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ANOTACE PRÁCE 

Předmětem této diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví firmy. K tomuto 

hodnocení jsou použity základní metody finanční analýzy. Pokud má být firma 

ekonomicky úspěšná, pak musí být finanční analýza důležitou součástí řízení podniku. 

Finanční analýza zajišťuje zpětnou vazbu mezi plány a skutečností. Vyhodnocením 

finanční analýzy získáme informace, které mohou vést k optimalizaci finančního zdraví 

podniku. Finanční analýza je provedena u regionálně významné firmy CELIO, a.s., která 

nabízí služby v oblasti využívání a odstraňování odpadů, včetně rozšířených logistických 

služeb. 

Klíčová slova: 

finanční analýza, řízení podniku, finanční zdraví 

SUMMARY 

The subject of this thesis is to evaluate the financial health of the company. This 

assessment used the basic methods of financial analysis. If the firm is to be economically 

successful, it must be an important part of financial analysis, business management. 

Financial analysis provides feedback between plans and reality. Evaluation of the financial 

analysis we obtain information that may lead to optimization of the financial health of the 

company. Financial analysis is performed on regionally important companies face, as, 

which offers services in the field of recovery and disposal of waste, including enhanced 

logistics services. 

Keywords: 

financial analysis, business management, financial health 
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ÚVOD 

Současné konkurenční prostředí vyžaduje od firem, které chtějí v tomto prostředí 

uspět, zdravé fungování v podnikatelských a ekonomických činnostech. Nejlépe na trhu 

obstojí firmy, jejichž ekonomické ukazatele potvrzují finanční zdraví. Finanční zdraví 

firem je hodnoceno finanční analýzou. 

Finanční analýza je nejčastěji definována jako systematický rozbor získaných dat, 

které jsou obsaženy především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují 

hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek. 

Rozbor je poznávací metoda, kdy daný jev rozkládáme na části, abychom ho potom mohli 

hodnotit jako celek. 

Hlavním cílem diplomové práce bude zhodnocení finančního zdraví firmy CELIO, 

a.s. pomocí finanční analýzy. Tato firma je regionálně významná s přesahem v určitých 

segmentech odpadového hospodářství na větší část trhu v ČR. V současné době snižuje 

podíl skládkových aktivit na svých výkonech ve prospěch výkonů souvisejících s úpravou 

odpadů a jejich následného materiálového a energetického využití.  

Pro zhodnocení finanční kondice této společnosti budou použity různé metody. 

Analýza bude provedena z pohledu externího analytika. Diplomová práce bude rozdělena 

do částí. V úvodu je nastíněna struktura diplomové práce a její hlavní cíl. 

První část bude zaměřena na teoretickou oblast, ve které se seznámíme s metodami 

finanční analýzy. Finanční analýza bude provedena z konkrétních dat, které poskytne firma 

CELIO, a.s. a budou využity i data z veřejných zdrojů. Jedná se především o údaje 

z výročních zpráv, především z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

V druhé části bude popsána společnost CELIO, a. s..  Budou uvedeny základní 

informace o hodnocené firmě.  

Ve třetí části diplomové práce uplatním pro meziroční srovnání vertikální a 

horizontální analýzu. V další části práce bude zahrnuta analýza vybraných ukazatelů. Pátá 

část se zaměří na Du Pontův pyramidální rozklad a stanovení vlivů dílčích ukazatelů  

na syntetický ukazatel. Dále budou vytvořeny určité bonitní a bankrotní modely. Součástí 

kapitol a výpočtů budou zdrojové tabulky a výpočty. Dále budou uvedeny komentáře, které 

slovně vyhodnotí dosažené výsledky. Součástí budou grafická zobrazení. 
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V sedmé části budou definovány návrhy a doporučení k optimalizaci finančního 

zdraví podniku pro budoucí vývoj společnosti.  

Další a poslední částí bude závěr, kde se shrnou zjištěné výsledky. Cílem 

diplomové práce bude pomocí finanční analýzy vyhodnotit finanční zdraví firmy 

s případnými návrhy a doporučeními k optimalizaci finančního zdraví podniku. 
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1. METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

Smyslem finanční analýzy je připravit podklady pro kvalitní rozhodování 

o fungování podniku. Výsledky finanční analýzy jsou významné nejen pro strategické 

řízení firmy, ale i při hodnocení a výběru partnerů v obchodní oblasti. Základním cílem 

finanční analýzy je dosahování finanční stability [3]. 

Uživatelé finanční analýzy: 

Externí uživatelé - banky 

 - investoři 

 - stát a jeho orgány 

 - obchodní partneři 

 - manažeři, konkurence 

Interní uživatelé - manažeři 

 - odboráři 

 - zaměstnanci 

1.1 Zdroje finanční analýzy 

Pro provádění finanční analýzy se používají data. Základními informačními zdroji 

jsou účetní výkazy podniku: 

- účetní závěrka 

- výroční zpráva 

- rozvaha 

- výkaz zisku a ztráty 

- výkaz o cash flow 

- přehled o změnách vlastního kapitálu 

- příloha k účetní závěrce [3]. 

1.2 Typy finanční analýzy 

Finanční analýza se skládá z kvalitativní (fundamentální) analýzy a kvantitativní 

(technické) analýzy. Fundamentální analýza je založena na rozsáhlých znalostech 

vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech 

odborníků, na jejich subjektivních odhadech a na citu pro situace. Mezi nejznámější 
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metody hodnocení patří SWOT analýza. Technická analýza používá matematické, 

statistické a algoritmizované metody ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat [5].   

Podle účelu, kde kterému analýza slouží a podle dat, která používá, máme tyto typy 

analýz: 

 Analýza absolutních (stanových i tokových) ukazatelů 

 Analýza trendů (horizontální analýza) 

 Procentní rozbor (vertikální analýza) 

 Analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků) 

 Analýza poměrových ukazatelů 

 Rentability 

 Aktivity 

 Zadluženosti a finanční struktury 

 Likvidity 

 Kapitálového trhu 

 Provozní činnosti 

 Cash flow 

 Analýza soustav ukazatelů 

 Pyramidové rozklady 

 Komparativně analytické metody 

 Matematicko-statistické metody 

 Kombinace metod [5]. 

1.3 Metody rozboru  

Pojem metoda jsou myšlenkové postupy, které umožňují využívat dané prostředky 

k poznávání jevů a procesů k poznávání objektivní reality. Použití příslušné metody závisí 

na charakteru zkoumaného jevu, jeho složitosti, dostupnosti informací, možnosti vyjádření 

daného jevu modelem a na dalších faktorech. 

1.3.1 Analýza absolutních dat 

Mezi tuto analýzu patří vertikální a horizontální analýza. Jeto technika 

procentuálního rozboru, která vypočítává procentuální podíl jednotlivých složek rozvahy či 

výsledovky k určitému předem zvolenému ukazateli.  
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Vertikální analýza 

Vertikální analýza (procentní rozbor) spočívá ve vyjádření jednotlivých položek 

účetních výkazů jako procentního podílu k jediné zvolené základně položené jako 100 %. 

Pro rozbory je za základnu zvolena výše aktiv, pasiv a velikost celkových výnosů a 

nákladů [3].  

Horizontální analýza 

Horizontální analýza přejímá data, která jsou získávána z účetních výkazů. Sledují 

se změny absolutní hodnoty vykazovaných hodnot vykazovaných dat v čase (obvykle 

s retrospektivou 3 až 10 let) se zjišťují také jejich relativní (procentní) změny (tzv. technika 

procentního rozboru. Změny jednotlivých položek výkazů se sledují po řádcích, 

horizontálně [5]. 

1.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

K analýze a řízení finanční situace podniku slouží rozdílové ukazatele označované 

jako fondy finančních prostředků (finanční fondy). Fond je shrnutí určitých stanových 

ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva [5]. 

Čistý pracovní kapitál (net working capital) – neboli provozní kapitál. Je to 

ukazatel vypočtený jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými 

krátkodobými dluhy a má vliv na platební schopnost podniku. Čistý pracovní kapitál 

představuje tu část oběžného majetku, která je financována dlouhodobým kapitálem [3]. 

  

Dlouhodobý 
majetek 

Vlastní 
kapitál 

↕ 
Dlouhodobý 

kapitál 
ČPK ↕ 

Oběžný  

Cizí kapitál 
dlouhodobý 

  

majetek Cizí kapitál 
krátkodobý 

  Obrázek 1: Čistý pracovní kapitál 

Zdroj:[vlastní zpracování + [3]] 

ČPK představuje finanční polštář, který podniku umožní pokračovat ve svých 

aktivitách i v případě, že by ho potkala nějaká nepříznivá událost, jež by vyžadovala 

vysoký výdej peněžních prostředků. Velikost tohoto polštáře závisí na obratovosti 
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krátkodobých aktiv podniku a na vnějších okolnostech, jako jsou daňová legislativa, celní 

předpisy, stabilita trhu apod. [5]. 

Čisté pohotové prostředky (peněžní finanční fond) – představuje rozdíl mezi 

pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Nejvyšší stupeň likvidity 

vyjadřuje fond, který do pohotových peněžních prostředků zahrnuje pouze hotovost a 

peníze na běžných účtech [5]. 

Čistý peněžně - pohledávkový finanční fond - při výpočtu se vylučují z oběžných 

aktiv zásoby nebo i nelikvidní pohledávky a od takto upravených aktiv se odečtou 

krátkodobé závazky [5]. 

1.3.3 Poměrová analýza 

Poměrová analýza pracuje s poměrovými ukazateli, které jsou vypočítané 

z absolutních ukazatelů. Jsou to ukazatele poměrové = relativní a tudíž srovnatelné 

pro různé typy a velikosti podniků i jejich seskupení. Poměrové ukazatele jsou 

nejrozšířenější metodou finanční analýzy, neboť umožňují získat rychlý obraz o základních 

finančních charakteristikách podniku [5]. 

UKAZATELE RENTABILITY (Profitability ratios) – je měřítkem schopnosti 

podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu zobrazuje 

kombinovaný vliv likvidity, aktivity a zadluženosti na zisk po zdanění [4]. Může být 

označena jako výnosnost vloženého kapitálu. Je měřítkem schopnosti podniku vytvářet 

nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Slouží k hodnocení 

celkové efektivnosti dané činnosti. Pro finanční analýzu jsou nejdůležitější tři kategorie 

zisku, které jsou k dispozici přímo ve výkazu zisku a ztrát: 

- EBIT – zisk před odečtením úroků a daní (provozní výsledek hospodaření) 

- EAT – zisk po zdanění nebo také čistý zisk 

- EBT – zisk před zdaněním =EAT + daň z příjmu [4] 

Všechny ukazatele rentability vyjadřujeme v procentech. 

Rentabilita aktiv – ROA (Return on Assets) - Rentabilita úhrnných vložených 

prostředků udává, kolik korun zisku připadne na jednu korunu celkového vloženého 

kapitálu. Čím je vyšší, tím je výsledek příznivější. Vyjadřuje celkovou efektivnost 
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podniku, její výdělečnou schopnost a produkční sílu. Ukazatel bývá považován za 

rozhodující, protože srovnává zisk s celkovými aktivy bez ohledu na to, jakým způsobem 

jsou tato aktiva financována. 

ROA (1) 

celkemaktiva

EBIT
ROA  

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (Return on Equity) - Vyjadřuje výnosnost 

kapitálu vloženého vlastníky (akcionáři, investoři). Udává, kolik korun čistého zisku 

připadá na jednu korunu investovanou do podniku jeho vlastníky. Růst tohoto ukazatele 

znamená pokles úročení cizích zdrojů. Výnosnost vlastního kapitálu by měla být vyšší než 

výnosnost celkového kapitálu. 

ROE (2) 

kapitálvlastní

ziskčistý
ROE   

Rentabilita investovaného kapitálu – ROCE (Return on Capital Employed) - Je to 

ukazatel výnosnosti dlouhodobě investovaného kapitálu. Udává, kolik je zisku z jedné 

investované koruny. 

ROCE (3) 

úverybankdlouhodobézávazkydlouhodobrezervy
kapitálvlastní

EBIT
ROCE .. 

 

Rentabilita tržeb – ROS (Return on Sales) - Rentabilita tržeb neboli celkových 

výnosů vyjadřuje množství zisku vyprodukovaného na jednu korunu tržeb (celkových 

výnosů). Zobrazuje úspěšnost podniku na trhu. Ve všech případech rentability lze výsledek 

vynásobit stem a vyjádřit rentabilitu v procentech. 

ROS (4) 

)( výnosycelkovétržby

zisk
ROS 

 

UKAZATELE LIKVIDITY (Liquidity ratios) a platební schopnosti 

(solventnosti) – charakterizuje schopnost společnosti splácet krátkodobé závazky. 

Likvidita majetku představuje vlastnost dané složky rychle a bez velké ztráty se přeměnit 

na peněžní hotovost. Likvidita podniku vyjadřuje schopnost uhradit včas své závazky 
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prostřednictvím všech potencionálních prostředků, které má k dispozici. Nedostatek 

likvidity vede k tomu, že podnik není schopen hradit své běžné závazky. 

Okamžitá (hotovostní) likvidita - Bývá označována jako likvidita prvního stupně – 

cash ratio [1]. Představuje nejužší vymezení likvidity. Měří schopnost firmy hradit právě 

splatné dluhy. Likvidita je zajištěna při hodnotě ukazatele 0,2 či 0,9 : 1,1. U okamžité 

likvidity nemusí její nedodržení znamenat finanční problémy firmy. 

