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1 Úvod 

Finanční analýza je významnou součástí finančního řízení podniku. Pomáhá 

odhalovat skryté rezervy, které by podnik mohl vyuţít ve svůj budoucí prospěch, ale také 

slabiny, které by podniku mohly způsobit problémy.  

 

Kaţdý podnik činí denně důleţitá rozhodnutí. Aby tato rozhodnutí nebyla ukvapená, 

je zapotřebí znát finanční situaci podniku. Pomocí nástrojů finanční analýzy lze definovat 

finanční pozici podniku, a to v oblasti rentability, likvidity, aktivity, finanční stability a 

zadluţenosti.  

 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace Saft Ferak, a.s. v letech  

2008 – 2011 pomocí vybraných metod.  

 

Teoretická část bakalářské práce vysvětluje podstatu, cíl a význam analýzy. Popisuje 

zdroje pro analýzu a jednotlivé metody – horizontální a vertikální analýzu, analýzu 

poměrových ukazatelů, analýzu odchylek a analýzu finančního, provozního a celkového 

rizika.  

 

Následující kapitola je zaměřena na základní informace o společnosti a její 

charakteristiku včetně informací o ekologii, personalistice a projektech vzdělání. 

 

Aplikační část se věnuje zpracování samotné analýzy pomocí metod uvedených 

v teoretické části práce. Data potřebná pro jednotlivé výpočty byla čerpána z účetních výkazů 

a výročních zpráv za roky 2008 – 2011. 

 

Poslední kapitola shrnuje výsledky finanční analýzy a finanční situaci podniku 

z výsledků zjištěných v aplikační části bakalářské práce. 
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2 Popis metod finanční analýzy 

2.1 Účel finanční analýzy 

Hlavním cílem finanční analýzy je zhodnocení finančního zdraví podniku, 

identifikovat slabé stránky, které by mohly v budoucnu způsobit problémy, a naopak silné 

stránky, o které by se společnost v následujících obdobích mohla opírat. Pokud chce být 

společnost úspěšná, bez rozboru své finanční situace se neobejde.  

 

Podle Koláře, Mrkvičky (2006, s. 14) postup, jakým tohoto cíle dosáhnout lze charakterizovat 

jako: 

 zobrazení uplynulého vývoje finanční situace a finančního hospodaření podniku, 

 určení příčin jejich zlepšení a zhoršení, 

 volba nejvhodnějších směrů dalšího vývoje činnosti a usměrňování finančního 

hospodaření a finanční situace podniku. 

Existuje velmi úzká spojitost mezi účetnictvím a rozhodováním podniku, neboť 

předkládá do určité míry přesné hodnoty peněţních údajů, které se však vztahují k určitému 

časovému okamţiku. Tyto hodnoty a další informace lze získat z účetních výkazů – rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty a přehled o peněţních tocích, ale také z výročních zpráv, odborného 

tisku, oficiálních ekonomických statistik apod.  

„Finanční analýzu si lze představit jako rozbor jakékoliv činnosti, v souvislosti s níž 

je možno uvažovat o čase a penězích. V rámci těchto analýz je finanční analýza důležitá pro 

management, akcionáře (respektive vlastníky), věřitele a další externí uživatele. Akcionáře 

zajímá především současná výnosnost akcií a její predikce, banky ji využívají v důsledku 

poskytování nezajištěný zdrojů, dodavatele bude zajímat nejen schopnost včas splatit fakturu 

za dodané zboží, ale také možnost trvalých obchodních kontaktů, odběratele bude zajímat 

kvalita a dochvilnost dodávek, zaměstnance bude zajímat zachování pracovních míst a 

mzdová ujednání atd.“ Růčková (2011, str. 11)  

V obr. 2.1 jsou zobrazeni uţivatelé finanční analýzy a sledování jejich cílů. 
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Obr. 2.1 Uživatelé finanční analýzy a její zaměření 

 

Zdroj: Růčková (2011), vlastní zpracování 

2.2 Zdroje pro finanční analýzu 

Zpracování finanční analýzy vyţaduje získání dat, které jsou východiskem pro 

kvalitní zpracování a dosaţení relevantních výsledků. Zdrojem údajů pro finanční analýzu 

jsou nejen interní finanční výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz o cash flow), výroční 

zprávy, různá statistická šetření, údaje manaţerského účetnictví aj., ale i externí údaje o jiných 

podnicích (např. údaje ze Statistické ročenky ČSÚ). Tyto údaje slouţí především pro 

srovnávání s konkurencí (Synek, 2006). 

 

2.2.1 Rozvaha 

Rozvaha (bilance) podává přehled o majetku podniku (aktiva) a zdrojů jeho krytí 

(pasiva) k určitému časovému okamţiku. Na levé (debetní) straně je zachyceno konkrétní 

sloţení majetku, tedy zda se jedná o dlouhodobý nebo oběţný majetek a na pravé (kreditní) 

straně jsou všechny kapitálové zdroje, rozděleny na vlastní kapitál a cizí zdroje. Majetek 

vypovídá o tom „co podnik vlastní“ a finanční zdroje vyjadřují „komu to patří“. Struktura 

rozvahy je závazně stanovena Ministerstvem financí a je nedílnou součástí účetní závěrky 

v podvojném účetnictví. Rovnost úhrnu majetku a zdrojů jeho financování se nazývá bilanční 

rovnice. 

uživatelé finanční analýzy 
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ukazatelé a jiné nástroje 
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2.2.2 Výkaz zisku a ztráty  

Výkaz zisku a ztráty (téţ zkráceně „výsledovka“), poskytuje přehled o výnosech, 

nákladech a výsledku hospodaření za určité období. Výnosy můţeme definovat jako peněţní 

částky, které podnik získal z veškerých svých činností za dané období bez ohledu na to, zda 

v témţe období došlo k jejich inkasu. Náklady představují peněţní částky, které podnik 

vynaloţil na získání výnosů, i kdyţ k jejich skutečnému zaplacení nemuselo ve stejném 

období dojít. 

 

Pro potřeby finančních analýz bývají vyuţívány následující kategorie zisku: 

 EBITDA - zisk před úhradou odpisů, úroků a daní, 

 EBIT - zisk před úroky a zdaněním, 

 EBT - zisk před zdaněním, nazývaný jako hrubý zisk, 

 EAT - čistý zisk, nazývaný zisk po zdanění, 

 EAR - nerozdělený zisk. 

 

2.2.3 Výkaz cash flow 

Podstatou sledování ve výkazu o peněţních tocích je změna stavu peněţních 

prostředků a peněţních ekvivalentů daného podniku za účetní období. Peněţní prostředky 

představují peníze v hotovosti včetně cenin, peníze na běţném účtu a peníze na cestě. 

Peněţními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní majetek, který je snadno a pohotově 

přeměnitelný na peníze a jehoţ hodnota se v čase nemění. Tento výkaz bývá zpravidla členěn 

podle základních činností podniku:provozní, investiční a finanční. Způsob výpočtu můţe být 

přímou nebo nepřímou metodou. 

 

2.2.4 Vzájemné vazby mezi účetními výkazy 

Vzájemné vazby mezi účetními výkazy jsou zachyceny v tříbilančním systému. 

Spojovacím prvkem rozvahy a výkazu zisku a ztráty je výsledek hospodaření, který je 

v rozvaze vykazován na straně pasiv jako přírůstek vlastního kapitálu. Spojovacím prvkem 

rozvahy a výkazu cash flow jsou peněţní prostředky, které jsou součástí oběţných aktiv na 

debetní straně rozvahy (Dluhošová, 2010). 
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Obr. 2.2 Vazby mezi finančními výkazy 

 

Zdroj: Dluhošová (2010), vlastní zpracování 

 

2.3 Metody finanční analýzy 

V rámci finanční analýzy vznikla celá řada metod hodnocení finančního zdraví 

podniku, které je moţno aplikovat. Z metodologického hlediska je však potřeba si uvědomit, 

ţe při realizaci finanční analýzy je nutné dbát na přiměřenost volby metod analýzy. 

 

Podle Růčkové (2011) musí být volba metody učiněna s ohledem na účelnost, 

nákladnost a spolehlivost. Konkrétní metoda či soustava ukazatelů se nemusí hodit pro 

kaţdou společnost. Interpretace by měla být provedena vţdy citlivě, ale s důrazem na moţná 

rizika.   

 

Mezi základní členění patří deterministické a matematicko-statistické metody, které 

jsou zachyceny v obr. 2.3. Metody deterministické jsou obvyklým nástrojem pro finanční 

analýzy v podniku, které jsou vyuţívány především pro analyzování vývoje a odchylek pro 

menší počet období. Metody matematicko-statistické vychází především z delších časových 

řad (Dluhošová, 2010). 
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Obr. 2.3 Členění metod finanční analýzy 

 

Zdroj: Dluhošová (2010), vlastní zpracování 

 

2.3.1 Horizontální analýza 

Tato analýza se běţně pouţívá k zachycení vývojových trendů ve struktuře majetku i 

kapitálu podniku v časové posloupnosti. Pro vypracování této analýzy je potřeba mít data 

alespoň ze dvou po sobě jdoucích účetních období. Je nejčastěji pouţívanou a nejjednodušší 

metodou při vypracování zpráv o hospodářské situaci podniku a o jeho minulém i budoucím 

vývoji. Odhad budoucího vývoje je ovlivněn predikcí, zda se podnik „bude chovat“ stejně 

jako v minulosti. Vypočítává se absolutní výše změn a její procentní vyjádření k výchozímu 

roku ze vztahů: 

 

t1-tabsolutní U-UU  ,          (2.1) 
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kde ΔU je změna ukazatele, Ut je hodnota ukazatele v běţném období a Ut-1 je hodnota 

ukazatele v základním období. 

 

2.3.2 Vertikální analýza 

Při vertikální analýze se posuzují jednotlivé sloţky majetku a kapitálu, tzv. struktura 

aktiv a pasiv podniku. Metoda spočívá ve vyjádření jednotlivých poloţek účetních výkazů 

jako procentního podílu k jediné zvolené základně poloţené jako 100 %. Pro rozbor rozvahy 

je jako základna zvolena výše celkových aktiv (nebo pasiv), pro rozbor výkazu zisku a ztráty 

velikost celkových výnosů nebo nákladů. Pouţívá se pro srovnávání v čase (časových trendů 

v podniku za více let) i v prostoru (srovnání různých podniků navzájem). Tato jednoduchá 

analýza napoví mnohé o ekonomice podniku, nevysvětluje však příčiny změn.  

Obecný vzorec je následující: 

 




i

i

i

U

U
P ,           (2.3) 

 

kde Pi je podíl na celku, Ui je hodnota dílčího ukazatele, ∑Ui je velikost absolutního ukazatele. 

 

2.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji pouţívané z hlediska vyuţitelnosti, umoţňují 

získat rychlou představu o finanční situaci podniku. Tato analýza vychází výhradně z údajů ze 

základních účetních výkazů. Vyuţívají se veřejně dostupné informace, ke kterým má přístup 

také externí uţivatel. Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné nebo několika účetních 

poloţek k jiné poloţce nebo k jejich skupině.  

 

Podle Sedláčka (2011, s. 55) důvod, který vedl k širokému pouţívání poměrových ukazatelů, 

je skutečnost, ţe: 

 umoţňují provádět analýzu časového vývoje finanční situace dané firmy (tzv. 

trendovou analýzu), 

 jsou vhodným nástrojem prostorové (průřezové) analýzy, tj. porovnávání více 

podobných firem navzájem (komparativní analýza), 
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 mohou být pouţívány jako vstupní údaje matematických modelů 

umoţňujících popsat závislost mezi jevy, klasifikovat stavy, hodnotit rizika a 

předvídat budoucí vývoj. 

Nevýhodou je nízká schopnost vysvětlovat jevy. 

Mezi základní členění ukazatelů patří ukazatelé rentability, likvidity, zadluţenosti, aktivity a 

ukazatelé trţní hodnoty. 

 

2.3.3.1 Ukazatelé rentability 

Tyto ukazatelé patří v praxi k nejsledovanějším, neboť informují o efektu (zisku), 

jakého bylo dosaţeno vloţeným kapitálem. Jsou měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové 

zdroje. V těchto ukazatelích se v čitateli objevuje poloţka odpovídající výsledku hospodaření 

(toková veličina) a ve jmenovateli nějaký druh kapitálu (stavová veličina). Slouţí k hodnocení 

celkové efektivnosti dané činnosti, které budou nejvíce zajímat akcionáře, investory a další 

skupiny, které mají vztahy s daným podnikem. U této skupiny ukazatelů je ţádoucí rostoucí 

trend.  

 

Rentabilita aktiv (ROA)  

Odráţí celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly 

financovány. Ukazatel v této podobě udává „hrubou“ rentabilitu z vnějšího pohledu a 

informuje, jaká by byla rentabilita podniku, kdyby neexistovala daň ze zisku. Tento ukazatel 

lze pouţít pro mezipodnikové srovnání v různých zemích s různými daňovými reţimy (Kolář, 

Mrkvička, 2006). 

 

aktiva

EBIT
ROA  ,           (2.4) 

 

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Míra ziskovosti z vlastního kapitálu je ukazatel, jímţ vlastníci zjišťují, zda jejich 

kapitál přináší dostatečný výnos, zda se vyuţívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich 

investičního rizika. Pro investory je důleţité, aby ukazatel ROE byl vyšší neţ úroky, které by 

obdrţel v jiné formě investování (Sedláček, 2011). Ukazatel se vypočte pomocí vztahu: 
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VK

EAT
ROE  ,            (2.5) 

 

kde EAT je čistý zisk a VK je vlastní kapitál. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

U tohoto ukazatele se berou v úvahu veškeré dlouhodobé zdroje podniku, tzn. 

