,68% 58 393 -39,25% -26 603 29,43% 

Přijaté dividendy a podíly na zisku -1 204 -37,00% 0 0,00% -1 180 -57,56% 1 563 179,66% 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 532 857 202,15% -336 355 -42,23% -146 446 -31,83% 566 810 180,71% 

Peněžní toky z investiční činnosti:                 

Nabytí stálých aktiv -87 787 848,18% 86 251 -87,89% -42 046 353,74% -59 436 110,21% 

Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -87 787 848,18% 86 264 -87,90% -42 016 353,88% -45 379 84,21% 

Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku 0 - -13 - -30 230,77% -14 057 32690,70% 

Příjmy z prodeje stálých aktiv 1 752 108,21% -1 589 -47,14% 968 54,32% -2 176 -79,13% 

Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku 1 752 108,21% -1 589 -47,14% 968 54,32% -2 176 -79,13% 

Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 - 0 - -485 000 - 970 000 -200,00% 

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -86 035 985,40% 84 662 -89,34% -526 078 5206,63% 908 388 -169,42% 

Peněžní toky z finanční činnosti:                 

Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků 

z finanční oblasti 190 062 -83,61% 37 803 -101,49% 352 753 63444,78% -640 369 -181,25% 

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -100 511 39727,67% -665 580 660,53% 309 433 -40,38% 454 786 -99,53% 

Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, event. 

rezervního fondu 50 000 - -50 000 -100,00% 0 - 0 - 

Platby z fondů tvořených ze zisku -511 201,98% -1 331 174,21% 334 -15,94% -364 20,67% 

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně 

zaplacené srážkové daně a tantiémy -150 000 - -614 249 409,50% 309 099 -40,44% 455 150 -100,00% 

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 89 551 -39,35% -627 777 454,87% 662 186 -86,47% -185 583 179,13% 

Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 536 373 1964,59% -879 470 -156,02% -10 338 3,27% 1 289 615 -395,43% 

Stav PP a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 563 675 359,94% -315 795 -43,84% -326 133 -80,63% 963 482 1229,75% 



 
 

Příloha č. 7 – Vertikální analýza rozvahy Škody Vagonky a. s., za období 2006 - 2010   (7/1) 
     

  2006 2007 2008 2009 2010 

  v % v % v % v % v % 

Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dlouhodobý majetek 14,56% 13,36% 8,46% 9,31% 10,19% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,39% 0,19% 0,00% 0,00% 0,34% 

Software 0,04% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ocenitelná práva 0,29% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,34% 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,06% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobý hmotný majetek 13,95% 13,11% 8,37% 9,24% 9,78% 

Pozemky 1,31% 0,81% 0,61% 0,83% 0,68% 

Stavby 12,04% 8,30% 5,30% 5,27% 5,13% 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2,22% 4,88% 2,97% 2,61% 4,24% 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,01% 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,88% 0,00% 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -1,62% -0,89% -0,52% -0,43% -0,29% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,22% 0,06% 0,09% 0,07% 0,07% 

Podíly v olvádaných a řízených osobách 0,22% 0,06% 0,09% 0,07% 0,07% 

Oběžná aktiva 85,35% 86,60% 91,37% 90,52% 89,79% 

Zásoby 40,20% 24,70% 31,17% 35,16% 32,41% 

Materiál 7,50% 4,33% 4,16% 4,21% 4,01% 

Nedokončená výroba a polotovary 24,21% 18,57% 26,54% 24,59% 23,90% 

Výrobky 0,01% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 

Zboží 0,72% 0,45% 0,34% 0,34% 0,22% 

Poskytnuté zálohy na zásoby 7,76% 1,36% 0,12% 5,90% 4,28% 

Dlouhodobé pohledávky 0,11% 0,00% 4,85% 5,34% 2,27% 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 0,12% 

Jiné pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,87% 

Odložená daňová pohledávky 0,11% 0,00% 4,85% 5,02% 0,28% 

Krátkodobé pohledávky 32,47% 25,66% 20,76% 28,00% 25,11% 

Pohledávky z obchodních vztahů 32,10% 22,65% 16,61% 6,70% 20,82% 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0,12% 0,10% 0,03% 16,38% 0,00% 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 

Stát - daňové pohledávky 0,00% 2,14% 4,01% 4,84% 3,63% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,01% 0,01% 0,04% 0,03% 0,18% 

Dohadné účty aktivní 0,02% 0,00% 0,03% 0,03% 0,01% 

Jiné pohledávky 0,18% 0,75% 0,03% 0,01% 0,47% 

Krátkodobý finanční majetek 12,57% 36,24% 34,60% 22,02% 30,00% 

Peníze 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Účty v bankách 12,56% 36,23% 13,79% 2,63% 28,99% 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0,00% 0,00% 20,81% 19,39% 1,01% 

Časové rozlišení 0,09% 0,04% 0,17% 0,17% 0,03% 
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Náklady příštích období 0,09% 0,00% 0,15% 0,17% 0,01% 