Okamžitá likvidita (5) 

splatnostíokamžitouszávazky

prostredkyplatebnípohotové
likviditaokamžitá   

Pohotová likvidita - Označuje se jako likvidita druhého stupně – acid test [1]. Platí 

pro ni, že čitatel by měl být stejný jako jmenovatel. Z doporučených hodnot platí, že pokud 

poměr je 1,1 : 1,5 je podnik schopen se vyrovnat se svými závazky a nemusí prodat své 

zásoby. Nadměrná výše oběžných aktiv vede k neproduktivnímu využívání vložených 

prostředků, tudíž nepříznivě ovlivňuje jejich celkovou výnosnost. 

Pohotová likvidita (6) 

závazkykrátkodobé

pohledávkykrátkodobé
prostredkyplatebpohotovlikviditabežná  ..  

Celková (běžná) likvidita - Celková likvidita aneb likvidita třetího stupně – current 

ratio [1]. Zobrazuje, kolikrát pokrývají běžná aktiva krátkodobé závazky podniku. 

Ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti firmy. Pro celkovou likviditu platí, že výsledek 

ukazatele je postačující v poměru 1,6 : 2,5. Čím vyšší je hodnota, tím je pravděpodobnější 

zachování platební schopnosti podniku. 

Celková likvidita (7) 

závazkykrátkodobé

aktivaobežná
likviditacelková   

Cash flow likvidita - Výnosnost vložených prostředků udává schopnost aktiv 

vytvářet cash flow. Pojem peněžní cash flow (peněžní tok) se označuje toková veličina, 

která odráží přírůstek nebo úbytek peněžních prostředků při hospodářské činnosti podniku 

za určité období. 
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Cash flow likvidita (8) 

závazkykrátkodobé

činnostiprovoznízflowcash
likviditaflowcash   

Pracovní kapitál 

Hrubý pracovní kapitál (9) 

aktivaobežnákapitálprachrubý .  

Čistý pracovní kapitál (10) 

závazkykrátkodobéaktivaobežnákapitálpracčistý .  

UKAZATELE AKTIVITY – měří schopnost společnosti využívat investované 

finanční prostředky a vázanost jednotlivých složek kapitálu v určitých formách aktiv. 

Zobrazuje, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy. Poměrové ukazatele čerpají 

údaje z rozvahy i výkazu zisku a ztráty. Když má firma příliš mnoho aktiv, je její úrokové 

zatížení nepřiměřeně velké a zisk je stlačován úrokovým břemenem. 

AKTIVA: 

Vázanost celkových aktiv (kapitálu) (Total assets turnover) – Podává informaci o 

výkonnosti, s níž podnik využívá aktiv s cílem dosáhnout tržeb. Čím je ukazatel nižší, tím 

lépe [5]. 

Vázanost celkových aktiv (11) 

tržbyrocní

aktiva
aktivcelkovýchvázanost   

Obrat celkových aktiv  (Total assets turnover ratio) - Udává počet obrátek aktiv za 

určitý časový interval, tedy kolikrát se aktiva obrátí v určitém časovém období (za 1 rok). 

V případě, že je tento ukazatel nízký, mělo by dojít ke zvýšení tržeb nebo k částečnému 

prodeji aktiv. 

Obrat celkových aktiv (12) 

celkemaktiva

tržby
aktivcelkovýchobrat   
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Doba obratu aktiv - Hodnota udává, kolik dní trvá, než se hodnota aktiv vrátí v 

podobě tržeb. 

Doba obratu aktiv (13) 

360

aktivcelkovýchobrat
aktivobratudoba   

DLOUHODOBÝ MAJETEK 

Obrat dlouhodobého majetku (Turnover of fixed assets) – udává, kolikrát se DM 

obrátí v tržby za rok. 

Obrat dlouhodobého majetku (14) 

majetekdlouhodobý

tržby
majetkuhodlouhodobéobrat   

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY 

Doba obratu pohledávek  (Debtor days ratio) - Ukazatel vypovídá o tom, jak 

dlouho je majetek podniku vázán ve formě pohledávek, tedy za jak dlouho jsou 

pohledávky splaceny. Každá faktura má svou dobu splatnosti, která je pro tento ukazatel 

doporučená. 

Doba obratu pohledávek (15) 

360
tržby

pohledávkykrátkodobé
pohledávekobratudoba  

Doba obrat závazků  (Payables turnover ratio) - Udává počet dní, po které zůstávají 

krátkodobé závazky neuhrazeny.  

Doba obratu závazků (16) 

360
tržby

závazky
závazkůobratudoba  

ZÁSOBY 

Obrat zásob (Inventory turnover ratio) - Udává kolikrát za rok se zásoby přemění v 

ostatní formy oběžného majetku. Nadbytečné zásoby jsou neproduktivní a představují 

investici s nízkým výnosem. Jedná se o nejsledovanější ukazatel. 

Obrat zásob (17) 

zásoby

tržby
zásobobrat   
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Doba obratu zásob (Inventory turnover, stock turnover ratio) – Udává průměrný 

počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich spotřeby nebo do doby 

jejich prodeje [5]. Čím vyšší je obrat zásoba a kratší doba obratu, tím pro společnost lépe. 

Doba obratu zásob (18) 

360
tržby

zásoby
zásobobratudoba  

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI (Debt management) - finanční stabilita – 

měří rozsah, v jakém firma používá k financování cizích zdrojů. Finanční stabilita podniku 

je charakterizována strukturou zdrojů financování, složení jeho prostředků a zabezpečující 

rentabilní hospodaření a rozvoj podniku. Zadlužeností vyjadřujeme fakt, že podnik používá 

pro financování svých aktiv cizí zdroje. Použití pouze vlastního kapitálu přináší snížení 

celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Ukazatele zadluženosti vyjadřují poměr mezi 

vlastními a cizími finančními zdroji, měří rozsah, v jakém firma používá k financování 

dluhy. 

Celková zadluženost neboli ukazatel věřitelského rizika (Total Debt to Total 

Assets). Je základním ukazatelem, který zobrazuje jaký je poměr celkových závazků 

k celkovým aktivům. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím je finanční stabilita 

podniku nižší a je vyšší riziko věřitelů. Firma je závislá na dluzích. V současné době 

většina firem využívá krátkodobé zdroje financování, které z věřitelského hlediska 

představují nižší rizikový zdroj financí. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 30–60% 

[3]. 

Celková zadluženost (19) 

100*)(
aktivacelková

kapitálcizícelkový
rizikahoveritelskéukazateltzadluženoscelková   

Koeficien samofinancování  (Equity ratio). Ukazatel udává, do jaké míry je podnik 

schopen pokrýt své hospodářské závazky vlastními zdroji, jak vysoká je finanční 

samostatnost. Jedná se o doplňkový ukazatel měření zadluženosti. Součet tohoto ukazatele 

s ukazatelem věřitelského rizika by měl dát přibližně hodnotu 1. Vyjadřuje finanční 

nezávislost firmy. Pro akcionáře je výhodnější, pokud je tato hodnota co nejvyšší.  

Podíl vlastních zdrojů na aktivech (20) 

100*
aktivacelková

jmenívlastní
aktivechnazdrojůvlastníchpodíl   
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Podíl stálých aktiv - Čím nižší je podíl stálých aktiv na celkových aktivech, tím 

pružněji se může přizpůsobovat. 

Podíl stálých aktiv (21) 

100
celkemaktiva

aktivastálá
aktivstálýchpodíl  

Míra zadluženosti (Debt-equity ratio) - Bezprostředně souvisí s předchozími 

poměrovými ukazateli. Jde o poměr cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu firmy. Častěji se 

využívá převrácená hodnota, která měří míru finanční samostatnosti podniku. 

Míra zadlužení (22) 

100*
kapitálvlastní

kapitálcizí
zadluženímíra   

Ukazatel úrokového krytí - Ukazatel úrokového krytá udává, kolikrát je zisk vyšší 

než úroky, tj. kolikrát jsou úroky s poskytovaných úvěrů kryty výsledkem hospodaření. 

Úrokové krytí by se mělo pohybovat nad hodnotou 8. Kritickou hodnotou je 3. Čím je 

ukazatel vyšší, tím je lepší finanční situace firmy. 

Úrokové krytí (23) 

100*
úrokynákladové

EBIT
krytíúrokové   

Ukazatel úrokového zatížení - Ukazatel nám vyjadřuje, kolik % z našeho zisku 

nám odčerpávají placené úroky. Tento ukazatel by neměl přesáhnout 40% hranici [5]. 

Úrokové zatížení (24) 

100
EBIT

úrokynákladovécelkové
zatíženíúrokové  

Dlouhodobá zadluženost - Vyjadřuje, jaká část aktiv podniku je financována 

dlouhodobými dluhy. Napomáhá nalézt optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých 

cizích zdrojů [8]. 

Dlouhodobá zadluženost (25) 

100*
aktivacelková

kapitálcizídlouhodobý
tzadluženosdlouhodobá   
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Běžná zadluženost - Poměřuje krátkodobý cizí kapitál s celkovými aktivy. [5] 

Běžná zadluženost (26) 

100*
závazkycelkové

kapitálcizíkrátkodobý
tzadluženosbežná   

Dlouhodobé krytí aktiv - Měří podíl dlouhodobých zdrojů na celkových aktivech 

podniku. [5] 

Dlouhodobé krytí aktiv (27) 

100*
.

aktivacelková

kapitálcizídlkapitálvlastní
aktivkrytídlouhodobé


  

Dlouhodobé krytí stálých aktiv -Ukazatel vyjadřuje krytí stálých aktiv 

dlouhodobým kapitálem. Při hodnotě vyšší než 1 dochází k překapitalizaci, která znamená 

vyšší stabilitu podniku, ale snižuje se celková efektivnost podnikání. [5]. 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv (28) 

100*
.

aktivastálá

kapitálcizídlkapitálvlastní
aktivstálýchkrytídlouhodobé


  

Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem - Je využíván pro hodnocení finanční 

stability podniku [5]. 

Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem (29) 

100*
aktivastálá

kapitálvlastní
kapitálemvlastnímaktivstálýchkrytí   

Podíl ČPK z majetku - Informuje o tom, jaká část aktiv je kryta čistým pracovním 

kapitálem [5]. 

Podíl čistého pracovního kapitálu z majetku (30) 

100*.
aktiva

ČPK
majetkuzkapitálupracčistéhopodíl   

UKAZATELE NA BÁZI FINANČNÍCH FONDŮ A CASH FLOW – měří 

schopnost podniku vytvářet finanční přebytky z vlastní hospodářské činnosti. Jedním 

finančních fondů je čistý pracovní kapitál, s jehož využitím lze konstruovat ukazatele, 

který měří schopnost tržeb vytvářet čistý pracovní kapitál. Je založena na příjmech a 
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výdajích a vyjadřuje reálné toky peněz. Mezi tyto ukazatele patří rentabilita čistého 

pracovního kapitálu, rentabilita tržeb měřená čistým pracovním kapitálem, rentabilita tržeb 

vyjádřená přes cash flow výkonnost.  Výše uvedené ukazatele nebudou použity. Pro rozbor 

v diplomové práci jsou použity jiné ukazatele. 

1.3.4 Analýza soustav ukazatelů  

Představuje metody, které využívají rozborové postupy a vzájemně je kombinují. 

Do této skupiny patří:  

 pyramidové soustavy ukazatelů 

 metody účelově vybraných ukazatelů: bonitní modely a bankrotní modely [4]. 

Pyramidové rozklady – zachycují vzájemnou provázanost podílových 

(poměrových) ukazatelů, a to jejich seskupením do vzájemně propojených pyramidových 

soustav ukazatelů. Pyramida obsahuje jeden tzv. vrcholový ukazatel, který se postupně 

rozkládá na další ukazatele. Rozklad každého ukazatele může být buď aditivní 

(rozkládáme ukazatel do součtu nebo rozdílu) nebo multiplikativní (rozkládáme ukazatel 

do součinu nebo podílu). Vrcholovým ukazatelem většinou bývá ukazatel rentabilita aktiv 

nebo rentabilita vlastního jmění.  

Du Pontův pyramidální rozklad (diagram) - analyzuje vliv dílčích ukazatelů na 

vrcholový ukazatel rentability vlastního kapitálu. Poměrové ukazatele jsou propojeny 

matematickými vazbami. Pyramidální rozklad vychází z názoru, že cílem vrcholového 

managementu je maximalizace výnosu na vlastní jmění. Protože aktiva podniku nepochází 

pouze z vlastních zdrojů, ale i z cizích zdrojů, pak se musí zhodnotit efektivnost použitých 

celkových aktiv (výnos na aktiva) a také se musí zhodnotit zesilující (multiplikační) vliv 

cizích zdrojů na objem zisku firmy. V případě, že cizí kapitál přinese firmě více, než sám 

stojí, pak se zvýší rentabilita vlastního kapitálu – cizí kapitál zvedá rentabilitu vlastního 

kapitálu, hovoříme o tzv. finanční páce. Z tohoto vyplývá, že cizí kapitál je používán pro 

zvýšení výnosnosti vlastního kapitálu, odtud je odvozen název – multiplikátor. Nižší 

úroveň má dvě části. V levé části je analyzována ziskovost podnikatelské činnosti včetně 

nákladovosti příslušných nákladových položek. V pravé části je analyzován obrat 

celkových aktiv a vázanosti jednotlivých forem aktiv. V Příloze 6 je grafické znázornění 

Du Pontova rozkladu [1]. Pro rozklad rentability vlastního kapitálu se používá 

vzorec č. 31. 
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ROE (31) 

kapitálvlastní

ziskčistý

kapitálvlastní

aktiva

aktiva

tržby

tržby

ziskčistý
ROE   

Při použití následujících kroků lze zjistit vliv změny jednotlivých analytických 

ukazatelů (ukazatelů na nižších úrovních) na změnu celkového syntetického ukazatele 

(výnosu na vlastní jmění). Vypočítá se: 

1. Celková změna syntetického ukazatele (výnosu na vlastní jmění) 

2. Vliv změny výnosu aktiv na změnu syntetického ukazatele 

3. Vliv změny multiplikátoru jmění na změnu syntetického ukazatele 

4. Vliv změny ziskové marže na změnu syntetického ukazatele 

5. Vliv změny obratu aktiv na změnu syntetického ukazatele 

6. Celková změna nákladovosti 

Dílčí změna nákladové položky 

Vliv změny dílčí nákladovosti na změnu syntetického ukazatele 

7. Vliv změny vázanosti stálých (fixních) aktiv na změnu syntetického ukazatele 

Celková změna vázanosti 

Dílčí změna vázanosti 

8. Vliv změny vázanosti oběžných aktiv na změnu syntetického ukazatele 

9. Vliv změny vázanosti ostatních aktiv na změnu syntetického ukazatele [1]. 

Soustavy účelově vybraných ukazatelů – do této kategorie patří bonitní modely, 

které jsou založeny na teoretických poznatcích a umožňují posuzovat firmy s větším 

souborem podnikatelských subjektů, a bankrotní modely, které mají informovat o možnosti 

hrozícího bankrotu v blízké budoucnosti. 