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

vlastní kapitál. Jedná se tedy o dlouhodobě vloţené prostředky od věřitelů a vlastníků 

(akcionářů). Ukazatel vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv společnosti, komplexně 

vypovídá o efektivnosti hospodaření společnosti. Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů se 

vypočte podle vztahu: 

 

dluhy dlouhodobéVK

EBIT
ROCE


 .        (2.6) 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni trţeb, 

tedy kolik dokáţe podnik vyprodukovat efektu (zisku) na 1 Kč trţeb. Do trţeb se nejčastěji 

zahrnují trţby, které tvoří provozní výsledek hospodaření. V praxi se tomuto ukazateli říká 

ziskové rozpětí a slouţí k vyjádření ziskové marţe. Ziskovou marţi je moţno porovnávat 

s průměrem v daném oboru, přičemţ platí, ţe pokud jsou ceny niţší neţ průměr, pak jsou 

ceny výrobků poměrně nízké a náklady příliš vysoké. Rentabilita trţeb se vypočte ze vztahu: 

 

tržby

EAT
ROS  .           (2.7) 

 

Rentabilita nákladů (ROC) 

Ukazatel ROC slouţí jako doplňkový ukazatel k rentabilitě trţeb, který bývá 

poměrně často uţívaný. Vyjadřuje kolik Kč čistého zisku získá podnik vloţením 1 Kč 

celkových nákladů. Vyšší hodnota ukazatele vypovídá o lepším zhodnocení celkových 

nákladů, je však nutné si uvědomit, ţe vyšší částky zisku nelze dosahovat pouze sniţováním 

nákladů, ale také zvyšováním odbytu. Rentabilita nákladů se vypočte dle vztahu: 
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náklady celkové

EAT
ROC  .         (2.8) 

 

2.3.3.2 Ukazatelé likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Ukazatelé likvidity 

v podstatě poměřují to, čím je moţno platit (čitatel), s tím, co je nutné zaplatit (jmenovatel). 

Nedostatek likvidity vede k tomu, ţe podnik není schopen vyuţít ziskových příleţitostí, které 

se mohou při podnikání objevit nebo není schopen hradit své běţné závazky, coţ můţe vyústit 

v platební neschopnost a vést k bankrotu.  

 

Celková likvidita 

Ukazatel celkové likvidity udává, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé cizí 

zdroje podniku. Při výpočtu tohoto ukazatele by měla být zváţena struktura zásob a jejich 

realistické ocenění vzhledem k jejich prodejnosti. Neprodejné zásoby by měly být pro výpočet 

ukazatele odečteny, neboť nepřispívají k likvidaci podniku. Dluhošová (2010) tvrdí, ţe za 

přiměřenou výši tohoto ukazatele se povaţuje rozmezí od 1,5 do 2,5. Výpočet ukazatele je 

následující: 

 

KZ

OA
 likvidita Celková  ,          (2.9) 

 

kde OA jsou oběţná aktiva a KZ jsou krátkodobé závazky. 

 

Pohotová likvidita 

Ukazatel označovaný téţ jako likvidita druhého stupně odstraňuje v čitateli nejméně 

likvidní poloţku – zásoby. Doporučená hodnota podle Dluhošové (2010) by se měla 

pohybovat v rozmezí od 1,0 do 1,5. Pokud by poměr poklesl pod doporučenou hodnotu, 

společnost by musela začít prodávat své zásoby. Vyšší hodnota ukazatele je příznivější pro 

věřitele, nebude však příznivá z hlediska akcionářů a vedení podniku, protoţe nadměrná výše 

oběţných aktiv vede k neproduktivnímu vyuţívání vloţených prostředků a nepříznivě 

ovlivňuje celkovou výnosnost vloţených prostředků. Vztah pro výpočet pohotové likvidity je: 

 

KZ

zásobyOA
likvidita Pohotová


 .                  (2.10) 
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Okamžitá likvidita 

Tento ukazatel téţ označovaný jako likvidita prvního stupně představuje nejuţší 

vymezení likvidity. Základní sloţkou pohotových peněţních prostředků tvoří peníze 

v hotovosti, na běţném účtu a šeky. Podle Knapkové, Pavelkové (2010) by se hodnota 

ukazatele měla pohybovat od 0,2 do 0,5. Vyšší hodnoty svědčí o neefektivním vyuţívání 

peněţních prostředků. Okamţitá likvidita se vypočítá se vztahu: 

 

KZ

PP
likvidita Okamžitá  ,                   (2.11) 

 

kde PP jsou platební prostředky. 

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Čistý pracovní kapitál je významným indikátorem platební schopnosti podniku. Čím 

vyšší je čistý pracovní kapitál, tím větší by měla být při dostatečné likvidnosti jeho sloţek 

schopnost podniku uhradit své finanční závazky. Pokud je ČPK záporný, jedná se o tzv. 

nekrytý dluh.  

 

Podle Koláře, Mrkvičky (2006, s. 60) se podle dvou způsobů výpočtu dá charakterizovat i 

pojem čistý pracovní kapitál: 

 oběţná aktiva očištěná o ty závazku podniku, které bude nutno v nejbliţší 

době (do jednoho roku) uhradit; oběţná aktiva se tedy sníţí o tu svou část, 

která bude na úhradu krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních 

úvěrů a peněţních prostředků vyuţita, 

 část oběţných aktiv, která je financována dlouhodobými zdroji krytí – 

dlouhodobým kapitálem (dlouhodobé závazky, bankovní úvěry a vlastní 

kapitál podniku). 

 

Ukazatel je vyjádřen v absolutních hodnotách (peněţní jednotky) a jeho výpočet je 

následující: 

 

KZOAČPK                     (2.12) 
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aktiva stálákapitál) vlastnízávazky é(dlouhodobČPK                 (2.13) 

 

2.3.3.3 Ukazatelé aktivity 

Těmito ukazateli se měří schopnost společnosti vyuţívat investované prostředky a 

vázanost jednotlivých sloţek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Má-li jich více, 

neţ je potřebné, vznikají mu zbytečné náklady a tím pádem nízký zisk. Má-li jich nedostatek, 

přichází o potenciálně výhodné podnikatelské příleţitosti a tím i o výnosy, které by mohl 

získat. Ukazatelé aktivity lze vyjádřit v podobě obratu jednotlivých  poloţek aktiv (pasiv), 

nebo doby obratu jednotlivých aktiv (pasiv). 

 

Obrátka celkových aktiv 

Ukazatel obratu celkových aktiv, téţ označovaný jako vázanost celkového vloţeného 

kapitálu je vyjádřen jako poměr trţeb k celkovému vloţenému kapitálu. Všeobecně platí, ţe 

čím vyšší hodnota ukazatele, tím lépe. Příliš nízká hodnota znamená neúměrnou majetkovou 

vybavenost a jeho neefektivní vyuţití. Ukazatel je vyčíslen pomocí vztahu: 

 

aktiva

tržby
aktiv celkových Obrátka  .               (2.14) 

 

Doba obratu aktiv 

Ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho se celkový majetek společnosti (aktiva) přemění v trţby. 

Velikost ukazatele je ovlivněna poměrem fixního, pracovního kapitálu a dynamikou trţeb. 

Ţádoucí je klesající trend, vychází se ze vztahu: 

 

tržby

360aktiva
aktivobratu  Doba


 .               (2.15) 

 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob udává počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podnikání do 

doby jejich spotřeby nebo prodeje. Velikost ukazatele je ovlivněna optimální velikosti zásob, 

kterou kaţdá společnost udrţuje na určité výši, aby nebyl ohroţen výrobní proces. Obecně 

platí, ţe čím niţší doba obratu, tím lépe. Vychází se ze vztahu: 
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tržby

360zásoby
zásobobratuDoba


  .              (2.16) 

 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel vypovídá o tom, jak dlouho je v podniku majetek vázán ve formě 

pohledávek, za jak dlouho jsou pohledávky splaceny. Vypovídá o platební morálce 

odběratelů, zda jsou faktury spláceny v době splatnosti. K vyčíslení ukazatele je vyuţit vztah: 

 

tržby

360pohledávky
pohledávkyobratuDoba


 .                       (2.17) 

 

Doba obratu závazků 

Vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytují obchodní úvěr. Vypovídá o 

platební morálce podniku jako odběratele vůči dodavatelům.  

 

tržby

360závazky
závazkůobratu  Doba


 .              (2.18) 

 

Pravidlo solventnosti  

Aby podnik byl schopen řádně a včas platit své závazky, porovnává se doba obratu 

pohledávek a závazků. Je ţádoucí, aby doba obratu pohledávek byla niţší neţ doba obratu 

závazků, a to k zajištění platební schopnosti společnosti. 

 

2.3.3.4 Ukazatelé finanční stability a zadluženosti  

Tato skupina ukazatelů podává informace o zdrojích financování podnikových 

potřeb. Obecně je podnik zadluţen, pouţívá-li k financování cizí zdroje, dluh. Určitá výše 

zadluţení však obvykle bývá pro podnik uţitečná z důvodu, ţe cizí kapitál je levnější neţ 

vlastní. Tato skutečnost je dána tím, ţe úroky z cizího kapitálu sniţují daňové zatíţení 

podniku, protoţe úroky jsou součástí nákladů, které sniţují zisk, ze které se platí daně (tzv. 

daňový štít). Cenu cizího kapitálu ovlivňuje stupeň rizika, které podstupuje investor. Čím 

vyšší riziko bude podstupovat, tím vyšší bude ţádat cenu za zapůjčený kapitál. 
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Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Ukazatel téţ nazývaný koeficient samofinancování, vyjadřuje poměr v jakém je 

majetek společnosti (aktiva) financován z vlastních zdrojů. S vyššími hodnotami podnik 

upevňuje svou finanční stabilitu, ale s příliš vysokým podílem vlastního kapitálu klesá 

výnosnost vloţených zdrojů. Ukazatel bývá pouţíván jako doplňkový k ukazateli věřitelského 

rizika, kdy suma těchto ukazatelů dává dohromady 1. K výpočtu se uţívá vztahu: 

 

aktiva

kapitál vlastní
aktivechnakapitáluvlastníhoPodíl  .               (2.19) 

 

Stupeň krytí stálých aktiv 

Tento ukazatel odpovídá na otázku, jak velkým podílem jsou financována stálá 

aktiva podniku dlouhodobým kapitálem. Jak tvrdí Dluhošová (2010), tento podíl by měl činit 

minimálně 100%, aby byla zajištěna dostatečná finanční stabilita. Vychází se ze vztahu: 

 

aktiva stálá

kapitál dlouhodobý
aktiv  stálýchkrytí Stupeň  .                (2.20) 

 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Základní ukazatel zadluţenosti, téţ nazývaný ukazatel věřitelského rizika, měří podíl 

věřitelů na celkovém kapitálu, jímţ je financován majetek společnosti. Obecně platí, ţe čím je 

vyšší hodnota ukazatele, tím je vyšší riziko věřitelů, kteří budou preferovat niţší hodnoty 

tohoto ukazatele. Ukazatel je však nutné posoudit v souvislosti s celkovou výnosností 

podniku a také se strukturou cizího kapitálu. Hodnota celkové zadluţenosti by měla v čase 

klesat, vychází se ze vztahu: 

 

aktiva

kapitál cizí
izadlužnost celkové Ukazatel  .               (2.21) 

 

Majetkový koeficient 

Ukazatel nazývaný také finanční páka udává, kolik Kč celkových aktiv připadá na 1 

Kč vlastního kapitálu. S rostoucím zadluţením roste hodnota ukazatele, má vliv na rentabilitu 

vlastního kapitálu. Ve finančně stabilním podniku by hodnota ukazatele v čase měla být 

stabilní. Pro výpočet je vyuţíván následující vztah: 
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kapitál vlastní

aktiva celková
koeficiet Majetkový  .                       (2.22) 

 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí charakterizuje schopnost podniku splácet dluhy, informuje o tom, 

kolikrát ze zisku lze zaplatit úroky. Velký význam má ukazatel zejména při posuzování 

v čase, kde je ţádoucí rostoucí trend. Podle Sedláčka (2009) by hodnota ukazatele měla 

převyšovat 1, neboť při rovnosti 1 by celý zisk byl odčerpán na splácení úroků. Vypočítává se 

ze vztahu: 

 

úroky

EBIT
krytí Úrokové  .                   (2.23) 

 

Úrokové zatížení 

Jedná se o převrácenou hodnotu ukazatele úrokového zatíţení. Ukazatel podává 

informaci o tom, jak velkou část zisku odčerpaly nákladové úroky, které podnik platí za 

pouţití cizího kapitálu pro financování svých potřeb. Ţádoucí je nízká hodnota, ukazatel je 

však nutné poţívat v souvislosti s vývojem rentability a výnosnosti. Pro výpočet se vyuţívá 

vztahu: 

 

EBIT

úroky
zatížení Úrokové  .                                    (2.24) 

 

2.3.4 Analýza odchylek 

„Jedním z typických finančních analytických úkolů je zjišťovat a provádět rozbory odchylek 

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

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

Základní myšlenkou metody pyramidového rozkladu je postupný rozklad vrcholového 

ukazatele na dílčí ukazatele, což umožňuje stanovit vzájemné vazby mezi jednotlivými 

ukazateli jako ucelenou soustavu a identifikovat a kvantifikovat vliv dílčích činitelů na 

vrcholový ukazatel. Tyto vazby jsou přitom zachyceny jako matematické rovnice, celá 

pyramida tedy vyjadřuje soustavu rovnic.“ Dluhošová (2010, s. 33) 
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Odchylku vrcholového ukazatele lze vyjádřit jako součet odchylek dílčích ukazatelů: 

 

 
i

iax xy ,                   (2.25) 

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

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

Odchylku lze analyzovat: 

 absolutně - 01 x-xx  ,                 (2.26) 

 relativně - 001 )/xx-(xx  ,                 (2.27) 

 

kde Δx je celková změna ukazatele, x1 je velikost ukazatele ve zkoumaném období a x0 

velikost ukazatele v základním období.  