Příjmy příštích období 0,00% 0,03% 0,02% 0,00% 0,02% 

 
  2006 2007 2008 2009 2010 

  v % v % v % v % v % 

Dlouhodobý majetek 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2,69% 1,46% 0,00% 0,00% 3,36% 

Software 0,27% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ocenitelná práva 2,02% 1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,36% 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,40% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobý hmotný majetek 95,82% 98,12% 98,96% 99,20% 96,00% 

Pozemky 9,01% 6,08% 7,22% 8,86% 6,71% 

Stavby 82,68% 62,15% 62,72% 56,65% 50,39% 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 15,23% 36,55% 35,15% 28,07% 41,58% 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00% 0,01% 0,01% 0,80% 0,14% 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 0,00% 0,00% 0,01% 9,45% 0,00% 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -11,11% -6,66% -6,15% -4,63% -2,83% 

Dlouhodobý finanční majetek 1,49% 0,43% 1,04% 0,80% 0,64% 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 1,49% 0,43% 1,04% 0,80% 0,64% 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

  v % v % v % v % v % 

Oběžná aktiva 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Zásoby 47,10% 28,53% 34,11% 38,84% 36,09% 

Materiál 8,78% 5,00% 4,56% 4,65% 4,46% 

Nedokončená výroba a polotovary 28,37% 21,44% 29,05% 27,16% 26,62% 

Výrobky 0,01% 0,00% 0,00% 0,13% 0,00% 

Zboží 0,84% 0,52% 0,37% 0,38% 0,24% 

Poskytnuté zálohy na zásoby 9,10% 1,57% 0,13% 6,52% 4,77% 

Dlouhodobé pohledávky 0,13% 0,00% 5,31% 5,89% 2,52% 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00% 0,00% 0,00% 0,35% 0,13% 

Jiné pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 

Odložená daňová pohledávky 0,13% 0,00% 5,31% 5,55% 0,31% 

Krátkodobé pohledávky 38,04% 29,63% 22,72% 30,94% 27,97% 

Pohledávky z obchodních vztahů 37,62% 26,16% 18,18% 7,41% 23,18% 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0,14% 0,12% 0,03% 18,10% 0,00% 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 

Stát - daňové pohledávky 0,00% 2,47% 4,39% 5,35% 4,05% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,01% 0,01% 0,04% 0,03% 0,20% 

Dohadné účty aktivní 0,03% 0,00% 0,04% 0,04% 0,01% 
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Jiné pohledávky 0,21% 0,86% 0,04% 0,01% 0,52% 

Krátkodobý finanční majetek 14,73% 41,84% 37,87% 24,33% 33,41% 

Peníze 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 

Účty v bankách 14,72% 41,84% 15,09% 2,90% 32,29% 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0,00% 0,00% 22,77% 21,42% 1,12% 

  

  2006 2007 2008 2009 2010 

  v % v % v % v % v % 

Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 40,54% 48,22% 19,90% 29,43% 30,16% 

Základní kapitál 8,57% 5,37% 3,64% 3,59% 2,97% 

Základní kapitál 8,57% 5,37% 3,64% 3,59% 2,97% 

Kapitálové fondy 0,30% 3,14% -4,39% -1,83% 3,35% 

Ostatní kapitálové fondy 0,00% 2,52% 1,71% 1,68% 1,39% 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0,30% 0,62% -6,10% -3,51% 1,96% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 

ze zisku 1,84% 1,11% 0,79% 0,79% 0,65% 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 1,72% 1,08% 0,73% 0,72% 0,60% 

Statutární a ostatní fondy 0,12% 0,04% 0,06% 0,07% 0,05% 

Výsledek hospodaření z minulých let 2,68% 11,15% 0,00% 4,20% 1,40% 

Nerozdělitelný zisk z minulých let 3,88% 11,15% 0,00% 4,20% 1,40% 

Neuhrazená ztráta z minulých let -1,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 

(+/-) 27,16% 27,45% 19,86% 22,68% 21,79% 

Cizí zdroje 59,44% 51,77% 79,68% 70,54% 69,84% 

Rezervy 11,21% 7,69% 4,76% 12,92% 8,87% 

Rezerva na daň z příjmů 6,89% 5,03% 2,74% 5,46% 2,36% 

Ostatní rezervy 4,32% 2,66% 2,02% 7,46% 6,51% 

Dlouhodobé závazky 8,76% 4,28% 9,44% 17,27% 6,31% 

Závazky z obchodních vztahů 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Závazky - ovládající a řídící osoba 2,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé přijaté zálohy 5,96% 3,62% 2,47% 14,31% 6,31% 

Jiné závazky 0,00% 0,00% 6,97% 2,96% 0,00% 

Odložený daňový závazek 0,00% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky 39,47% 39,80% 65,47% 40,35% 54,65% 

Závazky z obchodních vztahů 16,40% 15,87% 14,17% 14,00% 13,55% 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,81% 