Altmanův model – Z-skóre - Z bankrotních modelů je nejznámější a 

nejpoužívanější. Tento model vychází z tzv. diskriminační analýzy a má vypovídající 

schopnost o finanční situaci podniku [4]. 

Altmanův model pro firmy veřejně obchodovatelné na burze (32) 

Z-skóre = 1,2 x X1+ 1,4 x X2 + 3,3 x X3 + 0,6 x X4 + 1,00 x X5 

kde 
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X1 = pracovní kapitál / aktiva 

X2 = nerozdělené zisky / aktiva 

X3 = EBIT / aktiva; 

X4 = tržní hodnota vlastního kapitálu / cizí zdroje 

X5 = tržby / aktiva 

Tabulka 1: Výsledky Altmanova modelu 

Hodnota indexu Finanční stav podniku 

2,99 a více pásmo prosperity uspokojivá finanční situace 

1,81-2,98 pásmo šedé zóny nevyhraněná finanční situace 

1,81 a méně pásmo bankrotu silné finanční problémy 

Zdroj: [vlastní zpracování + [4]] 

Altmanův model pro společnosti, které nejsou veřejně obchodované na burze, se 

liší v hodnotách vah poměrových ukazatelů. 

Altmanův model pro firmy neveřejně obchodovatelné na burze (33) 

Z-skóre = 0,717 x X1+ 0,847 x X2 + 3,107 x X3 + 0,420 x X4 + 0,998 x X5 

Interpretace výsledků: 

hodnoty nižší než 1,2 pásmo bankrotu 

hodnoty od 1,2 do 2,9 pásmo šedé zóny 

hodnoty nad 2,9 pásmo prosperity [4] 

Tafflerův bankrotní model - U tohoto bankrotního modelu se používají čtyři 

poměrové ukazatele: 

R1=EBIT/krátkodobé závazky 

R2=oběžná aktiva/cizí zdroje 

R3=krátkodobé závazky/aktiva 

R4=tržby/aktiva 

Tafflerův bankrotní model (modifikovaná verze) (34) 

T=0,53xR1+0,13xR2+0,18xR3+0,16xR4 

pokud 

T >0,3  malá pravděpodobnost bankrotu 

T<0,2  očekávání bankrotu s vyšší pravděpodobností [4]. 
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Kralickův Quicktest - Tento test má velmi dobrou vypovídací schopnost 

oznámkovat analyzovanou společnost. Ze čtyř oblastí analýzy tj. stability, likvidity, 

rentability a výsledku hospodaření je zvolen jeden ukazatel [5]. 

Rychlý test pracuje s ukazateli: 

Kvóta vlastního kapitálu (koeficient samofinancování)= vlastní kapitál/celková 

aktiva 

Doba splácení dluhu z CF = (cizí kapitál – krátkodobý finanční majetek)/bilanční 

cash flow 

Cash flow v % tržeb = cash flow/tržby 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) = VH po zdanění + úroky (1-daňová 

sazba)/celková aktiva [4]. 

Tabulka 2: Stupnice hodnocení ukazatelů Quick testu 

Ukazatel 
Výborný 

(1) 

Velmi 

dobrý (2) 
Dobrý (3) Špatný (4) 

Ohrožen 

insolvencí 

(5) 

Kvóta vlastního kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

Doba splácení dluhu < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

CF v % tržeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

[Zdroj: vlastní zpracování + [5]] 

Index bonity (indikátor bonity) – Je založen na multivariační diskriminační 

analýze podle zjednodušené metody. Index bonity pracuje s ukazateli: 

Xi1=cash flow/cizí zdroje 

Xi2=celk.aktiva/cizí zdroje 

Xi3=EBIT/aktiva.  

Xi4=EBIT/výkony 

Xi5=zásoby/výkony 

Xi6=výkony/aktiva 

Index bonity (35) 

Bi=1,5Xi1+0,08Xi2+10Xi3+5Xi4+0,3Xi5+0,1Xi6 
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Čím bude hodnota Bi větší, tím je lepší finančně-ekonomická situace firmy. Tato 

hodnota se porovná na hodnotící stupnici [5]. 

Hodnotící stupnice: 

 

extrémně 
špatná 

velmi špatná špatná 
určité 

problémy 
dobrá velmi dobrá 

extrémně 
dobrá 

                            

 
-3 -2 

 
-1 

 
0 

 
+1 

 
+2 

 
+3 

 
Obrázek 2: Stupnice Indexu bonity 

[Zdroj: vlastní zpracování +[5]] 
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2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Hlavním předmětem podnikání společnosti je podnikání v oblasti nakládání 

s odpady, dále jejich úprava, využívání a odstraňování. Společnost provozuje areál 

 s odpady v lokalitě Litvínov – Růžodol. Společnost provádí úpravu odpadů za účelem 

jejich materiálového a energetického využití biodegradaci
1
 kontaminovaných zemin, 

recyklaci stavebních odpadu a zpracování elektroodpadů. Společnost také zajišťuje sanační 

činnosti. CELIO, a.s. vlastní licenci od Energetického regulačního úřadu na výrobu 

elektřiny prostřednictvím kogeneračních
2
 jednotek ze skládkového bioplynu. Je majitelem 

Koncesní listiny na silniční motorovou vnitrostátní nákladní dopravu  

Společnost postupně snižuje podíl skládkových aktivit na svých výkonech 

 ve prospěch výkonů souvisejících s úpravou odpadů a jejich následného materiálového 

a energetického využití [11]. Základní údaje o firmě jsou získány z Obchodního 

rejstříku [7]. 

2.1 Základní údaje 

Základní údaje: 

Vznik společnosti: 1. 6. 1993 

Identifikační číslo: 482 89 922 

Právní forma: akciová společnost 

Sídlo firmy: Litvínov 7, V Růžodolu 2, PSČ 435 14 

Předmětem podnikání je: 

 projektová činnost ve výstavbě, 

 vedení účetnictví, 

 vedení daňové evidence,  

 silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 

povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly 

o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, 

                                                 
1
  Biodegradace čili biologický rozklad je speciálním případem degradace, při níž dochází k rozkladu polymerů působením 

biologických činitelů. Známá je biodegradace mikroorganizmy, hlodavci a hmyzem. Při rozkladu látek s obsahem proteinů dochází k 

hnití. Organismy, které se na biologickém rozkladu podílí, se nazývají dekompozitoři (rozkladači). 

Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Biodegradace 
2
  Kogenerace je společná výroba elektřiny a tepla. Umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv. 

Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Kogenerace 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Degradace_(chemie)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polymer
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlodavci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlkovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hnit%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozklada%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozklada%C4%8D
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 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

2.2 Řízení společnosti 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Statutárním orgánem je 

představenstvo. Dalším orgánem je dozorčí rada. Jménem společnosti jedná představenstvo 

ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž 

alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani 

místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. 

Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou 

oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti [11]. 

2.3 Základní kapitál společnosti 

Základní kapitál společnosti je 190 000 000,-Kč.  Základní kapitál je rozdělen na 

289 kmenových akcií na jméno. Je tvořen 100 ks akcií o jmenovité hodnotě  10 000,- Kč 

a 189 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč. Všechny akcie mají podobu listinnou. 

Akcie jsou převoditelné pouze po předchozím schválení valnou hromadou [7]. Společnost 

uvedených 189 ks akcií nabyla fúzí. 

2.4 Ostatní informace 

Společnost CELIO a.s. je přímo ovládanou osobou společností B.E.Fin S.A. 

se sídlem Rue Maurice Destenay. Zároveň je přímo ovládanou společností TICATANOR 

s.r.o. se sídlem Praha 3, kdy na společnost CELIO, a.s. přešlo jmění této zanikající 

společnosti v důsledku fúze sloučením. 

Se společností CELIO, a.s. byla ke dni 1. 1. 1996 sloučena společnost 

Centroodpady, a. s., se sídlem v Mostě. Na společnost CELIO, a. s. přešlo v důsledku fúze 

sloučením jmění zanikající společnosti TICATANOR, s. r. o. se sídlem Praha 3. 

Se společností CELIO, a. s. byla ke dni 1. 1. 1996 sloučena společnost Centroodpady a. s., 

se sídlem v Mostě. Na společnost CELIO, a. s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění 

zanikající společnosti TICATANOR, s. r. o. se sídlem Praha 3. Se společností CELIO, a.s. 

byla ke dni 1. 1. 1996 sloučena společnost Centroodpady, a. s. se sídlem v Mostě [7]. 
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2.5 Provozně – ekonomické údaje 

CELIO, a.s. provozuje skládky komunálního, nebezpečného a inertního odpadu. 

Kromě nové třídírny odpadu firma pořídila i průmyslovou kompostárnu a disponuje 

zařízením na zpracování elektroodpadu, recyklaci stavebních odpadů, neutralizaci a 

stabilizaci nebezpečných odpadů, biodegradaci kontaminovaných zemin a dřevního 

odpadu. Společnost provádí rekultivaci skládek dle projektové dokumentace a řídí se 

normou ČSN 83 80 35 (Uzavírání a rekultivace skládek). CELIO, a.s. musí tvořit finanční 

rezervy a ty ukládat na vázaný bankovní účet. Z těchto rezerv může čerpát po schválení 

příslušného úřadu při realizaci rekultivace. 

Provozní zařízení společnosti: 

 Skládka S-OO 

 Skládka S-IO 

 Biodegrační plocha 

 Recyklační plocha 

 Překladiště odpadů včetně manipulační plochy 

 Dílna za pracování OEEZ 

 Odplyňovací systém 

 Čerpací stanice bioplynu 

 Vysokoteplotní spalovací fléra (pochodeň) 

 Kogenerační jednotky 

Včetně provozního zařízení jsou také vybudovány systémy pro odvod 

průsakových vod ze skládky S-NO, S-OO, pro odvoz podlažních vod, splaškových, 

dešťových a průmyslových vod, retenční nádrž (odtud voda vytéká do Mračného potoka), 

systém opětovného použití vod na zkrápnění skládky, přípojka pitné a požární vody. 

Provozní činnost zajišťují pomocné soubory, mezi které patří kotelny plynové, 

kotelna elektrická, administrativní budova, auto-váha, dílny na opravy mechanizace a 

zařízení, mycí a oklepová rampa, čerpací neveřejná stanice PHM, trafostanice, kamerový 

systém, skladovací haly. Společnost vlastní strojní zařízení, a to především pásový dozer, 

nákladní automobily, kompaktor, drtiče, třídiče, dopravníky, manipulátor, kolový 

nakladač, vibrační válec. 
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Ve společnosti bylo k  31. 12. 2011 zaměstnáno 45 osob a z toho jsou 2 řídící 

zaměstnanci. Výše osobních nákladů na zaměstnance činí 17 531 tis. Kč a z toho na řídící 

zaměstnance 2 256 tis. Kč. Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů činí 298 tis. Kč 

[9]. 
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3. VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 

Zabývá se rozborem finančních ukazatelů hospodaření společnosti. Teoretické 

vymezení těchto analýz je vysvětleno v kapitole č. 1. Podklady pro horizontální a 

vertikální analýzu jsou získány z Výroční zprávy 2011. Součástí této zprávy je i Rozvaha a 

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. příslušného roku v tisících Kč [11].  

3.1 Vertikální a horizontální analýza aktiv 

Podklady pro rozbor při vertikální a horizontální analýze jsou získány z Výroční 

zprávy 2011. Součástí této zprávy je i Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. příslušného 

roku v tisících Kč. Zpráva obsahuje údaje roku 2009, 2010 a 2011. Pracuji s daty 

z rozvahy, viz Příloha 1 ROZVAHA AKTIVA a Příloha 2 ROZVAHA PASIVA. 

Vývoj aktiv dle vertikální analýzy 

Struktura aktiv informuje o tom, do čeho firma investovala kapitál. Pro firmu je 

výnosnější investovat do dlouhodobějších aktiv, protože jimi může dosáhnout vyšší 

výnosnosti. Nejméně výnosné jsou hotové peníze. Dle Přílohy 1 můžeme zhodnotit, kolika 

procenty se v jednotlivých letech podílely jednotlivé druhy aktiv na celkových aktivech. 