 

Pyramidové soustavy lze vyjádřit pomocí vazeb: 

 aditivní vazba, pokud n

i

i aaaax  ...21 ,              (2.28) 

 multiplikativní vazba, pokud n

i

i aaaax  ...21 ,               (2.29) 

 exponenciální vazby, pokud anaaaj

j

1 aax

a



...432

1 .                    (2.30) 

 

V této bakalářské práci bude proveden rozklad ukazatele rentability trţeb (ROS) na základě 

pyramidového rozkladu prvního stupně, viz kapitola 4. Pro první stupeň rozkladu byl pouţit 

vzorec: 

 

T

EBIT

EBIT

EBT

EBT

EAT
ROS  ,                  (2.31) 

 

kde EAT/EBT je daňová redukce, EBT/EBIT je úroková redukce a EBIT/T provozní ziskové 

rozpětí. 

 

Pro rozklad ukazatelé ROS multiplikativní vazbou lze vyuţit 4 základní metody: 

 metoda postupných změn, 

 logaritmická metoda, 

 funkcionální metoda 
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 metoda rozkladu se zbytkem. 

 

V této bakalářské práci bude rozklad ukazatele pro multiplikativní vazbu proveden pro první 

tři uvedené metody. 

 

Multiplikativní vazba pro metodu postupných změn 

Tato metoda je pro svou jednoduchost v praxi široce vyuţívána. Celková odchylka je 

rozdělena mezi dílčí vlivy. Předností metody je jednoduchost výpočtu, za slabou stránku lze 

povaţovat fakt, ţe velikost vlivů jednotlivých ukazatelů je závislá na pořadí ukazatelů ve 

výpočtu. Při n vysvětlujících činitelích tak lze získat 2n-1 výsledků. Podle Dluhošové (2010) 

jsou vlivy vyčísleny takto: 

 

x

y
aaax

x
a 3,02,011




 , 

x

y
aaax

x
a 3,021,12




 , 

x

y
aaax

x
a 32,11,13




 ,                   (2.32) 

 

kde Δxa je změna vrcholového ukazatele v důsledku změny dílčích ukazatelů a1-3. 

 

Multiplikativní vazba pro logaritmickou metodu rozkladu 

Metoda je zaloţena na spojitém výnosu, reflektována je současná změna všech 

dílčích ukazatelů, nevznikají problémy s pořadím těchto ukazatelů ani se vznikem zbytků. 

Vychází z výpočtu logaritmů indexů, tudíţ je nutné, aby indexy byly kladné. Podle Dluhošové 

(2010) je vliv jednotlivých ukazatelů vyjádřen následovně: 

 

x

x

a
a y

I

 I
x

i

i 
ln

ln
,                           (2.33) 

0

1

x

x
Ix  ,                    (2.34) 

0,

1,

i

i
a

a

a
I i  ,                                                   (2.35) 
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kde Δxai je změna vrcholového ukazatele v důsledku změny i-tého vysvětlujícího ukazatele, 

Δyx je analyzovaná odchylka, Iai je index změny vysvětlujícího ukazatele, Ix je index změny 

vrcholového ukazatele.  

 

Multiplikativní vazba pro funkcionální metodu rozkladu 

Metoda zohledňuje současný vliv všech ukazatelů při vysvětlení jednotlivých vlivů. 

Silné stránky metody jsou stejné jako u logaritmické, navíc je odstraněn problém s aplikací 

záporných indexů. Dle Dluhošové (2010) jsou vlivy vyčísleny takto: 

 

xi yRRRRR
R

x aaaaa

x

a  )
3

1

2

1

2

1
1(

1
32321 ,  

xi yRRRRR
R

x aaaaa

x

a  )
3

1

2

1

2

1
1(

1
32321 , 

xi yRRRRR
R

x aaaaa

x

a  )
3

1

2

1

2

1
1(

1
32321 ,                (2.36) 

 

kde 
oj

j
a

a

a
R j

,


 , 

0x
x

Rx


 , 0,1, iaaa ii  . 

 

Metoda rozkladu pro aditivní vazbu 

U aditivní vazby je vyčíslení vlivů obecně platné a celková změna je rozdělena podle 

poměru změny ukazatele na celkové změně ukazatelů. Podle Dluhošové (2010) vyčíslení 

vlivů je následující: 

 

x

i

i

i
a y

a

a
x i 







,                    (2.37) 

 

přitom 0,1, iii aaa  , ai,1 je hodnota ukazatele i pro následný stav nebo čas a ai,0 je hodnota 

ukazatele i pro výchozí stav nebo čas. 

V této bakalářské práci se bude pro metodu rozkladu pro aditivní vazbu vycházet ze vztahu: 

 

T

daňúrokyEBIT

T

EAT
ROS


 .                  (2.38) 
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2.3.5 Analýza provozního, finančního a celkového rizika 

„Každá investice, vedle tržního rizika, má rovněž riziko označované jako jedinečné. Finanční 

analýza nemůže zohlednit celkové riziko podniku, neboť je dáno kombinací celé řady rizik. 

Mezi nimi významnou roli hrají především provozní a finanční riziko. Je účelné se jimi 

zabývat především z pohledu jejich dopadu na celkovou výkonnost podniku měřenou 

prostřednictvím různých kritérií, k nimž bezesporu patří zisk, rentabilita vložených 

prostředků, zisk na 1 akcii, tržní cena akcie apod.“ Kislingerová (2001, s. 117) 

 

Provozní riziko 

Riziko provozní, často nazývané riziko podnikatelské, představuje skutečnost, ţe se 

skutečné výsledky hospodaření budou lišit od výsledků očekávaných. Provozním rizikem se 

rozumí rozsah, v jakém podnik vyuţívá hmotný majetek a s ním spojené fixní náklady; jedná 

se tedy o proporci fixních a variabilních nákladů.  

 

Vyčíslení provozního rizika vyplývá z koeficientu provozního rizika, tedy stupeň 

provozní páky. Platí, ţe čím vyšší je podíl dlouhodobého majetku, tím jsou vyšší fixní 

náklady, zvyšuje se hranice rentability a citlivost zisku na změny odbytu.  

 

Stupeň provozního rizika udává, jak se změní provozní zisk při změně trţeb o 1%, k čemuţ se 

vyuţívá vzorce: 

 

TRŽBY

EBIT
rizika provozního Koeficient





%

%
.                (2.39) 

 

Finanční riziko 

Finanční riziko odráţí míru zapojení cizích zdrojů financování podnikatelských 

potřeb, za které podniky platí věřitelům úrok. Vyšší zadluţení přinese větší výhodu, čím větší 

bude rozdíl mezi úroky z dluhů a rentabilitou aktiv. Stupeň finančního rizika se měří pomocí 

koeficientu finančního rizika, tj. stupeň finanční páky, udává změnu čistého zisku (EAT) při 

změny zisku před odečtením úroků a daní (EBIT), vychází se ze vztahu: 

 

EBIT

EAT
rizika níhočfinan Koeficient





%

%
.                 (2.40)
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Celkové riziko 

Podnik můţe vyuţít jak provozní tak finanční páku ke znásobení celkové výnosnosti. Vliv 

obou těchto rizik můţeme zohlednit pomocí koeficientu celkového rizika, který vyjadřuje, jak 

se změní čistý zisk (EAT) změní-li se trţby o 1 %. Koeficient celkového rizika má tvar: 

 

TRŽBY

EAT
rizika celkového Koeficient





%

%
.                 (2.41) 

 

Vyčíslení celkového rizika, lze kromě výše uvedeného vztahu získat téţ vynásobením 

koeficientu provozního a finančního rizika.  
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3 Charakteristika vybraného podniku 

Tato kapitola je zaměřena na charakteristiku společnosti včetně základních informací. 

 

3.1 Základní informace o společnosti 

 

Obchodní firma:    Saft Ferak a.s. 

 

Datum zápisu:    13. 10. 2003 

 

Sídlo:     Raškovice 247, PSČ 739 04 

 

Identifikační číslo:   270 94 308 

 

Základní kapitál:   2 000 000 Kč 

 

  

Předmětem podnikání jsou následující činnosti: 

 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování jen, základních sluţeb 

zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor, 

 výroby, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 

 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 

 výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako 

hořlavé, zdraví škodlivé, ţíravé, dráţdivé, senzibilizující, 

 specializovaný maloobchod a velkoobchod. 

 

Saft Ferak a.s. je dceřinou společností firmy Saft v České republice. Jedná se o 

výrobní závod s 200 zaměstnanci, který se nachází v Raškovicích nedaleko Frýdku – Místku. 

Saft Ferak a.s. a jeho obchodní kancelář v Praze nabízí kompletní sortiment průmyslových 

baterií, zejména pro ţeleznice, hromadnou dopravu, telekomunikace a staniční aplikace. 

Společnost má více neţ padesátiletou zkušenost s vývojem, konstrukcí, výrobou a servisem 

nikl-kadmiových baterií. Výrobky společnosti prostřednictvím rozsáhlé obchodní sítě míří do 

celého světa. Zároveň je zavedeným dodavatelem všech průmyslových baterií Saft na trhy 

střední a východní Evropy. 
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3.2 Charakteristika podniku 

Personalistika 

Společnost Saft Ferak a.s. chápe své zaměstnance jako nositele hodnot, které 

významně přispívají k úspěchu jejích obchodních partnerů. Hlavním cílem personální politiky 

společnosti Saft Ferak je podpora vývoje a seberealizace jednotlivců v týmovém prostředí 

společnosti, vytváření vhodného pracovního prostředí a vyuţívání nejmodernějších 

technologií a informací při výrobě baterií .  

  

Projekty a vzdělání 

V roce 2010 společnost získala grant na vzdělání hrazených z evropských sociálních 

fondů a státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu „Specifické vzdělávání v metodách 

Světové třídy“, je zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců 

a přispět tak ke zvýšení konkurenceschopnosti na současném trhu.  

 

Ekologie 

Všechny komponenty baterie jsou konstrukčně jednoduché a snadno recyklovatelné. 

Tím přispívají k ochraně přírodních zdrojů pro budoucí generace. 

 

Obr. 3.1 Recyklační proces 

 

Zdroj: www.saft-ferak.cz 
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4 Aplikace metod finanční analýzy a zhodnocení výsledků 

 

Ke zhodnocení finanční situace společnosti Saft Ferak a.s. byla pouţita horizontální a 

vertikální analýza, analýza poměrových ukazatelů, analýza odchylek pomocí metody 

postupných změn, funkcionální a logaritmické metody, aditivní vazby a analýza provozního, 

finančního a celkového rizika. Informace pro výpočty byly čerpány z rozvahy a z výkazu 

zisku a ztráty z let 2008 – 2011, které jsou uvedené v příloze č. 1 a příloze č. 2. 

4.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza je provedena za období 2008 – 2011 pro rozvahu a výkaz zisku 

a ztráty dle vztahů uvedených ve vzorci (2.1) a (2.2). Hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 4. 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

 

Vývoj celkových aktiv 

Z grafu 4.1 lze vyčíst, ţe hodnota časového rozlišení a dlouhodobého majetku se ve 

sledovaném období téměř nemění. Poloţka časové rozlišení byla v celkovém úhrnu 

minimální, přesto v roce 2010 došlo ke zvýšení o 40% především zvýšením nákladů příštích 

období. Dlouhodobý majetek tvoří malý podíl na celkových aktivech, mezi lety 2009 – 2011 

docházelo k jeho poklesu z důvodu vyššího rozdílu amortizace a pořízení nového majetku. 

Oběţná aktiva tvoří významnou část celkových aktiv s rostoucím charakterem, který byl 

nejvyšší mezi roky 2010 – 2011, kdy OA vzrůstala o téměř 18 %. 

 

  Graf 4.1 Vývoj aktiv (2008-11) 

 

  Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 
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Vývoj oběžných aktiv 

Z grafu 4.2 je patrné, ţe nejvyšší nárůst v oběţných aktivech v období 2008 – 2011 

byl u KFM. Tento růst byl absolutně nejvyšší v roce 2011, kdy se KFM zvýšil o 68,47 mil. 

Kč, relativně nejvyšší růst 61,26 % byl v roce 2009. Hodnota krátkodobých pohledávek má 

v letech 2008 – 2010 rostoucí charakter, nejvyšší v období 2009 – 2010 18,34 %, především 

nárůstem pohledávek z obchodních vztahů o 37,41 mil. Kč. V letech 2011 – 2010 se velikost 

krátkodobých pohledávek sníţila o 1,3 %. Hodnotu dlouhodobých pohledávek ve sledovaném 

období tvoří v plné výši odloţená daňová pohledávka, která měla klesající charakter. Zásoby 

v letech 2008 – 2010 dosahovaly téměř stejných hodnot, v období 2010 – 2011 došlo k jejich 

navýšení především zvýšením nedokončené výroby a polotovarů o 56,02 %. 

 

  Graf 4.2 Vývoj oběžných aktiv (2008-11) 

 

  Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

Vývoj pasiv 

V následujícím grafu 4.3 jsou patrné velké výkyvy u vlastního kapitálu a cizích 

zdrojů, především v období 2008 – 2009. Podrobnější vývoj vlastního a cizího kapitálu je 

popsán v dalším textu. Hodnota časového rozlišení tvoří v plné výši výdaje příštích období a 

to pouze v roce 2008 ve výši 21 mil. Kč. V ostatních letech je hodnota časového rozlišení 

nulová. 
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Graf 4.3 Vývoj pasiv (2008-11) 

 

  Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

Vývoj vlastního kapitálu 

Jak je z grafu 4.4 zřejmé, výsledek hospodaření minulých let, jenţ v roce 2008 

dosahoval hodnoty -394,125 mil. Kč, zapříčinil zápornou hodnotu vlastního kapitálu v témţe 

roce. Za sledované období docházelo k růstu, nejvýznamněji v období 2008 – 2009, kde 

hodnota VHMN vzrostla z -394,125 mil. Kč na 0 Kč. Tento růst byl způsoben rozhodnutím 

mateřské společnosti Saft Finance S.a.r.l. o oddluţení a to úhradou ztráty z minulých let a 

navýšením rezervního fondu. V roce 2009 došlo rozhodnutím valné hromady o navýšení 

kapitálového fondu z 0 Kč na 271,289 mil. Kč a tato hodnota se v dalších letech nezměnila. 