Závazky k zaměstnancům 0,54% 0,40% 0,29% 0,34% 0,29% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 0,31% 0,24% 0,16% 0,17% 0,16% 

Stát - daňové závazky a dotace 0,27% 2,93% 0,04% 0,06% 0,04% 

Krátkodobé přijaté zálohy 21,39% 20,13% 47,54% 20,05% 17,75% 

Dohadné účty pasivní 0,47% 0,23% 1,28% 4,04% 2,04% 
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Jiné závazky 0,08% 0,01% 1,99% 1,68% 0,01% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Časové rozlišení 0,02% 0,01% 0,43% 0,03% 0,00% 

Výdaje příštích období 0,02% 0,01% 0,40% 0,03% 0,00% 

Výnosy příštích období 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

  v % v % v % v % v % 

Vlastní kapitál 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Základní kapitál 21,14% 11,14% 18,30% 12,19% 9,85% 

Základní kapitál 21,14% 11,14% 18,30% 12,19% 9,85% 

Kapitálové fondy 0,75% 6,51% -22,09% -6,21% 11,11% 

Ostatní kapitálové fondy 0,00% 5,22% 8,57% 5,71% 4,61% 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0,75% 1,30% -30,66% -11,92% 6,50% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 

ze zisku 4,53% 2,31% 3,95% 2,67% 2,15% 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 4,24% 2,23% 3,67% 2,44% 1,97% 

Statutární a ostatní fondy 0,30% 0,08% 0,28% 0,22% 0,18% 

Výsledek hospodaření z minulých let 6,60% 23,12% 0,00% 14,29% 4,64% 

Nerozdělitelný zisk z minulých let 9,58% 23,12% 0,00% 14,29% 4,64% 

Neuhrazená ztráta z minulých let -2,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 

(+/-) 66,98% 56,93% 99,84% 77,07% 72,24% 

 
  2006 2007 2008 2009 2010 

  v % v % v % v % v % 

Cizí zdroje 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Rezervy 18,86% 14,86% 5,98% 18,32% 12,71% 

Rezerva na daň z příjmů 11,59% 9,72% 3,44% 7,74% 3,39% 

Ostatní rezervy 7,27% 5,14% 2,54% 10,58% 9,32% 

Dlouhodobé závazky 14,74% 8,26% 11,85% 24,48% 9,04% 

Závazky z obchodních vztahů 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Závazky - ovládající a řídící osoba 4,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé přijaté zálohy 10,03% 6,98% 3,10% 20,28% 9,04% 

Jiné závazky 0,00% 0,00% 8,75% 4,20% 0,00% 

Odložený daňový závazek 0,00% 1,28% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky 66,40% 76,88% 82,17% 57,21% 78,26% 

Závazky z obchodních vztahů 27,59% 30,66% 17,79% 19,85% 19,41% 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,79% 

Závazky k zaměstnancům 0,90% 0,77% 0,36% 0,48% 0,42% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 0,52% 0,46% 0,20% 0,25% 0,23% 

Stát - daňové závazky a dotace 0,46% 5,66% 0,05% 0,08% 0,06% 



 
 

 (7/5) 

 
Krátkodobé přijaté zálohy 35,98% 38,88% 59,66% 28,43% 25,42% 

Dohadné účty pasivní 0,80% 0,45% 1,61% 5,73% 2,92% 

Jiné závazky 0,14% 0,01% 2,50% 2,38% 0,01% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha č. 8 – Vertikální analýza VZZ Škody Vagonky, a. s., za období 2006 - 2010 (8/1) 

 

Provozní náklady 

2006 2007 2008 2009 2010 

v % v % v % v % v % 

Náklady celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Osobní náklady 72,37% 84,92% 69,70% 35,49% 60,72% 

Daně a poplatky 0,11% 0,19% 0,07% 0,24% 0,29% 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 9,16% 8,35% 13,03% 4,87% 8,27% 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 5,49% 1,04% 3,44% 14,38% 14,71% 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 

období -1,29% -1,45% 2,74% 30,29% 2,50% 

Ostatní provozní náklady 14,15% 6,95% 11,02% 14,72% 13,50% 

 

  

2006 2007 2008 2009 2010 

v % v % v % v % v % 

Osobní náklady 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Mzdové náklady 72,31% 71,58% 72,08% 73,24% 72,67% 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0,85% 1,59% 0,29% 0,27% 0,26% 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 25,12% 25,00% 25,18% 23,94% 24,54% 

Sociální náklady 1,72% 1,82% 2,46% 2,56% 2,54% 

 

Finanční náklady 

2006 2007 2008 2009 2010 

v % v % v % v % v % 

Náklady celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00% 0,00% 63,16% 64,73% 31,42% 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti -5,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nákladové úroky 24,77% 17,56% 3,61% 0,19% 2,17% 

Ostatní finanční náklady 80,56% 82,44% 33,24% 35,07% 66,41% 

 

 

 
 
 
 