V roce 2009 se na celkových aktivech podílela stálá aktiva 75,0183%, oběžná 

aktiva 24,9105% a ostatní aktiva 0,0712%. V roce 2010 se na celkových aktivech podílela 

stálá aktiva 61,9046%, oběžná aktiva 37,8363% a ostatní aktiva 0,2591%. Firma CELIO, 

a.s. snížila v tomto roce podíl stálých aktiv na celkových aktivech z 75,0183% na 

61,9046%. Tento rozdíl je připsán na zvýšení oběžných aktiv a ostatních aktiv. V roce 

2011 se na celkových aktivech podílela stálá aktiva 62,2614%, oběžná aktiva 37,0570% a 

ostatní aktiva 0,6815%. Firma zvýšila podíl stálých aktiv na celkových aktivech o 0,36 % 

na úkor oběžných aktiv o 0,78 %. Ostatní aktiva se zvýšila o 0,42 %. 
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Vývoj aktiv dle horizontální analýzy dle Přílohy 1 

Tabulka 3: Vývoj aktiv v letech 2009 a 2010 

nárůst dlouhodobého majetku o 7,7049 %,

tj. o 18 342 tis. Kč

pokles dlouhodobého nehmotného majetku

o 100%, tj. o 83 tis. Kč
z toho snížení software o 100 %, tj. o 83 tis. Kč

z toho zvýšení pozemků o 0,1591 %, tj. o 52 tis. Kč

z toho snížení staveb o 13,6915 %, tj. o 24 976 tis. Kč

z toho snížení samostatných movitých věcí o 26,1937 %,

tj. o 3 072 tis. Kč

z toho zvýšení nedokončeného DHM o 336,0937 %,

tj. o 37 461 tis. Kč

z toho zvýšení poskytnutých záloh na DHM o 100 %,

tj. o 8 960 tis. Kč

nárůst oběžných aktiv o 98,2467 %,

tj. o 77 663 tis. Kč

nárůst zásob o 11,5646 %, tj. o 17 tis. Kč z toho zvýšení materiálu o 11,5646 %, tj. o 17 tis. Kč

z toho zvýšení pohledávek o obchodních vztahů o 100 %,

tj. o 5 287 tis. Kč

z toho zvýšení odložené daňové pohledávky

o 158,7377 %,  tj. o 4 351 tis. Kč

z toho zvýšení pohledávek z obchodních vztahů

o 147,2755 %,  tj. o 45 866 tis. Kč

z toho snížení stát - daňových pohledávek o 100 %,

tj. o 394 tis. Kč

z toho snížení krát. poskytnutých záloh o 7,017 5%,

tj. o 4 tis. Kč

z toho snížení peněz o 12,3348 %, tj. o 28 tis. Kč

z toho zvýšení účtu v bankách o 50,8976 %,

tj. o 22 568 tis. Kč

z toho zvýšení nákladů příštích období o 365,4867 %,

tj. 826 tis. Kč

z toho zvýšení příjmů příštích období o 100 %,

tj. o 21 tis. Kč.

Nárůst aktiv celkem o 30,5207 %, tj. o 96 852 tis. Kč

nárůst dlouhodobého hmotného majetku o 

7,7424 %, tj. 18 425 tis. Kč

nárůst krátkodobého finančního majetku             

o 50,8976 %, tj. o 22  540 tis. Kč

nárůst krátkodobých pohledávek o 143,9134 %, 

tj. o 45 468 tis. Kč

nárůst časového rozlišení o 374,7788 %,

tj. o 847 tis. Kč

nárůst dlouhodobých pohledávek o 351,6235 %,

tj. o 9 638 tis. Kč

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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Tabulka 4: Vývoj aktiv v letech 2010 a 2011 

nárůst dlouhodobého majetku o 14,1951 %,

tj. o 36 396 tis. Kč

z toho zvýšení pozemků o 2,0561 %, tj. o 673 tis. Kč

z toho zvýšení staveb o 37,1631 %, tj. o 58 511 tis. Kč

z toho zvýšení samostatných movitých věcí o 357,3360 %,

tj. o 30 931 tis. Kč

z toho snížení nedokončeného DHM o 92,0834 %,

tj. o 44 759 tis. Kč

z toho snížení poskytnutých záloh na DHM o 100 %,

tj. o 8 960 tis. Kč

nárůst oběžných aktiv o 11,2021 %,

tj. o 17 555 tis. Kč

z toho zvýšení materiálu o 173,1707 %, tj. o 284 tis. Kč

z toho zvýšení výrobků o 100 %, tj. o 111 tis. Kč

z toho snížení pohledávek o obch. vztahů o 100 %,

tj. o 5 287 tis. Kč

z toho snížení odložené daňové pohledávky o 30,5697 %,

tj. o 2 168 tis. Kč

z toho zvýšení pohledávek z obchodních vztahů

o 76,9300 %, tj. o 59 243 tis. Kč

z toho zvýšení stát-daňových pohledávek o 100 %,

tj. o 3 687 tis. Kč

z toho zvýšení krátkodobých poskytnutých záloh

o 16,9811 %, tj. o 9 tis. Kč

z toho zvýšení dohadných účtů aktivních o 100 %,

tj. o 131 tis. Kč

z toho zvýšení jiných pohledávek o 100 %, tj. o 20 tis. Kč

z toho snížení peněz o 26,6332 %, tj. o 53 tis. Kč

z toho snížení účtu v bankách o 57,4251 %,

tj. o 38 422 tis. Kč

z toho zvýšení nákladů příštích období o 56,9392 %,

tj. o 599 tis. Kč

z toho zvýšení komplexních nákladů příštího období

o 100 %, tj. o 1 496 tis. Kč

z toho zvýšení příjmů příštích období o 176,1905 %.,

tj. o 37 tis. Kč

Nárůst aktiv celkem o 13,5406 %, tj. o 56 083 tis. Kč

nárůst časového rozlišení o 198,6952 %,

tj. o 2 132 tis. Kč

pokles krátkodobého finančního majetku

o 57,3338 %, tj. o 38 422 tis. Kč

nárůst krátkodobých pohledávek o 81,8691 %,

tj. o 63 090 tis. Kč

snížení dlouhodobých pohledávek o 60,2230 %,

tj. o 7 455 tis. Kč

nárůst zásob o 240,8537 %, tj. o 395 tis. Kč

nárůst dlouhodobého hmotného majetku

o 14,1951 %, tj. o 36 396 tis. Kč

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 



Bc. Miluše Spurná: Finanční analýza firmy 

2013 26 

 

 

Graf 1: Vývoj hodnoty aktiv v letech 2009 - 2011 

Zdroj: [interní data + vlastní zpracování] 

3.2 Vertikální a horizontální analýza pasiv 

Struktura pasiv ukazuje, z jak drahých zdrojů firma svá aktiva pořídila. Pro firmu je 

levnější (výnosnější) a dostupnější financovat aktiva z krátkodobých cizích zdrojů, protože 

dlouhodobé jsou dražší. Krátkodobé zdroje jsou rizikovější, neboť firma musí splácet 

úvěry v krátkých lhůtách [5]. 

Vývoj pasiv dle vertikální analýzy dle Přílohy 2 

Dle tabulky č. 2 můžeme zhodnotit, kolika procenty se v jednotlivých letech 

podílely jednotlivé druhy pasiv na celkových pasivech. V roce 2009 se na celkových 

pasivech podílel vlastní kapitál 77,3772%, cizí zdroje 16,8260% a ostatní pasiva 5,7968%. 

V roce 2010 se na celkových pasivech podílel vlastní kapitál 61,5415%, cizí zdroje 

32,7004% a ostatní pasiva 5,7581%.V roce 2011 se na celkových pasivech podílel vlastní 

kapitál 55,7435%, cizí zdroje 18,9590% a ostatní pasiva 25,2975%. 
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Vývoj pasiv dle horizontální analýzy 

Tabulka 5: Vývoj pasiv v letech 2009 a 2010 

nárůst rezerv., nedělitelného a ostatního fondu      

ze zisku  o 4,5360 %,  tj. o 499 tis. Kč

z toho zvýšení zákonného rezervního fondu o 4,5360 %,

tj. o 499 tis. Kč

pokles výsledku hospodaření minulých let           

o 20,3897 %, tj. o 7 387 tis. Kč

z toho snížení nerozděleného zisku minulých let

o 20,3897 %,  tj. o 7 387 tis. Kč

nárůst hospodářského výsledku běžného období 

o 195,3922 %,  tj. o 16 241 tis. Kč

nárůst cizích zdrojů o 153,6615 %,                             

tj. o 82 046 tis. Kč

z toho zvýšení rezerv dle zvláštních právních předpisů

o 9,3231 %, tj. o 2 238 tis. Kč

z toho zvýšení ostatních rezerv o 1751,3514 %,

tj. o 6 108 tis. Kč

z toho zvýšení závazků z obchodních vztahů

o 1890,7039 %, tj. o 56 948 tis. Kč

z toho snížení závazků k zaměstnancům o 11,3600 %,

tj. o 71 tis. Kč

z toho snížení závazků ze sociál. zabezpečení a

zdravotního pojištění o 4,3716 %, tj o 16 tis. Kč

z toho zvýšení stát - daňových závazků a dotací

o 20,4512 %,  tj. o 2 366 tis. Kč

z toho zvýšení dohadných účtů pasivních o 2,8470 %,

tj. o 24 tis. Kč

z toho zvýšení jiných závazků o 100 %, tj. o 1 tis. Kč

z toho zvýšení bankovních úvěrů dlouhodobých

o 295,9704 %, tj. o 17 995 tis. Kč

z toho snížení krátkodobých bankovních úvěrů

o 53,1625 %, tj. o 3 547 tis. Kč

z toho snížení výdajů příštích období o 80,6818 %,

tj. o 71 tis. Kč

z toho zvýšení výnosů příštích období o 30,1797 %.,

tj. o 5 525 tis. Kč

Nárůst pasiv celkem o 3,8091 %, tj. o 9 353 tis. Kč

nárůst rezerv o 34,4492 %, tj. o 8 346 tis. Kč

nárůst krátkodobých závazků o 360,9625 %,      

tj. o 59 252 tis. Kč

nárůst časového rozlišení o 29,6494 %,                    

tj. o 5 454 tis. Kč

nárůst bankovních úvěrů a výpomocí                       

o 113,2999 %, tj. o 14 448 tis. Kč

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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Tabulka 6: Vývoj pasiv v letech 2010 a 2011 

nárůst rezerv., nedělitelného o ostatního fondu

ze zisku o 10,8696 %, tj. o 1 250 tis. Kč

z toho zvýšení zákonného rezervního fondu o 10,8696 %,

tj. o 1 250 tis. Kč

nárůst výsledku hospodaření minulých let

o 8,3316 %, tj. o 2 403 tis. Kč

z toho zvýšení nerozděleného zisku minulých let

o 8,3316 %, tj. o 2 403 tis. Kč

nárůst hospodářského výsledku běžného období

o 14,6459 %, tj. o 3 596 tis. Kč

pokles cizích zdrojů o 34,1716 %,

tj. o 46 282 tis. Kč

z toho snížení rezerv dle zvláštních právních předpisů

o 17,5933 %, tj. o 4 617 tis. Kč

z toho snížení ostatních rezerv o 14,4709 %,

tj. o 916 tis. Kč

nárůst dlouhodobých závazků o 100 %, tj. o 4 762 tis. Kč
z toho zvýšení závazků - ovládající a řídící osoba

o 100 %, tj. o 4 762 tis. Kč

z toho snížení závazků z obchodních vztahů o 89,5847 %,

tj. o 53 715 tis. Kč

z toho zvýšení závazků k zaměstnancům o 33,0325 %,

tj. o 183 tis Kč

z toho zvýšení závazků ze sociál. zabezpečení a zdravotní

pojištění o 29,7143 %, tj. o 104 tis. Kč

z toho snížení stát - daňových závazků a dotací

o 25,1884 %, tj. o 3 510 tis. Kč

z toho snížení dohadných účtů pasivních o 88,6967 %,

tj. o 769 tis. Kč

z toho zvýšení jiných závazků o 0 %

z toho zvýšení bankovních úvěrů dlouhodobých

o 35,5140 %, tj. o 8 550 tis. Kč

z toho zvýšení krátkodobých bankovních úvěrů

o 116,6720 %, tj. o 3 646 tis. Kč

z toho zvýšení výdajů příštích období

o 988,2353 %, tj. o 168 tis. Kč

z toho zvýšení výnosů příštích období

o 398,4098 %., tj. o 94 949 tis. Kč

nárůst časového rozlišení o 398,8301 %,                              

tj. o 95 117 tis. Kč

Nárůst pasiv celkem o 2,8439 %, tj. o 7 249 tis. Kč

pokles rezerv o 16,9865 %, tj. o 5 533 tis. Kč

pokles krátkodobých závazků o 76,2644 %,                          

tj. o 57 707 tis. Kč

nárůst bankovních úvěrů a výpomocí o 44,8382 %,               

tj. o 12 196 tis. Kč

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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Graf 2: Vývoj hodnoty pasiv v letech 2009 - 2011 

Zdroj: [interní data + vlastní zpracování] 

3.3 Vertikální a horizontální analýza nákladů 

Vývoj nákladů dle vertikální analýzy dle Přílohy 3 

Dle Přílohy 3 můžeme zhodnotit, kolika procenty se v jednotlivých letech podílely 

jednotlivé druhy nákladů na celkových nákladech. V roce 2009 se na celkových nákladech 

podílela výkonová spotřeby 33,7583%, ostatní osobní náklady 15,8900%, daně a poplatky 