V témţe roce došlo k navýšení rezervního fondu z 0 Kč na 400 tis. Kč, jehoţ výše ve 

sledovaném období zůstala konstantní. Rezervní fond tvoří 20 % hodnoty základního kapitálu, 

tj. 20 mil. Kč. Výše základního kapitálu v letech 2008 – 2011 zůstala nezměněna. VHBÚO 

měl zejména rostoucí charakter. Poklesl pouze v období 2009 – 2010 o -8,61 %. Nejvyšší 

hodnoty 111,356 mil. Kč dosáhl v roce 2011. 
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Graf 4.4 Vývoj vlastního kapitálu (2008-11) 

 

  Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

Vývoj cizích zdrojů 

Z grafu 4.5 lze vyčíst příčinu poklesu cizích zdrojů způsobenou sníţením hodnoty 

bankovních úvěrů a výpomoci. V průběhu roku 2009 došlo k postoupení úvěrů v plné výši na 

mateřskou společnosti Saft Finance S.a.r.l. Hodnota úvěrů a výpomocí v letech 2009 – 2011 

byla nulová. Rezervy v letech 2007 – 2011 měly rostoucí charakter, jejich nejvyšší hodnotu 

tvoří rezerva na ekologické škody. Pokles rezerv v období 2008 – 2009 je způsobem 

rozpuštěním rezervy na obchodní a ostatní rizika.  Krátkodobé závazky v období 2008 – 2009 

poklesly o 16 mil. Kč. V letech 2009 – 2010 měly rostoucí charakter, v roce 2011 poklesly o 

1, 78%. Největší podíl na krátkodobých závazcích mají závazky z obchodních vztahů.  

 

  Graf 4.5 Vývoj cizích zdrojů (2008-11) 

 

  Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 
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4.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V grafu 4.6 je zachycen vývoj jednotlivých výsledků hospodaření v letech 2008 – 

2011. V letech 2008 – 2009 vzrostl meziročně provozní výsledek hospodaření o 13,82% 

zejména poklesem nákladů, především sníţením mzdových nákladů. V letech 2009 – 2010 

došlo ke sníţení PVH o -25,45 % způsobený zejména růstem spotřeby materiálu a energie. 

V roce 2011 PVH dosáhl hodnot roku 2009, přičemţ nárůst oproti roku 2010 byl 32,62 %. 

Finanční výsledek hospodaření měl za sledované období 2008 – 2011 růstový charakter. FVH 

byl ovlivněn zejména poklesem ostatních finančních nákladů a nákladových úroků, které 

v letech 2010 a 2011 měly nulovou hodnotu. Výsledek hospodaření za běţnou činnost se 

vyvíjel v jednotlivých letech stejně jako PVH. Na jeho velikost měly vliv jednotlivé druhy 

výnosů a nákladů uvedené v dalším textu 

 

Graf 4.6 Vývoj vybraných úrovní VH ( 2008-11) 

 

  Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

Z grafu 4.7 je patrné, ţe největší část výnosů ve sledovaném období tvoří trţby za 

prodej vlastních výrobků a sluţeb. Mezi roky 2008 – 2009 tyto trţby poklesly o 18,03 %. 

V letech 2009 – 2011 měly růstovou tendenci, nejvyšší hodnoty 646,98 mil. Kč dosáhly 

v roce 2011. U přidané hodnoty mezi roky 2008 – 2011 nebyly ţádné větší výkyvy. Mezi léty 

2008 – 2010 dochází k meziročnímu sníţení přidané hodnoty v úhrnu o -23,81 mil. Kč, 

nejvyšší hodnoty 250,47 mil. Kč bylo dosaţeno v roce 2011. Trţby za prodej zboţí tvoří 

v plné výši prodej zboţí propojeným osobám na základě smluv a neovlivňuje znatelně výši 

výnosů ve sledovaném období. 
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  Graf 4.7 Vývoj vybraných výnosů (2008-11)  

 

  Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

Z grafu 4.8 je zřejmé, ţe největší vliv na výši nákladů má spotřeba materiálu a 

energie, zatímco odpisy a osobní náklady mají shodný průběh. Mezi roky 2009 – 2009 klesla 

spotřeba materiálu a energie o 32,86 %, v letech 2009 – 2011 meziročně vzrostla. Největší 

nárůst 73,38 mil. Kč byl v roce 2011. Osobní náklady mezi roky 2008 – 2009 byly sníţeny o 

13,26 mil. Kč způsobené propouštěním zaměstnanců. V letech 2009 – 2011 měly růstový 

charakter, související s vyšší výrobou a příjímáním pracovních sil. Odpisy dl. majetku měly 

v daném období téměř shodnou hodnotu. Nejvyšší hodnotu 12,11 mil. Kč měly odpisy v roce 

2010, způsobenou nákupem nového softwaru a souboru samostatných movitých věcí. 

 

  Graf 4.8 Vývoj vybraných nákladů (2008-11) 

 

  Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 
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4.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty byla provedena za období 2008 – 

2011 podle vzorce (2.3).  

4.2.1 Vertikální analýza rozvahy 

Struktura celkových aktiv 

Jak je patrné z grafu 4.9, největší podíl na celkovém majetku společnosti měly 

oběţná aktiva, která za sledované období měla celkový podíl přes 85 %, přičemţ podíl 

v kaţdém následujícím roce narůstal. Podíl dlouhodobého majetku se mezi roky 2008 – 2009 

pohyboval kolem 14 %, nejniţší podíl 9,19 % byl v roce 2011. Přes 98 % dlouhodobého 

majetku ve sledovaném období byl tvořen dlouhodobým hmotným majetkem, jeho podíl 

v roce 2008 činil 100 %. Časové rozlišení mezi roky 2008 – 2011 nepřesáhlo podíl 0,5 %. 

  

  Graf 4.9 Struktura celkových aktiv (2008-11) 

 

  Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

Struktura oběžných aktiv 

Z grafu 4.10 lze vyčíst, ţe největší podíl v letech 2008 – 2011 na oběţných aktivech 

měly krátkodobé pohledávky. Podíl krátkodobých pohledávek byl nejvyšší v roce 2008 a to 

53,43% z OA, který poté meziročně klesal. Přes 50% hodnoty krátkodobých pohledávek 

tvořily pohledávky z obchodních vztahů. Největší podíl 65,01 % měly v roce 2008, nejniţší 

50,06% v roce 2009. Největší nárůst podílu v letech 2008 – 2011 měl krátkodobý finanční 

majetek. Podíl KFM vzrostl z 23,34 % v roce 2008 na 42,32 % v roce 2011. Tento jev je pro 

společnost příznivý, neboť se jedná o nejlikvidnější formu oběţného majetku. Podíl zásob se 

pohyboval mezi 12 – 9 %. Lze vypozorovat snahu společnosti drţet podíl zásob v určitém 
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intervalu, neboť se jedná o nejméně likvidní formu oběţného majetku. Dlouhodobé 

pohledávky tvořila v plné výši odloţená daňová pohledávka. Podíl této pohledávky činil 

v roce 2008 3 % a meziročně klesal aţ na 1 % v roce 2011. 

 

  Graf 4.10 Struktura oběžného majetku (2008-11)  

 

  Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

Struktura celkových pasiv 

Z  grafu 4.11 je zřejmý výkyv vlastního kapitálu v roce 2008 neţ v následujících 

letech. Tento výkyv byl způsoben neuhrazenou ztrátou minulých let, která byla v následujícím 

roce 2009 uhrazena mateřskou společností Saft Finance S.a.r.l. Podíl vlastního kapitálu mezi 

roky 2009 – 2011 se pohyboval v rozpětí 77,8 – 81,3 %. Cizí zdroje v roce 2008 tvořily 

188,37 % hodnoty celkových pasiv z důvodu záporné hodnoty VK. V ostatních letech se 

jejich podíl pohyboval mezi 18 – 22 %. Na první pohled se můţe zdát, ţe společnost své 

potřeby financuje převáţně z vlastního kapitálu. Toto zkreslení je způsobeno úhradou závazku 

a ztrát minulých let mateřskou společností. Časové rozlišení společnost vykazovala pouze 

v roce 2008 a to v hodnotě 0,00001 % celkových pasiv. 
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Graf 4.11 Struktura celkových pasiv (2008-11) 

 

  Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

Struktura vlastního kapitálu 

Z grafu 4.12 je patrný rozdíl ve struktuře vlastního kapitálu v roce 2008 a 

v následujících letech. Poté, co došlo v roce 2009 k úhradě VH z minulých let společnost 

navýšila podíl v kapitálových fondech z 0 % v roce 2008 na 76 % v roce 2009. Toto navýšení 

souvisí s postoupením závazků z bankovních úvěrů na mateřskou společnost Saft Finance 

S.a.r.l. Sniţující se podíl kapitálových fondů na VK způsobil růst VHBÚO a VH minulých 

let. VHBÚO se v letech 2009 – 2011 pohyboval v intervalu 19,15 – 24,18 %. Rezervní fond 

byl vytvořen z 20 % ZK, který v období 2008 – 2011 zůstal nezměněn.  

 

  Graf 4.12 Struktura vlastního kapitálu (2008-11) 

 

  Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 
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Struktura cizích zdrojů 

Jak je patrné z grafu 4.13, nesourodost mezi jednotlivými sloţkami cizích zdrojů 

nastala pouze v roce 2008. V roce 2008 tvořily bankovní úvěry a výpomoci 85,12 % 

celkových cizích zdrojů. V roce 2009 došlo k postoupení úvěrů na mateřskou společnost a od 

tohoto roku měla společnost do konce roku 2011 0 % podíl bankovních úvěrů a výpomocí na 

cizích zdrojích. Rezervy tvořily 3,92 % v roce 2008 a v následujících letech průměrně 24 % 

podílu na CZ. Příčinou růstu podílu je celkový pokles CZ po roce 2009 a zánik dlouhodobých 

závazků ve sledovaném období. Krátkodobé závazky činily 10,95 % podílu v roce 2008, 

v následujících období v kaţdém roce přesahovaly podíl přes 73 %. Tyto závazky jsou 

tvořeny z velké části závazky z obchodních vztahů. Největší podíl těchto závazků byl v roce 

2010, kdy závazky z obchodních vztahů tvořily 81,34 % KZ. 

 

  Graf 4.13 Struktura cizích zdrojů (2008-11) 

 

  Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

4.2.2 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Struktura výnosů 

Nejvyšší podíl na celkových výnosech zobrazených v grafu 4.14 mají trţby za prodej 

vlastních výrobků a sluţeb a to přes 65 % v kaţdém roce. Tyto trţby měly nejvyšší podíl 

68,34 % v roce 2011. Významnou měrou na výnosech se podílela přidaná hodnota, která se 

v letech 2008 – 2011 pohybovala v rozmezí 26,46 – 29,98 %. Dá se říci, ţe společnost vyrábí 

s vyšší obchodní marţí, coţ má pozitivní důsledek na celkový vývoj výnosů a VHBÚO. 

Přidaná hodnota společně s trţbami za vlastní výrobky a sluţby tvoří kaţdý rok přes 95 % 

celkových výnosů. Ostatní finanční výnosy v letech 2008 – 2011 tvořily průměrně 4 % podíl. 
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Výnosové úroky, ostatní provozní výnosy a trţby z prodeje dlouhodobého majetku ve 

sledovaném období nepřesáhly 0,7 % podíl a jejich vliv na výši výnosů byl zanedbatelný. 

 

  Graf 4.14 Struktura vybraných výnosů (2008-11) 

 

  Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

Struktura nákladů 

Jak je z grafu 4.15 patrné, nejvyšší podíl na celkových nákladech měla výkonová 

spotřeba, jejíţ podíl přesahoval přes 60 % v jednotlivých letech. Nejvyšší podíl 73,37 % byl 

v roce 2011. Výkonová spotřeba je tvořena přes 80 % spotřebou materiálu a energie. Osobní 

náklady tvořily přibliţně 18 % celkových nákladů v kaţdém sledovaném roce. Nejniţší 

hodnota 16,59 % v roce 2008 souvisela s utlumením výroby a snahy společnosti sniţovat 

náklady. Podíl ostatních finančních nákladů se v jednotlivých letech výrazně měnil. Mezi 

roky 2009 – 2011 jejich podíl poklesl z 13,15 % na 5,48 %. Nákladové úroky činily 4,31 % 

v roce 2008 a 1,2 % v roce 2009 celkového podílu. Mezi roky 2010 – 2011 je jejich podíl 

nulový. Odpisy dl. hmotného a nehmotného majetku, daně a poplatky a ostatní provozní 

náklady se na struktuře celkových nákladů v letech 2008 – 2011 podílely minimálně. 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2008 2009 2010 2011 

p
o

d
íl 

n
a 

vý
n

o
se

ch
 

rok 

Ostatní finanční výnosy 

Výnosové úroky 

Ostatní provozní výnosy 

Tržby z prodeje dl. 
majetku a materiálu 

Přidaná hodnota 

Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 



 

38 

 

  Graf 4.15 Struktura vybraných nákladů (2008-11) 

 

  Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

V této podkapitole je zpracována analýza rentability, likvidity, aktivity, finanční 

stability a zadluţenosti mezi lety 2008 – 2011. 

4.3.1 Analýza rentability 

Vybrané ukazatele rentability jsou zachyceny v tabulce 4.1. 

 

                   Tabulka 4.1 Ukazatelé rentability (v %) 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2008 2009 2010 2011 

ROA (2.4) 26,81 24,89 18,49 23,87 

ROE (2.5) -17,56 22,95 19,15 24,18 

ROCE (2.6) 39,72 30,6 23,79 29,94 

ROS (2.7) 9,52 16,18 13,63 16,83 

ROC (2.8) 9,85 18,43 15,53 19,67 

        Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

Z tabulky 4.1 nelze jednoznačně vyčíst, který rok z hlediska rentability byl pro 

podnik nejúspěšnější. Mezi roky 2008 – 2011 nastalo mezi jednotlivými ukazateli kolísání, 

zejména u rentability vlastního kapitálu. S výjimkou roku 2008, kde ukazatel ROE vykazoval 

zápornou hodnotu v důsledku záporného vlastního kapitálu, ukazatelé rentability dosahovali 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2008 2009 2010 2011 

p
o

d
íl 

n
a 

n
ák

la
d

e
ch

 

rok 

Ostatní finanční náklady 

Nákladové úroky 

Ostatní provozní náklady 

Odpisy dl. nehmotné a 
hmotného majetku 

Daně a poplatky 

Osobní náklady 



 

39 

 

kladných hodnot. Vývoj rentability je zachycen v grafu 4.16. Z tohoto grafu lze vyčíst, ţe 

všechny ukazatele rentability mají, s výjimkou ROE, podobný průběh v čase. 

 

  Graf 4.16 Vývoj rentability (2008-11) 

 

  Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Tento ukazatel bývá povaţován za klíčové měřítko rentability. U ukazatele ROA 

poměřujeme zisk, v tomto případě EBIT, s celkovými aktivy podniku. V roce 2010 byla 

hodnota ROA nejniţší z důvodu nízkého EBIT. V ostatních letech se společnosti dařilo udrţet 

hodnotu ROA na podobné úrovni, která činila přes 23%. Nejvyšší hodnota v roce 2008 

způsobila vysoká hodnota trţeb a nejniţší hodnota celkových aktiv za sledované období. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tímto ukazatelem je vyjádřena celková výnosnost zdrojů, a tedy i jejich zhodnocení 

v zisku. V tomto případě se poměřuje zisk, tedy EAT s vlastním kapitálem. Rentabilita 

vlastního kapitálu měla v letech 2008 – 2011 kolísavou tendenci. Největší skok nastal mezi 

roky 2008 – 2009 kdy se hodnota ROE zvýšila o více neţ 40 %. Tento skok zapříčinila 

záporná hodnota vlastního kapitálu způsobena vysokou ztrátou z minulých let. Na poklesu 

ukazatele v roce 2010 se podepsala nejniţší hodnota EAT za sledované období. V roce 2011 

měl ukazatel nejvyšší hodnotu a v tomto roce taky překonal rentabilitu aktiv.  
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Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Tento ukazatel je často vyuţíván k mezipodnikovému porovnávání a hodnocena je 

výnosnost dlouhodobého podnikání. Ze všech ukazatelů rentability má ukazatel ROCE ve 

všech letech nejvyšší hodnotu. Tato hodnota byla v roce 2008 zkreslena zápornou hodnotou 

vlastního kapitálu a vysokou hodnotou dlouhodobých bankovních úvěrů. Mezi roky 2009 – 

2011 byla hodnota dlouhodobých dluhů nulová a hodnota vlastního kapitálu byla po zbytek 

období kladná, čímţ ukazatel ROCE dosahoval poměrně vysokých hodnot.  

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Tento ukazatel vysvětluje, kolik korun čistého zisku připadá na 1 Kč trţeb. V tomto 

případě byla nejniţší rentabilita v roce 2008, ve kterém čistý zisk byl nejniţší za sledované 

období. V letech 2009 a 2011 ukazatel vykazoval obdobné hodnoty. Podrobnější rozbor 

rentability trţeb je vysvětlen v podkapitole analýzy odchylek. 

 

Rentabilita nákladů (ROC) 

Tímto ukazatelem se vysvětluje zhodnocení vloţených nákladů do hospodářského 

procesu. Rentabilita nákladů má stejný průběh jako ROS, neboť hlavních faktorech je zde 

EAT. Společnost by se měla snaţit o co nejvyšší úroveň zhodnocení vloţených nákladů, coţ 

dokazuje rostoucí ukazatel od roku 2009. Menší propad v roce 2010 byl způsoben růstem 

nákladů a sníţení zisku oproti roku 2009. 

4.3.2 Analýza likvidity 

Jednotlivé ukazatele likvidity jsou zobrazeny v tabulce 4.2. 

 

          Tabulka 4.2 Ukazatelé likvidity 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2008 2009 2010 2011 

Celková likvidita (2.9) 3,42 6,12 5,02 6,04 

Pohotová likvidita (2.10) 3,01 5,54 4,61 5,44 

Okamžitá likvidita (2.11) 0,8 2 1,73 2,56 

ČPK (tis. Kč) (2.12) 229 014 311 919 353 924 435 664 

           Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 
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Z tabulky 4.2 je patrné, ţe nejvyšších hodnot likvidit společnost dosáhla v roce 2011, 

zejména díky kaţdoročnímu růstu krátkodobého finančního majetku. Průběh likvidity 

v jednotlivých letech zachycuje graf 4.17, čistý pracovní kapitál zobrazuje graf 4.18. 

 

  Graf 4.17 Vývoj likvidity (2008-11) 

 

  Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

 

  Graf 4.18 Vývoj čistého pracovního kapitálu (2008-11) 

 

  Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 
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přiměřenou výši tohoto ukazatele povaţuje rozmezí od 1,5 do 2,5. Hodnotu tohoto ukazatele 

společnost překračuje v kaţdém roce sledovaného období, v letech 2009 – 2011 tento interval 

překračuje několikanásobně. Společnost v letech 2008 – 2011 měla nízkou hodnotu 

krátkodobých závazků, mezi roky 2009 – 2011 byly krátkodobé bankovní úvěry nulové.  

 

Pohotová likvidita 

Ukazatel poměřuje pouze pohotové prostředky, tzn., neobsahuje nejméně likvidní 

poloţku oběţných aktiv – zásoby. Podle Dluhošové by se měla doporučená hodnota 

pohybovat v rozmezí od 1,0 do 1,5. Z hodnot tohoto ukazatele lze vysvětlit, ţe výše zásob 

neměla podstatný vliv na velikost celkové likvidity, proto se hodnoty celkové a pohotové 

likvidity podstatně neliší, jak je patrné z grafu 4.17. 

 

Okamžitá likvidita 

Pomocí tohoto ukazatele je moţné zjistit schopnost podniku okamţitě uhradit své 

krátkodobé závazky pomocí nejlikvidnějších prostředků. Společnost dosahovala v letech  

2008 – 2011 vysokých hodnot okamţité likvidity, vzhledem ke kaţdoročnímu růstu peněţní 

zásoby. Krátkodobé závazky v jednotlivých letech neměly výrazně růstový charakter 

vzhledem k růstu peněţních prostředků. Z tohoto hlediska lze říci, ţe společnost v letech  

2008 – 2011 neměla potíţe s úhradou svých závazků, nýbrţ byla vysoce likvidní.  

 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál představuje část oběţného majetku, která se přemění na 

peněţní prostředky po splacení všech krátkodobých závazků. Společnost v letech 2008 – 2011 

měla ve všech letech kladný ČPK s rostoucím trendem. Z toho lze odvodit konzervativní 

způsob financování, kdy část dlouhodobých zdrojů je pouţita k financování oběţného 

majetku. Tento způsob financování neohroţuje likviditu společnosti. 

 

4.3.3 Ukazatelé aktivity 

Vybrané ukazatele likvidity jsou zachyceny v tabulce 4.3. 
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Tabulka 4.3 Ukazatelé aktivity 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2008 2009 2010 2011 

Obrátka celkových aktiv (2.14) 1,63 1,15 1,09 1,15 

Doba obratu aktiv (dny) (2.15) 220,77 312,01 329,76 314,17 

Doba obratu zásob (dny) (2.16) 22,23 25,28 23,93 28,27 

Doba obratu pohledávek (dny) (2.17) 117,76 149,23 162,84 132,76 

Doba obratu závazků (dny) (2.18) 55,45 43,53 57,94 47,01 

Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

Z tabulky 4.3 je zřejmé, ţe ukazatelé aktivity v letech 2008 – 2011 nabývaly 

nestabilních hodnot, které se v jednotlivých letech výrazně lišily. Vývoj vybraných ukazatelů 

je zachycen v grafu 4.19. 

 

  Graf 4.19 Vývoj vybraných ukazatelů aktivity (2008-11) 

 

  Zdroj: Vlastní zpracování a data z účetní závěrky 

 

Obrátka celkových aktiv 

Ukazatel obratu celkových aktiv měří intenzitu vyuţívání celkového majetku.  Nejvyšší 

hodnoty bylo dosaţeno v roce 2008, v následujících letech obrátka klesla. Mezi roky 2009 – 2011 byla 

hodnota těchto ukazatelů obdobná, v roce 2009 a 2011 totoţná. Dá se říci, ţe se podnik snaţil ve 

sledovaném období udrţet poměr mezi trţbami a celkovým majetkem podniku. S rostoucí velikosti 

celkového majetku rostly trţby, přičemţ velikost růstu trţeb v letech 2008 – 2011 byla vyšší neţ 

velikost růstu celkových aktiv. 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

2008 2009 2010 2011 

d
n

y 

rok 

Doba obratu aktiv 

Doba obratu zásob 

Doba obratu 
pohledávek  

Doba obratu závazků 



 

44 

 

Doba obratu aktiv 

Tento ukazatel vysvětluje, za kolik dní se celková aktiva přemění v trţby. Mezi roky 

2009 – 2011 společnost dosahovala spíše stabilních hodnot, přičemţ ţádoucí je klesající 

charakter. Nejniţší doba obratu aktiv 220, 77 dní byla v roce 2008. V letech 2008 – 2011 

nepřekročila tato doba obratu jeden rok, neboť velkou část celkových aktiv tvoří oběţný 

majetek, jehoţ doba obratu je znatelně niţší neţ u fixních aktiv.  

 

Doba obratu zásob 

U doby obratu zásob obecně platí, ţe čím niţší hodnota ukazatele, tím lepší situace 

v podniku nastává. U analyzované společnosti je tato doba obratu nízká, ve sledovaném 

období nepřesáhla měsíc. Z toho lze odvodit, ţe dochází v poměrně krátkém intervalu ke 

spotřebě či prodeji zásob a společnost nezadrţuje po delší časový horizont peněţní prostředky 

v zásobách. 

 

Doba obratu pohledávek 

Tímto ukazatelem lze vysvětlit, za jak dlouho jsou průměrně placeny faktury a jaká 

je platební morálka odběratelů. V letech 2008 – 2010 byla doba obratu pohledávek rostoucí, 

v roce 2011 znatelně poklesla vůči roku 2010. Přijatá úhrada za faktury trvala ve sledovaném 

období přes čtyři měsíce, v roce 2010 tato doba dosahovala téměř půl roku. Pokud společnost 

nechce zadrţovat peněţní prostředky v pohledávkách, měla by sníţit dobu, na kterou 

poskytuje obchodní úvěr. 

 

Doba obratu závazků 

Ukazatel vyjadřuje dobu, na kterou dodavatelé poskytují obchodní úvěr. Tato doba se 

v letech 2008 – 2011 vyvíjela nestabilně, meziročně stoupala a klesala a nedá se říci, ţe by 

měla stálý charakter. Důleţité je porovnání doby obratu pohledávek a závazků, zda bylo 

dodrţeno pravidlo solventnosti. Jak je patrné z grafu 4.19 doba obratu pohledávek je výrazně 

delší neţ doba obratu závazků za celé sledované období. Tento stav je neţádoucí, protoţe by 

se společnost mohla dostat do platební neschopnosti způsobenou neuhrazenými 

pohledávkami. Úhrada pohledávky od odběratelů byla mezi roky 2008 – 2011 průměrně o 2,5 

měsíce delší, neţ úhrada závazků společnosti.  
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4.3.4 Ukazatelé finanční stability a zadluženosti 

Jednotlivé ukazatele finanční stability a zadluţenosti zobrazuje tabulka 4.4. 

 

  Tabulka 4.4 Ukazatelé finanční stability a zadluženosti 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2008 2009 2010 2011 

Podíl VK na aktivech (%) (2.19) -88,38 81,33 77,72 79,75 

Stupeň krytí stálých aktiv (%) (2.20) 545,89 604,86 733,36 925,17 

Ukazatel celkové zadluženosti (%) (2.21) 188,37 18,67 22,28 20,25 

Majetkový koeficient (2.22) -1,13 1,23 1,29 1,25 

Úrokové krytí (2.23) 3,95 20,51 - - 

Úrokové zatížení (2.24) 0,22 0,04 - - 

  Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

Tabulka 4.4 zachycuje vývoj jednotlivých ukazatelů finanční stability a zadluţenosti 

v letech 2008 – 2011. Záporné hodnoty v roce 2008 byly zapříčiněny hodnotou vlastního 

kapitálu. Mezi roky 2010 – 2011 společnost měla nákladové úroky nulové, z tohoto důvodu 

ukazatelé úrokového krytí a zatíţení nemají ţádnou hodnotu. V grafu 4.20 je zobrazen vývoj 

vybraných ukazatelů. 

 

  Graf 4.20 Vybrané ukazatele finanční stability a zadluženosti (2008-11) 

 

  Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 
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Podíl VK na aktivech 

Tento ukazatel charakterizuje, zda je podnik schopen krýt své prostředky vlastními 

zdroji a jak vysoká je jeho finanční samostatnost. Trend tohoto ukazatele by měl být v čase 

rostoucí. Významný nárůst mezi roky 2008 – 2009 způsobila změna hodnoty vlastního 

kapitálu ze záporné na kladnou hodnotu. V letech 2009 – 2011 se podíl vlastního kapitálu na 

aktivech se lišil minimálně. Poměr mezi VK a celkovými aktivy zůstal tedy stabilní, coţ 

nemusí být nepříznivý výsledek, neboť vysoké hodnoty ukazatele mohou vést k poklesu 

výnosnosti vloţených prostředků.  