0,5261%, odpisy DNM a HM 20,7291%, změna stavu rezerv 18,5455%, ostatní provozní 

náklady 2,3402%. Nákladové úroky se podílí na celkových nákladech 0,7261%, ostatní 

finanční náklady 0,1402% a daň z příjmů za běžnou činnost 2,9489%. V roce 2010 se na 

celkových nákladech podílela výkonová spotřeby 54,7669%, ostatní osobní náklady 

10,3247%, daně a poplatky 0,5310%, odpisy DNM a HM 12,4234%, změna stavu rezerv 

14,8921%, ostatní provozní náklady 1,4000%. Nákladové úroky se podílí na celkových 

nákladech 11,5530%, ostatní finanční náklady 0,3527% a daň z příjmů za běžnou činnost 

4,2366%. V roce 2011 se na celkových nákladech podílela výkonová spotřeby 41,0351%, 

ostatní osobní náklady 23,6640%, daně a poplatky 0,5210%, odpisy DNM a HM 

28,0064%, změna stavu rezerv -10,0657%, ostatní provozní náklady 1,6387%. Nákladové 

úroky se podílí na celkových nákladech 1,6670%, ostatní finanční náklady 0,3253% a daň 

z příjmů za běžnou činnost 8,4270%.  
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Vývoj nákladů dle horizontální analýzy dle Přílohy 3 

Tabulka 7: Vývoj nákladů v letech 2009 a 2010 

z toho zvýšení spotřeby materiálu a energie o 13,2740 %,

tj. 1 029 Kč

z toho zvýšení služeb o 182,7665 %, tj. o 47 724 tis. Kč

nárůst nákladů vynaložených na prodané zboží

o 10,9855 %, tj. o 136 tis. Kč

nárůst přidané hodnoty o 44,6557 %,

tj. o 26 112 tis. Kč

z toho zvýšení mzdových nákladů o 3,8038 %,

tj. o 408 tis. Kč

z toho zvýšení odměn členům orgánů společnosti

o 5,6140 %, tj. o 16 tis. Kč

z toho zvýšení sociálních nákladů o 28,7402 %,

tj. o 73 tis. Kč

z toho zvýšení nákladů na soc. zabezpečení a zdravotního 

pojištění o 13,6852 %, tj. o 459 tis. Kč

nárůst daní a poplatků o 65,4959 %,

tj. o 317 tis. Kč

pokles odpisů DNM a HM o 1,7040 %,

tj. o 330 tis. Kč

nárůst změny stavu rezerv a opravných položek o

31,6669 %, tj. o 5 403 tis. Kč

pokles ostatních provozních nákladů o 1,9043 %, 

tj. o 41 tis. Kč

pokles nákladových úroků o 63,4731 %,

tj. 424 tis. Kč

nárůst ostatních finančních nákladů

o 312,4031 %, tj. o 403 tis. Kč

z toho zvýšení splatné daně o 124,6340 %,

tj. o 5 960 tis. Kč

z toho snížení odložené daně o 110,2948 %,

tj. o 2 282 tis. Kč

Nárůst celkových nákladů o 63,9678 %, tj. o 58 851 tis. Kč

nárůst výkonové spotřeby o 143,9670 %,

tj. o 48 753 tis. Kč

nárůst osobních nákladů o 6,5394%,

tj. o 956 tis. Kč

nárůst daně z příjmů za běžnou činnost o

135,5695 %, tj. o 3 678 tis. Kč

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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Tabulka 8: Vývoj nákladů v letech 2010 a 2011 

z toho zvýšení spotřeby materiálu a energie o13,9734 %,

tj. o 1 227 tis. Kč

z toho snížení služeb o 72,3820 %, tj. o 53 444 tis. Kč

nárůst nákladů vynaložených na prodané zboží

o 151,5284 %, tj. o 2 082  tis. Kč

pokles přidané hodnoty o 30,5464 %,

tj. o 25 838 tis. Kč

z toho zvýšení mzdových nákladů o 10,2030 %,

tj. o 1 136 tis. Kč

z toho snížení odměn členům orgánů společnosti

o 0,9967 %, tj. o 3 tis. Kč

z toho zvýšení sociálních nákladů o 118,0428 %,

tj. o 59 tis. Kč

z toho zvýšení nákladů na soc. zabezpečení a zdrav.

pojištění o 20,0367 %, tj. o 764 tis. Kč

pokles daní a poplatků o 41,0737 %,

tj. o 329 tis. Kč

nárůst odpisů DNM a HM o 10,7091 %,

tj. o 2 007 tis. Kč

pokles změny stavu rezerv a opr. položek

o 133,1939 %, tj. o 29 922 tis. Kč

pokles ostatních provozních nákladů

o 42,5189 %, tj. o 898 tis. Kč

nárůst nákladových úroků o 406,1475 %,

tj. o 991 tis. Kč

pokles ostatních finančních nákladů

o 54,6992 %, tj. o 291 tis. Kč

z toho snížení splatné daně o 62,0648 %,

tj. o 6 667 tis. Kč

z toho zvýšení odložené daně o 149,82,76 %,

tj. o 6 519 tis. Kč.

Pokles celkových nákladů o 50,8903 %,  tj. o 76 769 tis. Kč

pokles výkonové spotřeby o 63,2037 %,                 

tj. o 52 217 tis. Kč

nárůst osobních nákladů o 12,5586%,

tj. o 1 956 tis. Kč

pokles daně z příjmů za běžnou činnost

o 2,3158 %, tj. o 148 tis. Kč

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

3.4 Vertikální a horizontální analýza výnosů 

Vývoj výnosů dle vertikální analýzy dle Přílohy 4 

Dle Přílohy 4 můžeme zhodnotit, kolika procenty se v jednotlivých letech podílely 

jednotlivé druhy výnosů na celkových výnosech. V roce 2009 se na celkových výnosech 

podílely tržby za prodej zboží 1,3049%, výkony 91,9791%, tržby z prodeje DM a 
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materiálu 5,0861%, ostatní provozní výnosy 1,2979%, výnosové úroky 0,2851%. V roce 

2010 se na celkových výnosech podílely tržby za prodej zboží 0,8159%, výkony 

95,2974%, tržby z prodeje DM a materiálu 2,9311%, ostatní provozní výnosy 0,8695%, 

výnosové úroky 0,0821%, ostatní finanční výnosy 0,0063%. V roce 2011 se na celkových 

výnosech podílely tržby za prodej zboží 3,5205%, výkony 87,0626%, tržby z prodeje DM 

a materiálu 7,4410%, ostatní provozní výnosy 1,7734%, výnosové úroky 0,0,1565%.  

Vývoj výnosů dle horizontální analýzy dle Přílohy 4 

Tabulka 9: Vývoj výnosů v letech 2009 a 2010 

nárůst tržeb o 9,3201 %, tj. o 122 tis. Kč

nárůst výkonů o 81,1547 %, tj. o 74 879 tis. Kč
z toho zvýšení tržeb za prodej vlastních výrobků

a služeb o 81,1547 %, tj. o 74 879 tis. Kč

z toho snížení tržeb z prodeje DM o 49,4949 %,

tj. o 49 tis. Kč

z toho zvýšení tržeb z prodeje materiálu

o 1,7589 %, tj. o 88 tis. Kč

nárůst ostatních provozních výnosů o 17,1275 %,

tj. o 223 tis. Kč

pokles výnosových úroků o 49,6503 %,

tj. o 142 tis. Kč

pokles ostatních finančních výnosů o 85,1064 %,

tj. o 40 tis. Kč

nárůst mimořádných výnosů o 100 %,

tj. o 11 tis. Kč.

Nárůst celkových výnosů o 74,8467 %, tj. o 75 081 tis. Kč

nárůst tržeb z prodeje DM a materiálu                            

o 0,7644 %, tj. o 39 tis. Kč

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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Vývoj výnosů dle horizontální analýzy 

Tabulka 10: Vývoj výnosů v letech 2010 a 2011 

nárůst tržeb o 151,5024 %, tj. o 2 168 tis. Kč

z toho snížení tržeb za prodej vlastních výrobků a

služeb o 46,7501 %,  tj. o 78 253 tis. Kč

z toho zvýšení změny stavu vnitropodnikových

zásob vlastní výroby o 100 %, tj. o 112 tis. Kč

z toho zvýšení tržeb z prodeje DM o 484 %,

tj. o 242 tis. Kč

z toho zvýšení tržeb z prodeje materiálu

o 43,6849 %, tj. o 2 224 tis. Kč

nárůst ostatních provozních výnosů o 18,8852 %,

tj. o 288 tis. Kč

nárůst výnosových úroků o 11,1111 %,

tj. o 16 tis. Kč

nárůst ostatních finančních výnosů

o 571,4286 %, tj. o 40 tis. Kč

pokles mimořádných výnosů o 100 %,

tj. o 11 tis. Kč.

Pokles celkových výnosů o 41,7135 %, tj. o 73 163 tis. Kč

pokles výkonů o 46,7501 %, tj. o 87 141 tis. Kč

nárůst tržeb z prodeje DM a materiálu                         

o 47,9673 %, tj. o 2 466 tis. Kč

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

3.5 Horizontální analýza hospodářského výsledku 

Vývoj hospodářského výsledku dle horizontální analýzy dle Přílohy 5 

Srovnáním let 2009 a 2010: 

Nárůst hospodaření za účetní období o 195,3922 %, tj. o 16 241 tis. Kč 

o Nárůst provozního výsledku hospodaření o 174,6801 %, 

 tj. o 20 069 tis. Kč 

o Pokles finančního výsledku hospodaření o 34,6983 %, tj. o 161 tis. Kč 

o Nárůst výsledku hospodaření za běžnou činnost o 14,6932 %,  

tj. o 16 230 tis. Kč 

o Nárůst mimořádného výsledku hospodaření o 100 %, tj. o 11 tis. Kč 

Srovnáním let 2009 a 2010: 

Nárůst hospodaření za účetní období o 14,6418 %, tj. o 3 595 tis. Kč 

o Nárůst provozního výsledku hospodaření o 12,9983 %, tj. o 4 102 tis. Kč 
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o Pokles finančního výsledku hospodaření o 103,0400 %, tj. 644 tis. Kč 

o Nárůst výsledku hospodaření za běžnou činnost o 195,2599 %, 

 tj. o 3 606 tis. Kč 

o Pokles mimořádného výsledku hospodaření o 100 %, tj. o 11 tis. Kč 

 

Graf 3: Vývoj hospodářského výsledku v letech 2009 - 2011 

Zdroj:[interní data + vlastní zpracování] 
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4. ANALÝZA VYBRANÝCH RELEVANTNÍCH UKAZATELŮ 

V následující kapitole jsou vybrány poměrové ukazatele, které pomohou zhodnotit 

finanční zdraví firmy. Teoretické principy poměrových ukazatelů byly vysvětleny 

v předchozích kapitolách. V této praktické části je provedena analýza likvidity, 

zadluženosti, aktivity a rentability. 

4.1 Analýza likvidity 

Pro výpočet likvidity jsou vybrány konkrétní položky a jejich hodnoty z rozvahy. 

Tato vstupní data jsou uvedena v následující tabulce.  

Tabulka 11: Likvidita 

Vybrané položky 
Stav v období v tis. Kč 

2009 2010 2011 

Oběžná aktiva 79 049 156 712 174 267 

Zásoby 147 164 559 

Krátkodobý finanční majetek 44 567 67 104 28 632 

Krátkodobé závazky 16 415 75 667 17 960 

Krátkodobé bankovní úvěry 6 672 3 125 6 771 

čistý cash flow z provozní činnosti 43 074 71 130 34 515 

Likvidita 

Běžná  4,82 2,07 9,70 

Pohotová 4,81 2,07 9,67 

Okamžitá  2,72 0,89 1,59 

Cash flow  2,62 0,94 1,92 

Čistý pracovní kapitál 62 634 81 045 156 307 

Zdroj: [interní data + vlastní zpracování] 

V tabulce jsou vypočteny hodnoty konkrétního typu likvidity. Tyto hodnoty 

porovnáme s doporučujícími hodnotami likvidity. 

Likvidita roku 2009 

Doporučovaná výše hodnoty běžné likvidity je 1,5 – 2,5 [3]. Ve skutečnosti běžná 

likvidita přesahuje tyto hodnoty. Toto je způsobeno tím, že firma v tomto roce má více 

oběžných aktiv na pokrytí krátkodobých závazků. Pohotová likvidita také přesahuje 

doporučované hodnoty 1,0 – 1,5 [3].  Skutečná pohotová likvidita se přibližuje k běžné 

likviditě. To je způsobeno tím, že se zásoby podílejí na oběžných aktivech malým 

procentem. Doporučené hodnoty pro hotovostní likviditu jsou 0,2 - 0,5 [3]. Hodnota 

okamžité likvidity je také překročena. To je způsobeno tím, že firma má velké množství 
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krátkodobého finančního majetku na pokrytí krátkodobých závazků. Na tomto stavu se 

nejvíce podílí prostředky na běžném účtu. Cash flow likvidita je doplňkový ukazatel 

k likviditám. Hodnota tohoto ukazatele by měla být vyšší než 1, jelikož 1 se rovná úhrada 

krátkodobých závazků. V roce 2009 společnost má výbornou cash flow likviditu, tj. 

hodnotu 2,62.  

Likvidita roku 2010  

V tomto roce se běžná likvidita nachází v doporučených hodnotách. Tím můžeme 

konstatovat, že firma má dostatek oběžných aktiv na pokrytí krátkodobých závazků. I 

v tomto roce se skutečná pohotová likvidita přibližuje k běžné likviditě. Stejně jako v roce 

2009 je to způsobeno malým podílem zásob na oběžných aktivech. Okamžitá likvidita 

překračuje horní hranici doporučených hodnot. Firma je i v tomto roce schopna pokrýt 

krátkodobé závazky krátkodobým finančním majetkem.  V tomto roce cash flow likvidita 

nedosáhla hodnoty 1,00. Její hodnota je 0,94, což nevyvolává problémy s úhradou 

krátkodobých závazků.  