 

Stupeň krytí stálých aktiv 

V případě tohoto ukazatele je poměřován dlouhodobý kapitál ke stálým aktivům 

podniku. Podle Dluhošové (2010) by měl dosahovat stupeň krytí stálých aktiv alespoň 

hodnoty 100%, tj. veškerá aktiva by měla být kryta dlouhodobým kapitálem. Jak je patrné 

z grafu 4.20 společnost tuto hodnotu několikanásobně překračuje s rostoucím trendem. 

Hodnota dlouhodobého kapitálu bezpečně kryje hodnotu stálých aktiv a dochází 

k překapitalizování, neboť velká část dlouhodobých zdrojů slouţí ke krytí oběţného majetku. 

 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Tímto ukazatelem je vysvětleno, jak velká část cizího kapitálu se podílí na krytí 

celkových aktiv. U tohoto ukazatele je ţádoucí klesající trend, protoţe s rostoucím 

zadluţením roste riziko věřitelů. Nejvýraznější pokles v roce 2009 byl způsoben převzetím 

dlouhodobých úvěrů mateřskou společností, tím se mezi lety 2009 – 2011 výrazně sníţila 

zadluţenost společnosti, která v těchto letech činila přibliţně 20 %.  

 

Majetkový koeficient 

Ukazatel majetkový koeficient téţ nazývaný finanční páka odpovídá na otázku, jaký 

je optimální poměr mezi vlastními a cizími zdroji financování. Trend tohoto ukazatele v čase 

by měl dosahovat stabilních hodnot. Záporná hodnota finanční páky v roce 2008 jak jiţ bylo 

uvedeno výše, byla způsobena ztrátou minulých let. V letech 2009 – 2011 se společnosti 

stabilní trend podařilo dodrţet, nejvyšší hodnota v roce 2009 odpovídala 1,29 Kč hodnoty 

aktiv na 1 Kč vlastního kapitálu.  
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Úrokové krytí 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát je podnik schopen ze svého zisku uhradit 

nákladové úroky. V roce 2008 tvořily nákladové úroky výrazně vyšší podíl na celkových 

nákladech neţ v roce 2009, přičemţ velikost zisku mezi roky 2008 – 2009 výrazně nevzrostla. 

Tato skutečnost zvýšila hodnotu ukazatele v roce 2009 o více neţ 500 %. V letech 2010 – 

2011 byly nákladové úroky nulové. 

 

Úrokové zatížení 

Vysvětluje, jak velkou část zisku odčerpávají úroky. Přes 22 % zisku v roce 2008 

odčerpaly úroky, v roce 2009, kdy se zadluţení společnosti výrazně sníţilo a s tím i velikost 

nákladových úroků, zatíţení pokleslo na 4%. V ostatních letech byly úroky nulové, a tudíţ 

ţádná část zisku nebyla odčerpána k jejich úhradě. 

 

4.4 Pyramidový rozklad a analýza odchylek 

V této podkapitole je proveden pyramidový rozklad rentability trţeb (ROS) metodou 

rozkladu pro multiplikativní vazbu – metodou postupných změn, logaritmickou a funkcionální 

metodou a metodou rozkladu pro aditivní vazbu.  

4.4.1 Analýza odchylek ukazatele ROS pro multiplikativní vazbu 

Pro multiplikativní vazbu byly pouţity 3 vysvětlující ukazatele, kterými jsou daňová 

redukce (EAT/EBT), úroková redukce (EBT/EBIT) a provozní ziskové rozpětí (EBIT/T).  

V tabulce 4.5 je uvedena velikost ukazatele ROS v letech 2008 – 2011 včetně jeho 

absolutních a relativních změn. 

 

         Tabulka 4.5 Absolutní a relativní změna ROS (v %) 

 2008 2009 2010 2011 

ROS 9,52 16,18 13,63 16,83 

Absolutní změna - 6,66 -2,55 3,2 

Relativní změna - 70 -15,74 23,47 

          Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 
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Analýza odchylek pomocí metody postupných změn 

U této metody je celková odchylka rozdělena mezi dílčí vlivy. V následujících 

výpočtech byl pouţit vzorec (2.32). 

 

Jak je znázorněno v tabulce č. 4.6, největší vliv mezi roky 2008 – 2009 mělo na 

rentabilitu trţeb provozní ziskové rozpětí, které mělo na tento ukazatel kladný vliv. Druhý 

největší vliv na růstu rentability trţeb měla úroková redukce. Daňová redukce se na celkovém 

růstu ROS podílela zanedbatelnými 0,16 %. V letech 2008 – 2009 byla absolutní a relativní 

změna vrcholového ukazatele největší a všechny vysvětlující ukazatelé se na ní podílely 

kladnou hodnotou.  

 

         Tabulka 4.6 Rozklad ROS v letech 2008 – 2009 MPZ 

 2008 2009 Δa Δxai pořadí 

EAT/EBT 0,775 0,788 0,013 0,16 % 3. 

EBT/EBIT 0,747 0,951 0,204 2,65 % 2. 

EBIT/T 0,164 0,216 0,051 3,85 % 1. 

∑    6,66 %  

         Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

Mezi lety 2009 – 2010 mělo opět na rentabilitu trţeb největší vliv provozní ziskové 

rozpětí, avšak tentokrát s negativním vlivem. Tato skutečnost, zobrazena v tabulce 4.7 

ukazuje, jak velký vliv tento ukazatel na rentabilitu trţeb v analyzované společnosti měl. Vliv 

daňové redukce v porovnání s předchozím obdobím znatelně poklesl. Hodnota ukazatele 

úrokové redukce sice zvýšila svou hodnotu, ale v celkovém úhrnu byla změna ROS záporná. 

Pořadí ukazatelů zůstalo stejné jako v předchozím období. 

 

         Tabulka 4.7 Rozklad ROS v letech 2009 – 2010 MPZ 

 2009 2010 Δa Δxai pořadí 

EAT/EBT 0,788 0,805 0,016 0,34 % 3. 

EBT/EBIT 0,951 1,000 0,049 0,85 % 2. 

EBIT/T 0,216 0,169 -0,046 -3,73 % 1. 

∑    - 2,55 %  

         Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 
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Tabulka 4.8 ukazuje, ţe velikost ukazatele ROS je téměř v plném rozsahu ovlivněna 

pouze provozním ziskovým rozpětím. Daňová redukce neměla téměř ţádný vliv na vrcholový 

ukazatel, úroková redukce ţádný. Tento fakt byl způsoben rovnosti EBIT a EBT v letech 

2010 a 2011. Celková změna ukazatele byla kladná, přičemţ se změnilo pořadí ukazatelů na 

druhém a třetím místě.  

 

         Tabulka 4.8 Rozklad ROS v letech 2010 – 2011 MPZ 

 2010 2011 Δa Δxai pořadí 

EAT/EBT 0,805 0,808 0,003 0,05 % 2. 

EBT/EBIT 1,000 1,000 0,000 0,00 % 3. 

EBIT/T 0,169 0,208 0,039 3,15 % 1. 

∑    - 2,55 %  

         Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

Analýza vlivu pořadí dílčích ukazatelů na velikost vrcholového ukazatele MPZ 

Následně bude analyzována skutečnost změny velikosti dílčích ukazatelů 

v závislosti na pořadí. Analýza byla provedena pro období 2008 – 2009 a je zobrazena 

v tabulce 4.9. Jednotlivé varianty rozkladu jsou uvedeny v příloze č. 5. 

 

 Tabulka 4.9 Velikosti dílčích ukazatelů (v %) a jejich pořadí dle jednotlivých variant 

2008 /2009 

Ukazatel 
Verze rozkladu Pořadí ukazatelů 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

EAT/EBT 0,16 0,21 0,27 0,16 0,27 0,21 3. 3. 3. 3. 3. 3. 

EBT/EBIT 2,65 2,61 3,42 3,48 2,61 3,48 2. 2. 1. 1. 2. 1. 

EBIT/T 3,85 3,85 2,97 3,02 3,79 2,97 1. 1. 2. 2. 1. 2. 

Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

Jak je patrné z tabulky 4.9, pořadí dílčích ukazatelů mělo u metody postupných změn 

vliv na velikost vlivu na vrcholový ukazatel. Daňová redukce (EAT/EBT) u jednotlivých 

variant dosahovala malých hodnot a její vliv na ukazatel ROS byl ve všech verzích rozkladu 

minimální. U provozního ziskového rozpětí a úrokové redukce se pořadí měnilo v závislosti 

na pouţité variantě. Provozní ziskové rozpětí (EBIT/T) mělo nejvyšší hodnotu 3,85 % u 

variant 1 a 2, nejniţší hodnotu 2,97 % u varianty 3 a 6. Úroková redukce (EBT/EBIT) 
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dosahovala nejvyšší hodnoty u variant 4 a 6, která činila 3,48 % a nejniţší hodnota 2,61 % ve 

verzích rozkladu 2 a 5.   

 

Analýza odchylek pomocí logaritmické metody 

U této metody je reflektována současná změna všech ukazatelů při vysvětlení 

jednotlivých vlivů. V následujících výpočtech byly pouţity vzorce (2.33), (2.34) a (2.35). 

V tabulkách 4.10 – 4.12 jsou zobrazeny dílčí rozklady jednotlivých ukazatelů za období 2008 

– 2011 pomocí logaritmické metody. Pořadí ukazatelů nemá vliv na jejich velikost vlivu na 

vrcholový ukazatel. 

 

Tabulka 4.10 Rozklad ROS v letech 2008 – 2009 LM 

 2008 2009 Iai Δxai pořadí 

EAT/EBT 0,775 0,788 1,017 0,21 % 3. 

EBT/EBIT 0,747 0,951 1,274 3,04 % 2. 

EBIT/T 0,164 0,216 1,312 3,41 % 1. 

∑    6,66 %  

 Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

Tabulka 4.11 Rozklad ROS v letech 2009 – 2010 LM 

 2009 2010 Iai Δxai pořadí 

EAT/EBT 0,788 0,805 1,021 0,31 % 3. 

EBT/EBIT 0,951 1,000 1,051 0,74 % 2. 

EBIT/T 0,216 0,169 0,785 -3,60 % 1. 

∑    -2,55 %  

 Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

Tabulka 4.12 Rozklad ROS v letech 2010 – 2011 LM 

 2010 2011 Iai Δxai pořadí 

EAT/EBT 0,805 0,808 1,004 0,06 % 2. 

EBT/EBIT 1,000 1,000 1,000 0,00 % 3. 

EBIT/T 0,169 0,208 1,230 3,14 % 1. 

∑    3,20 %  

 Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 
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Ve všech sledovaných obdobích mělo na ukazatele ROS největší vliv provozní 

ziskové rozpětí. Daňová redukce mezi roky 2008 – 2009 měla velký podíl na růstu ukazatele 

ROS, který v letech 2009 – 2010 výrazně poklesl a v následujícím období byl podíl nulový. 

Úroková redukce měla ve všech letech zanedbatelný vliv na vrcholový ukazatel.  

 

Analýza odchylek pomocí funkcionální metody 

Touto metodou je zohledněn současný vliv všech ukazatelů při vysvětlení 

jednotlivých vlivů. V následujících výpočtech byl pouţit vzorec (2.36). V následujících 

tabulkách 4.13 – 4.15 je proveden rozklad rentability trţeb pomocí výše uvedené metody za 

sledované období. 

 

Tabulka 4.13 Rozklad ROS v letech 2008 – 2009 FM 

 2008 2009 Δa Δxai pořadí 

EAT/EBT 0,775 0,788 0,013 0,21 % 3. 

EBT/EBIT 0,747 0,951 0,204 3,04 % 2. 

EBIT/T 0,164 0,216 0,051 3,41 % 1. 

∑    6,66 %  

 Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

Tabulka 4.14 Rozklad ROS v letech 2009 – 2010 FM 

 2009 2010 Δa Δxai pořadí 

EAT/EBT 0,788 0,805 0,016 0,31 % 3. 

EBT/EBIT 0,951 1,000 0,049 0,75 % 2. 

EBIT/T 0,216 0,169 -0,046 -3,60 % 1. 

∑    -2,55 %  

 Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

Tabulka 4.15 Rozklad ROS v letech 2010 – 2011 FM 

 2010 2011 Δa Δxai pořadí 

EAT/EBT 0,805 0,808 0,003 0,06 % 2. 

EBT/EBIT 1,000 1,000 0,000 0,00 % 3. 

EBIT/T 0,169 0,208 0,039 3,14 % 1. 

∑    3,20 %  

 Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 
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U funkcionální metody bylo dosaţeno téměř shodných výsledků jako u metody 

logaritmické.  V následujícím textu budou srovnány jednotlivé výsledky metod rozkladu pro 

multiplikativní vazbu. 

4.4.2 Komparace metod pro multiplikativní vazbu 

V tabulce 4.16 je zachycen vliv dílčích ukazatelů na rentabilitu trţeb u jednotlivých 

metod rozkladu. Tabulka 4.17 obsahuje uspořádání podle velikosti vlivu na vrcholový 

ukazatel v jednotlivých letech. Výsledky jsou porovnávány pro období 2008 – 2011.  

 

Tabulka 4.16 Velikosti dílčích ukazatelů v letech 2008 – 2011 (v %) 

Vliv na vrcholový ukazatel 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

 MPZ LM FM MPZ LM FM MPZ LM FM 

EAT/EBT 0,16 0,21 0,21 0,34 0,31 0,31 0,05 0,06 0,06 

EBT/EBIT 2,65 3,04 3,04 0,85 0,74 0,75 0,00 0,00 0,00 

EBIT/T 3,85 3,41 3,41 -3,73 -3,60 -3,60 3,15 3,14 3,14 

Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

Tabulka 4.17 Pořadí dílčích ukazatelů v letech 2008 – 2011  

Pořadí podle velikosti vlivů 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

 MPZ LM FM MPZ LM FM MPZ LM FM 

EAT/EBT 3. 3. 3. 3. 3. 3. 2. 2. 2. 