Likvidita roku 2011 

Skutečná běžná likvidita výrazně přesahuje doporučené hodnoty. Firma může 

pokrýt svoje krátkodobé závazky bez jakýchkoliv problémů. Firma má vyšší stav 

krátkodobých pohledávek. Pohotová likvidita se také přibližuje k hodnotě skutečné běžné 

likvidity. V tomto případě je to také způsobeno malým procentem zásob na oběžných 

aktivech. Hranice hodnot okamžité likvidity je také překročena. To je způsobeno tím, že 

firma má menší množství krátkodobých závazků a vyšší množství krátkodobého 

finančního majetku na jejich pokrytí. Na tomto stavu se nejvíce podílí prostředky 

na běžném účtu. 
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Graf 4: Vývoj hodnoty likvidit v letech 2009 – 2011 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

V grafu můžeme sledovat, že běžná likvidita a pohotová likvidita v letech 2009 – 

2011 je téměř shodná. Skutečná pohotová likvidita se v letech 2009 -2011 přibližuje ke 

skutečné běžné likviditě. Je to způsobeno malým podílem zásob na oběžných aktivech. 

Okamžitá likvidita se přiblížila k optimální hodnotě v roce 2010. Cash flow likvidita 

v tomto roce, je opět nad hodnotou, a proto je společnost schopna hradit své krátkodobé 

závazky. 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je rozdíl mezi běžnými a krátkodobými závazky. Pro podnik 

je důležité, aby dosahoval co nejvyšší hodnoty. Tento graf popisuje pozitivní vývoj 

hodnoty ukazatele. Rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobých závazků se zvyšuje. 

Vzhledem k tomu, že vykazuje společnost kladný čistý pracovní kapitál, měla by mít 

schopnost splácet své závazky. 

 
Graf 5: Vývoj hodnot čistého pracovního kapitálu 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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4.2 Analýza stability a zadluženosti 

Pro výpočet zadluženosti jsou vybrány konkrétní položky a jejich hodnoty 

z rozvahy. Tato vstupní data jsou uvedena v následující tabulce.  

Tabulka 12: Zadluženost 

Vybrané položky 
Stav v období v tis.Kč 

2009 2010 2011 

Celkova aktiva 317 332 414 184 470 267 

Stálá aktiva 238 057 256 399 292 795 

Celkové cizí zdroje 53 394 135 440 89 158 

Vlastní zdroje 245 542 254 895 262 144 

Nákladové  úroky 668 244 1 235 

Dlouhodobé úvěry 6 080 24 075 32 625 

EBT 11 025 30 944 34 391 

EBIT 11 489 31 558 35 660 

Čistý pracovní kapitál 62 634 81 045 156 307 

Ukazatelé zadluženosti   

Celková zadluženost v % 16,83 32,70 18,96 

Podíl vlastních zdrojů (koef. samofinancování) v % 77,38 61,54 55,74 

Finanční páka 1,29 1,62 1,79 

Ziskový účinek finanční páky 1,24 1,59 1,73 

Míra zadlužení v % 21,75 53,14 34,01 

Úrokové krytí v % 1719,91 12933,61 2887,45 

Úrokové zatížení v % 5,81 0,77 3,46 

Podíl stálých aktiv v % 75,02 61,90 62,26 

Dlouhodobá zadluženost v % 1,92 5,81 6,94 

Běžná zadluženost v % 2,10 0,75 1,44 

Dlouhodobé krytí celkových aktiv v % 94,20 94,24 74,70 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv v % 105,70 108,80 100,67 

Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem v % 103,14 99,41 89,53 

Podíl ČPK z majetku v % 19,74 19,57 33,24 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Celková zadluženost je představována jako ukazatel věřitelského rizika.  

Dle vypočtených hodnot můžeme konstatovat, že největší procento zadluženosti firmy je 

v roce 2010. Mění se závislost firmy na cizích zdrojích. Podnik v roce 2010 

ze sledovaných období nejvíce využíval cizí zdroje k pořízení svých aktiv. 
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Graf 6: Vývoj hodnot ukazatelů zadluženosti 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Podíl vlastních zdrojů představuje poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům. 

V roce 2011 má firma financována celková aktiva přibližně 56% z vlastních zdrojů. Trend 

podílu vlastních zdrojů má klesající tendenci. 

 
Graf 7: Vývoj hodnot ukazatelů podílu na majetku 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Podíl vlastních zdrojů k celkovým aktivům má klesající tendenci. A to představuje 

zvýšení cizích zdrojů, které se podílejí na aktivech. Hodnota stálých aktiv k celkovým 

aktivům klesá, ale hodnota čistého pracovního kapitálu k celkovým aktivům stoupá. 
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Graf 8: Vývoj hodnot ukazatel vývoje finanční páky 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Finanční páka je poměr celkového kapitálu tj. vlastního a cizího kapitálu 

k vlastnímu kapitálu. Z grafu je zřejmé, že podíl cizích zdrojů je stále vyšší a tím je vyšší i 

ukazatel finanční páka. Je-li úroková míra nižší než výnosnost aktiv, potom použití cizích 

kapitálu zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu.  

Ziskový účinek finanční páky (EBT/EBIT) x (celková aktiva/vlastní kapitál) > 1. 

Při hodnotě vyšší než jedna, je ziskový účinek dobrý. Z výsledků je patrné, že 

ve sledované období, ziskový účinek dosahoval hodnoty větší než jedna. 

 
Graf 9: Vývoj hodnot ukazatele úrokového krytí 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

V grafu je znázorněn vývoj poměrového ukazatele úrokové krytí, který nám říká, 

kolikrát jsou úroky s poskytnutých úvěrů kryty výsledkem hospodaření firmy za dané 
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účetní období. Čím vyšší je tento ukazatel, tím vyšší úroveň finanční situace ve firmě. 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele se uvádí vyšší než 5 [3]. Dle výsledků nemá 

společnost problémy s krytím úroků. 

 
Graf 10: Vývoj hodnot ukazatele míry zadlužení 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Míra zadlužení je důležitým ukazatelem pro banku při poskytnutí úvěru. Cizí zdroje 

by neměli překročit jeden a půl násobek hodnoty vlastního jmění. Optimální je nižší 

hodnota cizích zdrojů než vlastního jmění. Z grafu je zřejmé, že nejlepší míra zadlužení 

byla v roce 2009, v roce 2010 vzrostla hodnota cizích zdrojů a tím se zvýšila i míra 

zadlužení. V roce 2011 se hodnota cizích zdrojů opět snížila, tj. celkové cizí zdroje tvoří 

34% z hodnoty vlastních zdrojů. 

 
Graf 11: Vývoj hodnot ukazatel vývoje úrokového zatížení 

Zdroj: [vlastní zpracování]  
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V grafu je znázorněno, kolik % ze zisku odčerpávají placené úroky. Ukazatel je 

hluboko pod doporučenou maximální hranicí 40%. Z grafu je zřejmé, že nejlepší situace je 

v roce 2010, kdy placené úroky nedosahují 1 % ze zisku. 

 

Graf 12: Vývoj hodnot ukazatel krytí aktiv 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vlastní a cizí zdroje se podílí na dlouhodobém krytí celkových aktiv v roce 2009 a 2010 

přibližně stejnou výší a v roce 2011 se hodnota podílu snižuje. Hodnota vlastního kapitálu 

a dlouhodobých cizích zdrojů překrývají hodnotu stálých aktiv, tzn., že hodnota stálých 

aktiv je nižší.  

4.3 Analýza rentability 

Pro výpočet rentability jsou vybrány konkrétní položky a jejich hodnoty z rozvahy 

a z výkazu zisku a ztráty. Tato vstupní data jsou uvedena v Tabulce 3.  

Rentabilita investovaného kapitálu vyjadřuje, kolik společnost v jednotlivých letech 

dosáhla zisku z jedné koruny vloženého kapitálu. Uvedené hodnoty v tabulce 

po vynásobení stem, budou znamenat rentabilitu v procentech.  

Pro hodnocení rentability jsou používány hodnoty odvětvového průměru, které jsou 

z hlediska analýzy prováděny u skupin subjektů, které jsou z nějakého hlediska podobné 

[4]. Společnost CELIO, a.s. patří dle klasifikace CZ-NACE patří do sekce E – Zásobování 

vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanace [12].  
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Tabulka 13: Rentabilita 

Vybrané položky 
Stav v období v tis.Kč 

2009 2010 2011 

Náklady celkem 92001 150852 74083 

EBIT 11489 31558 35660 

Aktiva celkem 317332 414184 470267 

Stálá aktiva 238057 256399 292795 

Oběžná aktiva 79049 156712 174267 

Ostatní aktiva 226 1073 3205 

EAT (HV za úč. období - čistý zisk) 8312 24553 28148 

Vlastní kapitál 245542 254895 262144 

Čistý pracovní kapitál 62634 81045 156307 

Rezervy 24227 32573 27040 

Krátkodobé závazky 16415 75667 17960 

Dlouhodobé závazky 0 0 4762 

Dlouhodobé bankovní úvěry 6080 24075 32625 

Tržby 98678 173718 100099 

Rentabilita 

investovaného kapitálu ROCE 0,0416 0,1013 0,1092 

vlastního kapitálu ROE 0,0339 0,0963 0,1074 

aktiv - ROA 

celkem 0,0362 0,0762 0,0758 

stálá  0,0483 0,1231 0,1218 

oběžná  0,1453 0,2014 0,2046 

ostatní 50,8363 29,4110 11,1264 

tržeb- ROS celkem 0,1164 0,1817 0,3562 

nákladů 0,0903 0,1628 0,3800 

nákladovost 0,9323 0,8684 0,7401 

Zdroj: [interní data + vlastní zpracování] 

Z tabulky je zřejmé, že rentabilita vlastního kapitálu má vzrůstající tendenci. V roce 

2010 společnost dosáhla 0,10 Kč zisku z jedné koruny vloženého kapitálu a v roce 2011 

dosáhla 0,11 Kč zisku z jedné koruny vloženého kapitálu, kterou investovali akcionáři a 

věřitelé. Rentabilita vlastního kapitálu má také vzrůstající tendenci. Nejméně zisku z jedné 

koruny vloženého vlastního kapitálu bylo v roce 2009. Od roku 2010 se rentabilita 

vlastního kapitálu pohybuje přibližně okolo 0,10 Kč zisku z jedné koruny vloženého 

kapitálu. Růst ukazatele znamená zlepšení hospodářského výsledku. Dle tohoto ukazatele 

by měla být vyšší než je úroková míra bezrizikových cenných papírů [4]. V současné době, 

kdy meziroční inflace je 3,3% a výnosy státních dluhopisů jsou například na 3 leté 

splatnosti výnos cca. 0,5%  a na 5 leté 1,2%, je nevhodné srovnávat rentabilitu vlastního 
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kapitálu s tímto ukazatelem. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) dle analýzy odvětví činí 

v roce 2009 5,75 % a v roce 2010 7,21 % [12]. ROE sledované firmy v roce 2009 

nedosáhlo průměrné hodnoty, ale v roce 2010 již průměrnou hodnotu ROE překročila. 

Průměrná hodnota ROE za rok 2011 dle analýzy odvětví není prozatím stanovena, jelikož 

se tyto hodnoty provádějí se zpožděním. 

Rentabilita celkových aktiv znamená míru výnosu na aktiva, bez ohledu na to, 

z jakých zdrojů jsou financována. Z výpočtů je zřejmé, že rok 2010 a 2011 mají přibližně 

stejný podíl tvorby zisku, na kterém se podílela stálá aktiva. Rentabilita aktiv (ROA) dle 

analýzy odvětví činí v roce 2009 3,60 % a v roce 2010 4,31 % [12]. Dle výpočtů můžeme 

hodnotit, že ROA společnosti v roce 2009 se nachází v odvětvovém průměru a v roce 2010 

byl tento průměr překročen o 3,31 %. 

Rentabilita tržeb je zisk vztažený na 1 Kč tržeb. I v tomto případě má tato 

rentabilita vzrůstající tendenci. Opět platí, že nejvíce korun čistého zisku na jednu korunu 

tržeb byl v roce 2011 a nejméně v roce 2009. Čím vyšší je rentabilita tržeb, tím je lepší 

situace v podniku z hlediska produkce. Dle odvětvového průměru je rentabilita tržeb 

(ROS) v roce 2009 ve výši 5,22 % a v roce 2010 5,85 % [12]. ROS společnosti v roce 2009 

je 11,64 % a v roce 2010 18,17 %. Dle těchto výsledků je patrné, že společnost dosahuje 

vyšší rentability tržeb než je odvětvový průměr. 

 
Graf 13: Vývoje hodnot ukazatele rentability 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Rentabilita nákladů vypovídá o efektivnosti hospodářské činnosti podniku. Určuje 

kolik % zisku, připadá na 1 Kč vynaložených nákladů. Dle výsledků, můžeme říci, že má 

rostoucí tendenci, tzn., že snižuje celkové náklady. V roce 2009 připadlo na 1 Kč 

vynaložených nákladů 0,90 Kč zisku, v roce 2010 0,16 Kč zisku a v roce 2011 to bylo  

0,38 Kč zisku. Pro objektivnější posouzení, zda je nákladová rentabilita dobrá či 

špatná, bylo využito odvětvových průměrů. Odvětvové průměry rentability nákladů v roce 

2009 činí 5,18 % a v roce 2010 5,91 % [12]. Z našich výsledků můžeme stanovit, že 

nákladová rentabilita společnosti je dobrá. 

Nákladovost tržeb je poměr celkových nákladů k dosaženým tržbám. Patří mezi 

haléřové ukazatele. Je dobré, aby hodnota tohoto ukazatele byla co nejnižší. Na základě 

výsledků nákladovosti společnosti, můžeme stanovit, že tento ukazatel má klesající 

tendenci, což je dobré znamení. Dle srovnání odvětvových průměrů nákladovosti, která 

v roce 2009 byla 95,13 % a v roce 2010 byla 94,42 % [12], je společnost pod hranicemi 

těchto hodnot a dále se v roce 2011 snižuje. 

4.4 Analýza aktivity 

Pro výpočet zadluženosti jsou vybrány konkrétní položky a jejich hodnoty 

z rozvahy. Tato vstupní data jsou uvedena v Tabulce 4.  

Zůstatkové ceny se snižují vlivem odepisování a ukazatel vázanosti celkových aktiv 

by se měl v čase snižovat. Roste v případě investování do pořizování dlouhodobého 

majetku. Ukazatel vázanosti celkových aktiv je lepší, čím je tento ukazatel nižší. Z výpočtů 

je zřejmé, že nejvíce jsou vázána aktiva v roce 2011. Ze sledovaných let bylo aktiv 

nejméně vázáno v roce 2010. 
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Tabulka 14: Aktivita 

Vybrané položky 
Stav v období v tis.Kč 

2009 2010 2011 

Aktiva celkem 317332 414184 470267 

Dlouhodobý majetek 238057 256399 292795 

Krátk. pohl. z obch. vztahů 31143 77009 136252 

Krátkodobé závazky 16415 75667 17960 

Zásoby 147 164 559 

Tržby 98678 173718 100099 

Aktivita 

Vázanost celkových aktiv 3,2158 2,3842 4,6980 

Obrat celkových aktiv 0,3110 0,4194 0,2129 

Doba  obratu aktiv 0,0009 0,0012 0,0006 

Obrat  DHM 0,4145 0,6775 0,3419 

Doba obratu pohledávek 113,6168 159,5876 490,0221 

Doba obratu závazků 59,8857 156,8065 64,5921 

Obrat zásob 671,2789 1059,2561 179,0680 

Doba obratu zásob 0,5363 0,3399 2,0104 
 

Zdroj: [interní data + vlastní zpracování] 

 

Graf 14: Vývoj hodnot vázanosti celkových aktiv 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Obrat celkových aktiv udává počet obrátek aktiv za určitý časový interval, tedy 

kolikrát se aktiva obrátí za jeden rok. V případě, že je tento ukazatel nízký, mělo by dojít 

ke zvýšení tržeb nebo k částečnému prodeji aktiv. Z výpočtů je zřejmé, že firma ve 

sledovaném období se vyvíjí pozitivně, jelikož hodnoty jsou menší než 1 rok. 

Doba obratu aktiv udává průměrný počet dnů, za který dojde k obratu aktiv 

v tržbách. Vypočtené hodnoty jsou velmi nízké. Obrat dlouhodobého majetku udává 
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efektivnost využívání především budov, strojů, zařízení a říká, kolik korun tržeb bylo 

vyprodukováno z 1 koruny dlouhodobého majetku. 

Ukazatel doba obratu pohledávek udává, po kolika dnech průměrně, jsou 

krátkodobé pohledávky placené. Snižování doby obratu pohledávek má za následek 

zvyšování finanční jistoty z hlediska návratnosti finančních prostředků. Z výpočtů je 

zřejmé, že od roku 2009 se zhoršuje platební situace odběratelů. Ze sledovaného období je 

nejhorší platební situace odběratelů v roce 2011. 

Z ukazatele doby obratu závazků je zřejmé, že nejhorší platební schopnost 

společnosti byla v roce 2010, kdy průměrný počet dnů byl 157, po které krátkodobé 

závazky nebyly uhrazeny. 

Ukazatel obrat zásob udává, kolikrát se zásoby během jednoho roku spotřebují, 

 tj. doba, za kterou se zásoby přemění zpět do peněžní formy. Optimální je rostoucí trend 

ukazatele. Z výpočtů je zřejmé, že společnost má nejnižší obrat zásob v roce 2011.   

Pro společnost je lepší co nejvyšší obrat zásob. Z toho vyplývá, že ve sledovaném období 

to bylo v roce 2010, kdy se zásoby během roku spotřebovali 1059krát.  

Ukazatel doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány 

do doby jejich spotřeby či prodeje. Čím je kratší doba obratu, tím pro společnost lépe. 

V roce 2011 doba obratu zásob byla 2 dny a nejnižší doba obratu byla v roce 2010, tj. asi ¼ 

dne. Průměrné odvětvové hodnoty doby obratu zásob jsou v roce 2009 19 dní, v roce 2010 

tj. 18 dní [12].  

 
Graf 15: Vývoj dob obratu pohledávek a závazků 

Zdroj: [vlastní zpracování]
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5. PYRAMIDOVÝ ROZKLAD A STANOVENÍ VLIVŮ 
DÍLČÍCH UKAZATELŮ NA SYNTETICKÝ UKAZATEL 

5.1 Du-Pontův pyramidový rozklad 

 Pro pyramidový rozklad jsou vybrány konkrétní ukazatele a jejich hodnoty, které 

byly vypočteny v předešlých kapitolách. Tato vstupní data jsou uvedena v následující 

tabulce. Cílem managementu je maximalizovat rentabilitu vlastního kapitálu.  

Tabulka 15: Vybrané položky pro zpracování  

Vybrané položky 

Stav v období v tis.Kč 

2009 2010 2011 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 0,0339 0,0963 0,1074 

Rentabilita aktiv (ROA) 0,0362 0,0762 0,0758 

Finanční páka (multiplikátor) 1,2924 1,6249 1,7939 

Rentabilita tržeb (ROS) 0,1164 0,1817 0,3562 

Obrat celkových aktiv 0,3110 0,4194 0,2129 

Vázanost oběžných aktiv 0,8011 0,9021 1,7409 

Vázanost stálých aktiv 2,4125 1,4759 2,9251 

Vázanost ostatních aktiv 0,0023 0,0062 0,0320 

Oběžná aktiva 79048 156712 174267 

Stálá aktiva 238057 256399 292795 

Ostatní aktiva 226 1073 3205 

Roční tržby 98678 173718 100099 

Zdroj: [interní data + vlastní zpracování] 

5.2 Výpočty a komentáře 

V tabulkách je znázorněn rozklad ROE v letech 2009 - 2011. Logaritmickými 

metodami jsou zjištěny jejich vlivy na celkový ukazatel.  

V Tabulce 6 jsou uvedeny hodnoty, které jsou vypočteny z Tabulky 5. Výpočty 

zahrnují hodnoty, o které se změnily v letech 2009-2010 a 2010-2011.  Záporná čísla 

znamenají pokles oproti předešlému období. 
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Tabulka 16: Zpracování Du-Pontova pyramidového rozboru 

(2010) (2011) (2010) (2011)

(2009) (2010) (2009) (2010)

Celková změna rentability vlastního kapitálu ROE 0,0625 0,0111 2,8455 1,1147

1.vliv změny ROA na ROE 0,0400 -0,0004 2,1050 0,9948

2.vliv změny multiplikátoru (finanční páky) na ROE 0,3325 0,1690 1,2573 1,1040

-vliv změny ROS na ROE 0,0652 0,1746 1,5603 1,9610

-vliv změny obratu aktiv na ROE 0,1085 -0,2066 1,3488 0,5075

      -vliv změny vázanosti oběžných aktiv 0,1010 0,8388 1,1261 1,9299

      -vliv změny vázanosti stálých aktiv -0,9365 1,4491 0,6118 1,9818

      -vliv změny vázanosti ostatních aktiv 0,0039 0,0258 2,6969 5,1837 0,4309 0,7146

0,0516 0,2855

-0,2134 0,2971

0,1932 0,2925

0,1299 -0,2946

0,3232 -0,0023

0,0994 0,0430

∆(2010)-

(2009)

∆(2011)-

(2010)
log log

0,4542 0,0472

 

Zdroj:[ vlastní zpracování] 

V dalších sloupcích jsou uvedeny hodnoty, které jsou vypočítány jako poměr 

období k předešlému. Po vynásobení stem, dostaneme výsledek v procentech. Pro další 

výpočet byly tyto hodnoty zlogaritmovány. 

Tabulka 17: Výpočty Du-Pontova pyramidového rozboru 

  

Absolutní změna 
Relativní změna 

(%) 
2010-

2009 

2011-

2010 2010-2009 2011-2010 

Celková změna rentability vlastního kapitálu ROE x x 184,5532 11,4716 

1. vliv změny ROA na ROE 0,0478 -0,0006 110,4972 -0,5249 

2. vliv změny multiplikátoru (finanční páka) na ROE 0,0147 0,0117 25,7314 10,4009 

-vliv změny ROS na ROE 0,0374 -1,5544 56,0281 96,1042 

-vliv změny obratu aktiv na ROE 0,0251 1,5654 34,8792 -49,2503 

      -vliv změny vázanosti oběžných aktiv -0,0076 0,0040 12,6126 92,9870 

      -vliv změny vázanosti stálých aktiv 0,0704 0,0069 -38,8198 98,1812 

      -vliv změny vázanosti ostatních aktiv -0,0003 0,0001 169,6912 418,3742 

Zdroj:[ vlastní zpracování] 

Hodnoty v Tabulce 7 jsou vypočteny dle běžného postupu u tohoto rozkladu. Vlivy 

analytických ukazatelů, které působí pozitivně na výnos na vlastní kapitál, jsou kladná 

čísla a vlivy analytických ukazatelů působících negativně jsou čísla záporná. 

Pomocí výpočtu relativní změny jsou zjištěny údaje, o kolik procent se změnil vliv 

ukazatelů v letech 2009 -2010 a 2010-2011.  

V tabulkách je znázorněn rozklad ROE a jeho vývoj v čase. Za pomoci 

logaritmické metody je zjištěn vliv dílčích ukazatelů na celkový ukazatel. 
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Vrcholový ukazatel ROE ve sledovaném období stoupá, a to lze hodnotit jako 

pozitivní vývoj. Tento ukazatel v období 2009/2010 stoupl o 184,55 %.  Nejvíce je 

ovlivněn zvýšením syntetického ukazatele rentability aktiv, který se navýšil o 110,50 % a 

finanční páky, tj. poměr aktiv na vlastní kapitál, který se zvýšil o 25,73 %. Rentabilita 

tržeb se navýšila o 56,03 % a obrat aktiv o 34,88 %, Vliv změny vázanosti stálých aktiv 

klesl o hodnotu 0,9365, což je o 38,82 %, důsledkem odepisování majetku a vázanost 

ostatních aktiv stoupla o 169,69 % a vliv změny vázanosti oběžných aktiv stoupl  

o 12,61%. 

Ukazatel ROE v období 2010/2011 stoupl o 11,47 %. Ukazatele, ze kterých je 

složen tento ukazatel, jako je ROA, poklesl o hodnotu 0,0004, což je pokles o 0,52 % a 

finanční páka stoupla o 10,40 %. Příznivý vývoj byl vliv změny ROS na ROE ve výši 

96,10 %, na rozdíl od vlivu změny obratu aktiv, který poklesl o hodnotu 0,2066, což je 

pokles o 49,25 %. Vázanost aktiv dosahuje pozitivních výsledků. Nárůst vázanosti 

oběžných aktiv je 92,99 %, stálých aktiv 98,18 % a ostatních aktiv 418,37 %. 

Aby rostl ukazatel ROE, musí dílčí ukazatel zisková marže stoupat. Z výpočtů je 

zřejmé, že zvyšování dílčího ukazatel zisková marže působí pozitivně na ROE. Ziskovost 

tržeb je výsledkem dobré kontroly nákladů či hospodárnosti při spotřebě kapitálu. Čím 

vyšší je zisková marže, tím lépe.  

V období 2009/2010 růst dílčího ukazatel obratu aktiv pozitivně ovlivňuje ROE.  

V období 2010/2011 tento ukazatel se snížil. I přes snížení tohoto ukazatele je vývoj dobrý, 

jelikož výsledky obratu aktiv jsou menší než 1 rok.  Vysoký obrat je projevem efektivního 

využívání kapitálu, se kterým podnik hospodaří. Společnost s nízkým obratem aktiv 

využívá dluhového financování. 

Pro růst ukazatele ROE, musí dílčí ukazatel finanční páka, růst. Od roku 2009 do 

roku 2011 se tento ukazatel navýšil o 38,80 %. Tento nárůst je znázorněn i v grafu č.8. 

Příznivé hodnoty jsou způsobeny stoupajícím ziskem a celkovými aktivy  

ve sledovaném období. Mírné negativní vlivy zjištěné výpočty nemají žádné vážné 

důsledky pro společnost. Tento pyramidální rozklad dokazuje, že management společnosti 

věnuje pozornost výhodnosti kapitálu investovaného do společnosti. 
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6. VYBRANÉ BONITNÍ A BANKROTNÍ MODELY 

6.1 Bankrotní modely 

Cílem bankrotních modelů je identifikovat, zda v blízké budoucnosti firmě hrozí 

bankrot. Vychází se z předpokladu, že firma má problémy s likviditou, s výší čistého 

pracovního kapitálu a s rentabilitou vloženého kapitálu. K bankrotním modelům  patří 

 Z-skóre (Altmanův model), indexy IN (důvěryhodnosti) a např. Tafflerův model [4]. 