EBT/EBIT 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 

EBIT/T 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 

Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

Jak je patrné z tabulky 4.16, v analyzované společnosti se liší velikosti dílčích vlivů 

zejména u metody postupných změn v porovnání s logaritmickou a funkcionální metodou, 

které ve sledovaném období vykazovaly téměř shodné hodnoty. Hodnoty u logaritmické a 

funkcionální metody se liší v řádech desítitisícin. Ukazatel daňová redukce (EAT/EBT) 

v letech 2008 - 2010 měl nejmenší podíl na rentabilitě trţeb, jeho nejvyšší hodnota 0,34 % 

byla dosaţena v letech 2009 – 2010 metodou postupných změn. V posledním sledovaném 

období byl jeho podíl zcela minimální u všech tří metod. Úroková redukce (EBT/EBIT) měla 
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kolísavou tendenci, kdy v roce 2008 – 2009 měla značný vliv na ukazatel ROS, který 

postupně klesal a v posledním období byl tento vliv nulový. Provozní ziskové rozpětí 

(EBIT/T) ve všech letech a u všech metod mělo největší vliv na vrcholový ukazatel. Tento 

vliv přesáhl vţdy přes 3 %, mezi roky 2009 – 2010 však zápornou hodnotou, coţ se podílelo 

na celkovém poklesu ROS. Nejvyšší hodnoty 3,85 % v období 2008 – 2009 byla vyčíslena 

MPZ, nejmenší -3,73 % mezi roky 2009 – 2010 tutéţ metodou. V tabulce 4.17 lze vidět, ţe 

pořadí ukazatelů bylo v jednotlivých obdobích totoţné u různých metod rozkladu. V letech 

2010 – 2011 se změnilo pořadí ukazatelů daňové a úrokové redukce, avšak je nutno 

poznamenat, ţe daňová redukce v tomto období vykazovala téměř nulovou hodnotu. 

 

4.4.3 Metoda rozkladu pro aditivní vazbu 

Aditivní vazbou je celková změna rozdělena podle poměru změny ukazatele na 

celkové změně ukazatelů. V následujících výpočtech byly pouţity vzorce (2.37) a (2.38).  

  

Tabulka 4.18 Rozklad ROS v letech 2008 – 2009 AV 

 2008 2009 Δa Δxai pořadí 

EBIT/T 0,164 0,216 0,051 9,48 % 1. 

úroky/T 0,042 0,011 -0,031 -5,75 % 2. 

daň/T 0,028 0,043 0,016 2,93 % 3. 

∑    6,66 %  

 Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

Tabulka 4.19 Rozklad ROS v letech 2009 – 2010 AV 

 2009 2010 Δa Δxai pořadí 

EBIT/T 0,216 0,169 -0,046 -1,75 % 1. 

úroky/T 0,011 0,000 -0,011 -0,40 % 2. 

daň/T 0,043 0,033 -0,010 -0,39 % 3. 

∑    -2,55 %  

 Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 
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Tabulka 4.20 Rozklad ROS v letech 2010 – 2011 AV 

 2010 2011 Δa Δxai pořadí 

EBIT/T 0,169 0,208 0,039 2,71 % 1. 

úroky/T 0,000 0,000 0,000 0,00 % 3. 

daň/T 0,033 0,040 0,007 0,49 % 2. 

∑    3,20 %  

 Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

U této metody mají všechny tři vysvětlující ukazatele stejného jmenovatele, jímţ 

jsou trţby, proto pořadí jednotlivých ukazatelů bylo závislé na velikosti čitatele, v tomto 

případě EBITu, úroků a daně. Ve všech sledovaných obdobích měl EBIT nejvyšší vliv na 

změnu vrcholového ukazatele ROS, absolutně nejvyšší 9,48 % v letech 2008 – 2009. Velikost 

úroků meziročně v letech 2008 – 2011 klesala, a v letech 2010 – 2011 byl podíl ukazatele 

úroky k trţbám na celkové změně ukazatele ROS nulový. Daň k trţbám měla kromě období 

2009 – 2010 kladný vliv na změnu vrcholového ukazatele, nejvyšší absolutní vliv 2,93 % 

v letech 2008 – 2009. 

 

4.5 Analýza provozního, finančního a celkového rizika 

V této podkapitole bude provedena analýza provozního, finančního a celkového 

rizika společnosti za roky 2008 – 2011. Pro výpočet byly pouţity vzorce (2.39), (2.40) a 

(2.41). 

Pro vypočtení jednotlivých druhů rizik je zapotřebí vyčíslit čistý zisku (EAT), zisk před 

odpočtem úroků a daní (EBIT) a trţby. Uvedené údaje jsou zobrazeny v tabulce 4.21. 

 

     Tabulka 4.21 Údaje potřebné pro výpočet rizik (v tis. Kč)  

 2008 2009 2010 2011 

EAT 58 566 81 518 74 497 111 356 

EBIT 101 177 108 710 92 567 137 844 

TRŽBY 615 446 503 897 546 509 661 601 

     Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 
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Výpočet provozního rizika je proveden pomocí koeficientu provozního rizika, který 

vyjadřuje citlivost EBIT na změnu trţeb. Tento koeficient vyjadřuje, o kolik procent se změní 

zisk, změní-li se trţby o 1%. Vyšší hodnota koeficientu představuje vyšší provozní riziko. 

Jak je zřejmé z tabulky 4.22, provozní riziko meziročně vzrůstalo. Nejvyšší hodnoty 

dosáhlo v období 2011/2010 kdy růst trţeb o 1 % způsobil růst EBIT o 2,32 %. Období 

2009/2008 pokles trţeb o 1% způsobil růst EBIT o 0,41 % z čehoţ lze odvodit, ţe pokles 

trţeb měl rychlejší tendenci neţ růst zisku. Opakem bylo období 2010/2009, kdy zvýšení 

trţeb o 1 % vedlo ke sníţení zisku před zdaněním a úroky o 1,76 %. Nízké hodnoty 

provozního rizika souvisí s vyšším podílem variabilní nákladů na celkových nákladech 

podniku. 

 

 Tabulka 4.22 Koeficient provozního rizika za jednotlivá období 

 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Δ T/T (%) -18,12 8,46 21,06 

Δ EBIT/EBIT (%) 7,45 -14,85 48,91 

Koeficient provozního rizika -0,41 -1,76 2,32 

 Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

 

Výpočet finančního rizika je proveden pomocí koeficientu finančního rizika, který 

vyjadřuje citlivost změny EAT na změnu EBIT. Vyšší finanční náklady způsobují vyšší 

finanční riziko. 

Z tabulky 4.23 lze vyčíst, ţe nejvyššího finančního rizika bylo dosaţeno v období 

2009/2008, kdy nárůst EBIT o 1% způsobil růst EAT o 5,26 %. V období 2010/2009 měl 

pokles EBIT rychlejší tendenci neţ pokles EAT. V posledním období byl růst EAT o 0,1 % 

vyšší neţ růst EBIT. 

 

Tabulka 4.23 Koeficient finančního rizika za jednotlivá období 

 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Δ EBIT/EBIT (%) 7,45 -14,85 48,91 

Δ EAT/EAT (%) 39,19 -8,61 49,48 

Koeficient finančního rizika 5,26 0,58 1,01 

 Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 
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Tabulka 4.24 zobrazuje celkové riziko společnosti, které v letech 2008 – 2011 

meziročně narůstalo. V období 2009/2008 vedl pokles trţeb o 1 % k růstu čistého zisku o 2,16 

%. Naopak v období 2010/2010 růst trţeb způsobil pokles EAT o 1,02 %. Nejvyšší hodnoty 

koeficient dosáhl v období 2011/2010, kdy růst trţeb o 1 % způsobil růst čistého zisku o  

2,35 %. 

 

Tabulka 4.24 Koeficient celkového rizika za jednotlivá období 

 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Δ T/T (%) -18,12 8,46 21,06 

Δ EAT/EAT (%) 39,19 -8,61 49,48 

Koeficient celkového rizika -2,16 -1,02 2,35 

 Zdroj: Vlastní výpočty a data z účetní závěrky 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci společnosti Saft Ferak 

a.s. v letech 2008 – 2011 pomocí finanční analýzy. Na základě výsledků byla stanovena 

doporučení, která by mohla vést ke zlepšení finanční situace podniku.  

 

Z pohledu finanční analýzy nelze jednoznačně označit konkrétní rok za nejvíce 

úspěšný. Důleţitým faktorem, který značně ovlivnil finanční situaci podniku, bylo postoupení 

bankovních úvěrů na mateřskou společnost v roce 2009.  

 

Pomocí vertikální analýzy bylo zjištěno, ţe největší podíl na majetku společnosti 

měla oběţná aktiva, konkrétně krátkodobý finanční majetek, coţ je příčinou vysokých hodnot 

ukazatelů likvidity, které několikanásobně překračují doporučenou mez. Skupina ukazatelů 

rentability, s výjimkou ukazatele ROE v 2008, dosahovala kladných hodnot. Největší nárůst 

nastal po roce 2008, poté se hodnoty pohybovaly přibliţně ve stejných hodnotách. Pomocí 

ukazatelů aktivity bylo zjištěno, ţe doba obratu závazků je výrazně niţší neţ doba obratu 

pohledávek, coţ by mohlo společnosti způsobit problémy s likviditou, ale vyčíslením 

ukazatelů likvidity bylo zjištěno, ţe toto nebezpečí společnosti nehrozilo. Rostoucí charakter 

měla doba obratu aktiv, která měla opačný vývoj, neţ je ţádoucí. Ukazatelé finanční stability 

a zadluţenosti je vhodné rozdělit na dobu před a po oddluţení. V letech 2008 – 2009 výrazně 

poklesla zadluţenost, v letech 2010 – 2011 byly hodnoty úrokového zatíţení a krytí nulové. 

Majetkový koeficient, s výjimkou roku 2008, v němţ měl zápornou hodnotu, dosahoval téměř 

shodných hodnot. 

 

Analýzou odchylek bylo zjištěno, ţe zásadní vliv na rentabilitu trţeb má ukazatel 

provozního ziskového rozpětí, a to u všech pouţitých metod. Provozní riziko v letech 2008 – 

2011 se zvyšovalo, zatímco finanční riziko klesalo.  

 

Na základě pouţitých metod lze finanční situaci podniku povaţovat za velmi dobrou, 

především díky pomoci mateřské společnosti, jejíţ výpomoc výrazně ovlivnila finanční zdraví 

společnosti, ale také vysokým postavením na trhu, díky němuţ společnost dosahovala zisku i 

v době ekonomické krize, která souvisela s utlumením poptávky po průmyslových výrobcích 

po celém světě. 
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Seznam zkratek 

 

AV   aditivní vazba 

CZ   cizí zdroje 

ČPK   čistý pracovní kapitál 

ČR   Česká republika 

EAT   čistý zisk po zdanění 

EBIT   zisk před odečtením daní a úroků 

EBT   zisk před zdaněním 

FM   funkcionální metoda 

FVH   finanční výsledek hospodaření 

Kč   koruna česká 

KFM   krátkodobý finanční majetek 

KZ   krátkodobé závazky 

LM   logaritmická metoda 

MPZ   metoda postupných změn 

OA   oběţná aktiva 

PSČ   poštovní směrovací číslo 

PP   platební prostředky 

PVH   provozní výsledek hospodaření 

ROA   rentabilita aktiv 

ROC   rentabilita nákladů 

ROCE   rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE   rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   rentabilita trţeb 

VH   výsledek hospodaření 

VHBÚO  výsledek hospodaření běţného účetního období 

VK   vlastní kapitál 

ZK   základní kapitál 
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Příloha č. 1            (1/1) 

 

Rozvaha (tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 

AKTIVA CELKEM 377 430 436 724 500 605 577 373 

Dlouhodobý majetek 51 772 62 130 56 268 53 069 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 854 422 1 141 

Software 0 0 143 1 041 

Ocenitelná práva 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 854 279 100 

Dlouhodobý hmotný majetek 51 772 61 276 55 846 51 928 

Pozemky 323 322 322 322 

Stavby 24 561 23 501 21 106 18 678 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 19 931 33 007 31 581 30 814 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2 975 4 043 2 322 1 751 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 192 403 54 363 

Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek 3 790 0 461 0 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 323 806 372 843 441 884 522 060 

Zásoby 38 011 35 382 36 323 51 961 

Materiál 18 053 16 962 21 242 23 618 

Nedokončená výroba a polotovary 11 178 12 496 13 532 21 113 

Výrobky 8 753 5 898 1 511 4 803 

Zboží 27 26 24 91 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 14 2 336 

Dlouhodobé pohledávky 8 899 6 686 5 885 5 167 

Odložená daňová pohledávka 8 899 6 686 5 885 5 167 

Krátkodobé pohledávky 201 311 208 886 247 198 243 986 

Pohledávky z obchodních vztahů 131 026 104 563 141 977 136 319 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 61 606 101 729 100 022 104 051 

Stát - daňové pohledávky 6 554 722 2 294 661 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 559 1 330 1 214 1 540 

Dohadné účty aktivní  12 15 983 931 

Jiné pohledávky 554 527 708 484 

Krátkodobý finanční majetek 75 585 121 889 152 478 220 946 

Peníze 232 186 160 187 

Účty v bankách 75 353 121 703 152 318 220 759 

Časové rozlišení 1 852 1 751 2 453 2 244 

Náklady příštích období 1 612 1 751 2 453 2 244 

Příjmy příštích období 240 0 0 0 
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(1/2) 

 

PASIVA CELKEM 377 430 436 724 500 605 577 373 

Vlastní kapitál 333 559 355 207 389 088 460 444 

Základní kapitál 2 000 2 000 2 000 2 000 

Kapitálové fondy 0 271 289 271 289 271 289 

Ostatní kapitálové fondy 0 272 289 271 289 271 289 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0 400 400 400 

Zákonný rezervní fond 0 400 400 400 

Výsledek hospodaření minulých let -394 125 0 40 902 75 399 

Neuhrazená ztráta minulých let -394 125 0 40 902 75 399 

Výsledek hospodaření BÚO 58 566 81 518 74 497 111 356 

Cizí zdroje 710 968 81 517 111 517 116 929 

Rezervy 27 898 20 593 23 557 30 533 

Rezerva na daň z příjmů 0 227 0 7 208 

Ostatní rezervy 27 898 20 366 23 557 23 325 

Krátkodobé závazky 77 881 60 924 87 960 86 396 

Závazky z obchodních vztahů 52 161 44 938 71 459 63 007 

Závazky k zaměstnancům 4 364 3 861 4 708 4 289 

Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 2 477 2 376 2 883 2 694 

Stát - daňové závazky a dotace 926 600 675 735 

Krátkodobé přijaté zálohy 404 419 1 071 5 254 

Dohadné účty pasivní 17 549 8 730 7 164 10 417 

Bankovní úvěry a výpomoci 605 189 0 0 0 

Bankovní úvěry dlouhodobé  588 278 0 0 0 

Krátkodobé bankovní úvěry 16 911 0 0 0 

Časové rozlišení  21 0 0 0 

Výdaje příštích období 21 0 0 0 
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Příloha č. 2 

 

Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží 2 597 1 842 10 165 5 235 

Náklady vynaložené na prodané zboží 2 193 1 416 8 200 4 507 

Obchodní marže 404 426 1 965 728 

Výkony 633 949 505 791 540 813 665 105 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 607 576 498 054 531 203 646 894 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 26 373 7 737 9 610 18 174 

Aktivace 0 0 0 37 

Výkonová spotřeba 397 328 276 590 329 558 415 366 

Spotřeba materiálu a energie 341 995 229 608 279 052 352 427 

Služby 55 333 46 982 50 508 62 939 

Přidaná hodnota 237 025 229 627 213 220 250 467 

Osobní náklady 98 571 85 312 88 958 103 914 

Mzdové náklady 70 152 62 395 64 131 74 702 

Náklady na sociální a zdravotní pojištění 25 130 21 320 22 422 26 573 

Sociální náklady 3 289 1 597 2 405 2 639 

Daně a poplatky 151 133 256 241 

Odpisy dl. nehmotné a hmotného majetku 10 305 9 705 12 112 9 695 

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 5 273 4 001 5 141 9 472 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 828 0 865 396 

Tržby z prodeje materiálu 4 445 4 001 4 276 9 076 

Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu 5 582 5 565 6 966 9 909 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 1 0 

Prodaný materiál 5 582 5 565 6 965 9 909 

Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opr. položek v prov. čin. 3 435 -6 238 3 176 1 166 

Ostatní provozní výnosy 2 224 1 252 1 893 2 693 

Ostatní provozní náklady 9 300 7 030 9 352 5 839 

Provozní výsledek hospodaření 117 178 133 373 99 434 131 868 

Výnosové úroky 2 977 2 192 730 1 105 

Nákladové úroky 25 624 5 301 0 0 

Ostatní finanční výnosy 34 077 31 322 32 006 35 916 

Ostatní finanční náklady 53 055 58 177 39 603 31 045 

Finanční výsledek hospodaření  -41 625 -29 964 -6 867 5 976 

Daň z příjmů za běžnou činnost 16 987 21 891 18 070 26 488 

- splatná 16 430 19 678 17 269 25 770 

- odložená 557 2 213 801 718 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 58 566 81 518 74 497 111 356 

Výsledek hospodaření za účetní období 58 566 81 518 74 497 111 356 

Výsledek hospodaření před zdaněním 75 553 103 409 92 567 137 844 
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Příloha č. 3            (3/1)  

 

  

2009/2008 2010/2009 2011/2010 

absolutně % absolutně % absolutně % 

AKTIVA CELKEM 59 294 15,71 63 881 14,63 76 768 15,34 

Dlouhodobý majetek 10 358 20,01 -5 862 -9,44 -3 199 -5,69 

Dlouhodobý nehmotný majetek 854  - -432 -50,59 719 170,38 

Software 0  - 143 -  898 627,97 

Ocenitelná práva 0  - 0 -  0 -  

Nedokončený dl. nehmotný majetek 854  - -575 -67,33 -179 -64,16 

Dlouhodobý hmotný majetek 9 504 18,36 -5 430 -8,86 -3 918 -7,02 

Pozemky -1 -0,31 0 - 0 - 

Stavby -1 060 -4,32 -2 395 -10,19 -2 428 -11,50 

Samostatné mov. věci a soubory mov. věcí 13 076 65,61 -1 426 -4,32 -767 -2,43 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 1 068 35,90 -1 721 -42,57 -571 -24,59 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 211 109,90 -349 -86,60 309 572,22 

Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek -3 790 -100,00 461  - -461 -100,00 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0  - 0 -  0 -  

Oběžná aktiva 49 037 15,14 69 041 18,52 80 176 18,14 

Zásoby -2 629 -6,92 941 2,66 15 638 43,05 

Materiál -1 091 -6,04 4 280 25,23 2 376 11,19 

Nedokončená výroba a polotovary 1 318 11,79 1 036 8,29 7 581 56,02 

Výrobky -2 855 -32,62 -4 387 -74,38 3 292 217,87 

Zboží -1 -3,70 -2 -7,69 67 279,17 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 -  14 -  2 322 16585,71 

Dlouhodobé pohledávky -2 213 -24,87 -801 -11,98 -718 -12,20 

Odložená daňová pohledávka -2 213 -24,87 -801 -11,98 -718 -12,20 

Krátkodobé pohledávky 7 575 3,76 38 312 18,34 -3 212 -1,30 

Pohledávky z obchodních vztahů -26 463 -20,20 37 414 35,78 -5 658 -3,99 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 40 123 65,13 -1 707 -1,68 4 029 4,03 

Stát - daňové pohledávky -5 832 -88,98 1 572 217,73 -1 633 -71,19 

Krátkodobé poskytnuté zálohy -229 -14,69 -116 -8,72 326 26,85 

Dohadné účty aktivní  3 25,00 968 6453,33 -52 -5,29 

Jiné pohledávky -27 -4,87 181 34,35 -224 -31,64 

Krátkodobý finanční majetek 46 304 61,26 30 589 25,10 68 468 44,90 

Peníze -46 -19,83 -26 -13,98 27 16,88 

Účty v bankách 46 350 61,51 30 615 25,16 68 441 44,93 

Časové rozlišení -101 -5,45 702 40,09 -209 -8,52 

Náklady příštích období 139 8,62 702 40,09 -209 -8,52 

Příjmy příštích období -240 -100,00 0   0   
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            (3/2) 

 

  

2009/2008 2010/2009 2011/2010 

absolutně % absolutně % absolutně % 

PASIVA CELKEM 59 294 15,71 63 881 14,63 76 768 15,34 

Vlastní kapitál 688 766 -206,49 33 881 9,54 71 356 18,34 

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Kapitálové fondy 271 289  - 0 0,00 0 0,00 

Ostatní kapitálové fondy 272 289  - -1 000 -0,37 0 0,00 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 400  - 0 0,00 0 0,00 

Zákonný rezervní fond 400  - 0 0,00 0 0,00 

Výsledek hospodaření minulých let 394 125 -100,00 40 902  - 34 497 84,34 

Neuhrazená ztráta minulých let 394 125 -100,00 40 902  - 34 497 84,34 

Výsledek hospodaření BÚO 22 952 39,19 -7 021 -8,61 36 859 49,48 

Cizí zdroje -629 451 -88,53 30 000 36,80 5 412 4,85 

Rezervy -7 305 -26,18 2 964 14,39 6 976 29,61 

Rezerva na daň z příjmů 227  - -227 100,00 7 208  - 

Ostatní rezervy -7 532 -27,00 3 191 15,67 -232 -0,98 

Krátkodobé závazky 60 846 78127,04 27 036 44,38 -1 564 -1,78 

Závazky z obchodních vztahů -7 223 -13,85 26 521 59,02 -8 452 -11,83 

Závazky k zaměstnancům -503 -11,53 847 21,94 -419 -8,90 

Závazky ze soc. a zdravotního pojištění -101 -4,08 507 21,34 -189 -6,56 

Stát - daňové závazky a dotace -326 -35,21 75 12,50 60 8,89 

Krátkodobé přijaté zálohy 15 3,71 652 155,61 4 183 390,57 

Dohadné účty pasivní -8 819 -50,25 -1 566 -17,94 3 253 45,41 

Bankovní úvěry a výpomoci -605 189 -100,00 0 -  0 -  

Bankovní úvěry dlouhodobé  -588 278 -100,00 0  - 0  - 

Krátkodobé bankovní úvěry -16 911 -100,00 0  - 0  - 

Časové rozlišení  -21 -100,00 0  - 0  - 

Výdaje příštích období -21 -100,00 0  - 0  - 
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Příloha č. 4           (4/1) 

 

Výkaz zisku a ztráty 
 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

absolutně % absolutně % absolutně % 

Tržby za prodej zboží -755 -29,07 8323 451,85 -4930 -48,5 

Náklady vynaložené na prodané zboží -777 -35,43 6784 479,1 -3693 -45,04 

Obchodní marže 22 5,45 1539 361,27 -1237 -62,95 

Výkony -128158 -20,22 35022 6,92 124292 22,98 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -109522 -18,03 33149 6,66 115691 21,78 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -18636 -70,66 1873 24,21 8564 89,12 

Výkonová spotřeba -120738 -30,39 52968 19,15 85808 26,04 

Spotřeba materiálu a energie -112387 -32,86 49444 21,53 73375 26,29 

Služby -8351 -15,09 3526 7,51 12431 24,61 

Přidaná hodnota -7398 -3,12 -16407 -7,15 37247 17,47 

Osobní náklady -13259 -13,45 3646 4,27 14956 16,81 

Mzdové náklady -7757 -11,06 1736 2,78 10571 16,48 

Náklady na sociální a zdravotní pojištění -3810 -15,16 1102 5,17 4151 18,51 

Sociální náklady -1692 -51,44 808 50,59 234 9,73 

Daně a poplatky -18 -11,92 123 92,48 -15 -5,86 

Odpisy dl. nehmotné a hmotného majetku -600 -5,82 2407 24,8 -2417 -19,96 

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu -1272 -24,12 1140 28,49 4331 84,24 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku -828 -100 865   -469 -54,22 

Tržby z prodeje materiálu -444 -9,99 275 6,87 4800 112,25 

Zůstatková cena prodaného dl. majetku a mat. -17 -0,3 1401 25,18 2943 42,25 

Zůstatková cena prodaného dl. majetku 0   1   -1 -100 

Prodaný materiál -17 -0,3 1400 25,16 2944 42,27 

Zvýšení / snížení rezerv a opr. položek v prov. čin -9673 -281,6 9414 -150,91 -2010 -63,29 

Ostatní provozní výnosy -972 -43,71 641 51,2 800 42,26 

Ostatní provozní náklady -2270 -24,41 2322 33,03 -3513 -37,56 

Provozní výsledek hospodaření 16195 13,82 -33939 -25,45 32434 32,62 

Výnosové úroky -785 -26,37 -1462 -66,7 375 51,37 

Nákladové úroky -20323 -79,31 -5301 -100 0   

Ostatní finanční výnosy -2755 -8,08 684 2,18 3910 12,22 

Ostatní finanční náklady 5122 9,65 -18574 -31,93 -8558 -21,61 

Finanční výsledek hospodaření  11661 -28,01 23097 -77,08 12843 -187,02 

Daň z příjmů za běžnou činnost 4904 28,87 -3821 -17,45 8418 46,59 

- splatná 3248 19,77 -2409 -12,24 8501 49,23 

- odložená 1656 297,31 -1412 -63,8 717199 89537,9 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 22952 39,19 -7021 -8,61 36859 49,48 

Výsledek hospodaření za účetní období 22952 39,19 -7021 -8,61 36859 49,48 

Výsledek hospodaření před zdaněním 27856 36,87 -10842 -10,48 45277 48,91 
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Příloha č. 5   
 

Varianta 1          (5/1) 

 2008 2009 Δa Δxai pořadí 

EAT/EBT 0,775 0,788 0,013 0,16 % 3. 

EBT/EBIT 0,747 0,951 0,204 2,65 % 2. 

EBIT/T 0,164 0,216 0,051 3,85 % 1. 

∑    6,66 %  

  

Varianta 2           (5/2) 

 2008 2009 Δa Δxai pořadí 

EBT/EBIT 0,747 0,951 0,204 2,61% 2. 

EAT/EBIT 0,775 0,788 0,013 0,21 % 3. 

EBIT/T 0,164 0,216 0,051 3,85 % 1. 

∑    6,66 %  

  

Varianta 3           (5/3) 

 2008 2009 Δa Δxai pořadí 

EBIT/T 0,164 0,216 0,051 2,97 % 2. 

EBT/EBIT 0,747 0,951 0,204 3,42 % 1. 

EAT/EBT 0,775 0,788 0,013 0,27 % 3. 

∑    6,66 %  

  

 Varianta 4           (5/4) 

 2008 2009 Δa Δxai pořadí 

EAT/EBT 0,775 0,788 0,013 0,16 % 3. 

EBIT/T 0,164 0,216 0,051 3,02 % 2. 

EBT/EBIT 0,747 0,951 0,204 3,48 % 1. 

∑    6,66 %  
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Varianta 5           (5/5) 

 2008 2009 Δa Δxai pořadí 

EBT/EBIT 0,747 0,951 0,204 2,61 % 2. 

EBIT/T 0,164 0,216 0,051 3,79 % 1. 

EAT/EBT 0,775 0,788 0,013 0,27 % 3. 

∑    6,66 %  

  

 Varianta 6           (5/6) 

 2008 2009 Δa Δxai pořadí 

EBIT/T 0,164 0,216 0,051 2,97 % 2. 

EAT/EBT 0,775 0,788 0,013 0,21 % 3. 

EBT/EBIT 0,747 0,951 0,204 3,48 % 1. 

∑    6,66 %  

  

 