6.1.1 Altmanův model  

Tabulka 18: Vstupní hodnoty – Altmanův model 

Vstupní data 
2009 2010 2011 

[tis. Kč]] 

Vlastní kapitál 245542 254895 262143 

Celková aktiva 317331 414184 470267 

Tržby 98678 173718 100099 

Nerozdělené zisky 36229 28842 31245 

Krátkodobé pohledávky 31594 77062 140152 

Zásoby 147 164 559 

Krátkodobý finanční majetek 44567 67107 28632 

Krátkodobé závazky 16415 75667 17960 

Krátkodobé bankovní úvěry, výpomoci 6672 3125 6771 

Pracovní kapitál 53221 65541 144612 

Dluhy 12752 27200 39396 

EBIT – provozní hospodářský výsledek 11489 31558 35660 

Zdroj: [vlastní zpracování +interní data firmy CELIO, a.s.] 

Tabulka 19: Výpočty a vyhodnocení – Altmanův model 

Ukazatelé 2009 2010 2011 

X1=pracovní kapitál/aktiva 0,17 0,16 0,31 

X2=nerozdělený zisk/aktiva 0,11 0,07 0,07 

X3=EBIT/aktiva 0,04 0,08 0,08 

X4=vlastní kapitál/dluhy 19,26 9,37 6,65 

X5=obrat/aktiva 0,31 0,42 0,21 

Zi=1,2X1+1,4X2+3,3X3+0,6X4+1,00X5 12,39 6,63 5,01 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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Podle Altmanova bankrotního modelu dosáhla firma ve sledovaných letech dobrých 

výsledků. U této firmy je dle těchto výpočtů malé riziko bankrotu. Firma je v pásmu 

prosperity.  

6.1.2 Tafflerův bankrotní model 

Tabulka 20: Vstupní hodnoty Tafflerova modelu 

Vstupní data 
2009 2010 2011 

[tis. Kč]] 

celková aktiva 317331 414184 470267 

tržby 98678 173718 100099 

EBIT - provoz. hospodářský výsledek 11489 31558 35660 

cizí zdroje 53394 135440 89158 

krátkodobé závazky 16415 75667 17960 

oběžná aktiva 79048 156712 174267 

Zdroj:[ vlastní zpracování +interní data firmy CELIO, a.s.] 

 

Tabulka 21: Výpočty a vyhodnocení Tafflerova modelu 

Ukazatelé 2009 2010 2011 

R1=EBIT/krátkodobé závazky 0,70 0,42 1,99 

R2=oběžná aktiva/cizí zdroje 1,48 1,16 1,95 

R3=krátkodobé závazky/aktiva 0,05 0,18 0,04 

R4=tržby/aktiva 0,31 0,18 0,36 

T=0,53R1+0,13R2+0,18R3+0,16R4 0,62 0,43 1,37 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Pomocí Tafflerovy diskriminační rovnice se došlo k pozitivním výsledkům. Dle 

výsledných hodnot se firma nemusí obávat bankrotu. 

6.2 Bonitní modely 

Bonitní modely jsou založeny na diagnostice finančního zdraví podniku za pomocí 

bodového hodnocení za jednotlivé hodnocené oblasti hospodaření. Firma se zařadí dle 

dosažených bodů do určité kategorie. Mezi bonitní modely patří Tamariho model nebo 

Kralickův Quicktest. 
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6.2.1 Kralickův Quicktest 

Tabulka 22: Vstupní hodnoty pro „Rychlý test“ 

Vstupní data 
2009 2010 2011 

[tis. Kč] 

Vlastní kapitál 245542 254895 262143 

Cizí kapitál 55394 135440 89158 

Celková aktiva 317331 414184 470267 

Tržby 98678 173718 100099 

Krátkodobý finanční majetek 44567 67107 28632 

Odpisy 19071 18741 20748 

Nezdaněné cash flow 50372 76061 38115 

Bilanční cash flow 42839 59679 158415 

Přechodné účty aktiv 226 1073 3205 

Přechodné účty pasiv 18395 23849 118966 

EBIT - provoz. hospodářský výsledek 11489 31558 35660 

EAT-zisk po zdanění 8312 24553 28149 

Daň z příjmů 2713 6391 6243 

Zdroj: [vlastní zpracování +interní data firmy CELIO, a.s.] 

 

Tabulka 23: Výpočty a vyhodnocení Kralicekova Quicktestu 

Ukazatelé 2009 Hodnocení 2010 Hodnocení 2011 Hodnocení 

Kvóta vlastního kapitálu 77,38% 1 61,54% 1 55,74% 1 

Doba splácení dluhu z CF 0,25 1 1,15 1 0,38 1 

CF v % tržeb 51,05% 1 43,78% 1 38,08% 1 

ROA 3,62% 4 7,62% 4 7,58% 4 

Výsledná hodnocení 

 
1,75 

 
1,75 

 
1,75 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Výsledky Kralicekova quicktestu dopadly výborně. Ve třech ukazatelích je firma 

hodnocena na výbornou. Jen v rentabilitě aktiv obdržela ohodnocení dostatečné.  Výsledná 

známka 1,75 je určena jako jednoduchý aritmetický průměr známek. 
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6.2.2 Index bonity 

Tabulka 24: Vstupní hodnoty pro „Index bonity“ 

Vstupní data 
2009 2010 2011 

[tis. Kč]] 

Celková aktiva 317331 414184 470267 

Výkony 98678 173718 100099 

Zásoby 147 164 559 

EBIT - provoz. hospodářský výsledek 11489 31558 35660 

Cizí zdroje 53394 135440 89158 

Cash flow 44567 67107 28632 

[Zdroj: vlastní zpracování +interní data firmy CELIO, a.s.] 

 

Tabulka 25: Výpočty a vyhodnocení Indexu bonity 

Ukazatelé 2009 2010 2011 

Xi1=cash flow/cizí zdroje 0,83 0,50 0,32 

Xi2=celk.aktiva/cizí zdroje 5,94 3,06 5,27 

Xi3=EBIT/aktiva 0,04 0,08 0,08 

Xi4=EBIT/výkony 0,12 0,18 0,36 

Xi5=zásoby/výkony 0,00 0,00 0,01 

Xi6=výkony/aktiva 0,31 0,42 0,21 

Bi=1,5Xi1+0,08Xi2+10Xi3+5Xi4+0,3Xi5+0,1Xi6 2,70 2,70 3,47 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Metoda hodnocení tj. Index bonity ve sledovaných rocích dosahuje výborné 

hodnoty. V roce 2011 se ještě finančně-ekonomická situace firmy zlepšila z velmi dobré 

situace na extrémně dobrou.  
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7. VYHODNOCENÍ, NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

K OPTIMALIZACI FINANČNÍHO ZDRAVÍ PODNIKU 

Struktura aktiv informuje o tom, do čeho firma investovala kapitál. Analýzou je 

posouzena struktura aktiv a pasiv. Ze struktury aktiv a pasiv lze určit, z jakého kapitálu 

byly pořízeny. Z hlediska celkového majetku firmy CELIO, a.s. můžeme pozorovat 

rostoucí hodnotu bilanční sumy aktiv, která se v období let 2009-2011 zvýšila o 148 %. 

Z údajů kapitoly 3. (vertikální a horizontální analýza) můžeme konstatovat, že  

od roku 2009 do roku 2011 firma navýšila dlouhodobý majetek o 152 935 tis. Kč. 

Společnost nejvíce investovala do pořízení movitých věcí a to ve výši 27 859 tis. Kč,  

do staveb ve výši 33 535 tis. Kč a do pozemků ve výši 725 tis. Kč. Hodnota 

nedokončeného DHM se od roku 2009 snížila o 7 298 tis. Kč. Firma od roku 2009 navýšila 

oběžná aktiva o 95 218 tis. Kč. Z tohoto oběžného majetku se zásoby navýšily o 380 %,  

tj. o 412 tis. Kč. Analýzou krátkodobých pohledávek je zjištěno, že od roku 2009 je nárůst 

o 108 558 tis. Kč. Naopak krátkodobý finanční majetek od tohoto roku pokles o 15 935 tis. 

Kč. Výrazné navýšení je v aktivech u časového rozlišení, a to nárůst o 2 979 tis. Kč.  

Po sledované období zůstal základní kapitál ve stejné výši. Od roku 2009 se vlastní 

kapitál navýšil o 16 602 tis. Kč, ale na krytí aktiv se výrazněji podílel cizí kapitál, který se 

navýšil od roku 2009 o 35 764 tis. Kč. Z výsledků je zřejmé, že z těchto cizích aktiv, jsou 

to především bankovní úvěry dlouhodobé, které se navýšily o 26 644 tis. Kč. 

Z rozboru nákladů je zřejmé, že firma měla nejvyšší náklady v roce 2010, ale 

v celkovém hodnocení od roku 2009 náklady poklesly o 19 918 tis. Kč. Celkové tržby 

 za prodané zboží se navýšily o 2 290 tis. Kč. Firma v roce 2011 měla tržby z prodeje DM 

ve výši 292 tis. Kč, což je zvýšení od roku 2009 o 193 tis. Kč. Výsledek hospodaření za 

účetní období od roku 2009 vzrostl o 338 %. Provozní výsledek hospodaření vzrostl  

o 24 171 tis. Kč, ale finanční výsledek hospodaření klesl z - 464 tis. Kč na - 1 269 tis. Kč. 

Analýzou likvidity můžeme konstatovat, že společnost má likviditu výbornou. 

Všechny typy analyzovaných likvidit jsou nad doporučenými hodnotami. 

Běžná likvidita od roku 2009 stoupla o 101 %. Nejvyšší hodnoty nabyla v roce 

2011, a to 9,70. V tomto období má společnost vysokou hodnotu oběžných aktiv (pracovní 
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kapitál), která se od roku 2009 stále zvyšuje. Na této hodnotě se také podílí nízká hodnota 

krátkodobých závazků a nárůst krátkodobých pohledávek. Tyto pohledávky se od roku 

2009 navýšily o 343,60 %, což je o 108 558 tis. Kč.  Ze sledovaného období byla nejvyšší 

hodnota krátkodobých závazků v roce 2010, a to se projevilo na nižší hodnotě běžné 

likvidity, která je přesto v doporučených hodnotách. U tohoto ukazatele můžeme říci, že 

čím větší hodnota likvidity, tím je lepší schopnost uspokojovat věřitele. Na druhé straně 

příliš vysoká hodnota tohoto ukazatele svědčí o zbytečně vysoké hodnotě pracovního 

kapitálu. 

Analýzou pohotové likvidity byly zjištěny opět pozitivní hodnoty pro tento typ 

likvidity. Hodnota pohotová likvidity se blíží k hodnotě běžné likvidity. Tento stav je 

zapříčiněn tím, že společnost má malou hodnotu zásob oproti hodnotám krátkodobých 

závazků a krátkodobému finančnímu majetku. Je dobré, že si společnost neváže finanční 

prostředky v zásobách. Tento stav vyplývá z činnosti společnosti. Velký objem oběžných 

aktiv vázaný ve formě pohotových prostředků nepřináší výnosy z úroků. 

Okamžitá likvidita je poměr krátkodobého finančního majetku a krátkodobých 

závazků. Po sledované období je vždy hodnota krátkodobého finančního majetku vyšší než 

hodnota krátkodobých závazků. Společnost si udržuje vyšší hodnotu peněz na účtech 

v bankách, než jsou krátkodobé závazky. Tento stav svědčí o neefektivním využívání 

finančních prostředků. 

Analýzou čistého pracovního kapitálu bylo zjištěno, že firma má dostatek 

provozních prostředků po úhradě krátkodobých závazků. Tento ukazatel se od roku 2009 

navýšil o 149,5 6 %, tj. o 93 673 tis. Kč. Společnost by se měla zaměřit na využití 

přebytečného čistého pracovního kapitálu. 

Další analyzovanou částí je stabilita a zadluženost společnosti. Zadluženost udává 

poměr cizího kapitálu k celkovým aktivům. Tento ukazatel představuje riziko, čím vyšší 

zadluženost, tím vyšší riziko. Procento zadluženosti v letech 2009 bylo 16,83 %, v roce 

2010 32,70 % a 2011 18,96 %.  Společnost nedosáhla v roce 2009 a 2011 doporučené 

hodnoty pro celkovou zadluženost, což je 30-60 %. Z výpočtů je zřejmé, že v roce 2010 

byly nejvíce z analyzovaného období využity cizí zdroje k pořízení aktiv. Společnost 

 dle těchto výpočtů může více využít cizí zdroje pro pořízení aktiv. 
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Podíl vlastních zdrojů od roku 2009 se snižuje. V roce 2009 společnost využila 

vlastní zdroje ze 77,38 % na krytí celkových aktiv a v roce 2011 to bylo 55,74 %. 

Společnost zvýšila využívání cizích zdrojů na krytí celkových aktiv. To je správné, jelikož 

cizí kapitál je lacinější než vlastní. 

Ze sledovaného období byla nejvyšší míra zadlužení společnosti v roce 2010, kdy 

hodnota zadlužení byla 53,14 %. Ukazatel poměřuje cizí zdroje a vlastní kapitál. 

Z vypočítaných hodnot úrokového krytí bylo zjištěno, že v každém sledovaném roce zisk 

překračuje placené úroky. Výsledky obou těchto ukazatelů jsou uspokojivé. 

Důležitým ekonomickým ukazatelem je rentabilita. Rentabilita znamená schopnost 

dosahovat výnosu na základě vložených prostředků. V Tabulce 3 jsou hodnoty rentability 

investovaného kapitálu, vlastního kapitálu, aktiv a tržeb. 

Dle hodnot můžeme hodnotit vývoj rentability investovaného kapitálu pozitivně, 

jelikož má vzrůstající tendenci. V roce 2009 společnost dosáhla 0,05 Kč zisku z jedné 

koruny investovaného kapitálu a v roce 2011 již 0,11 Kč zisku z jedné koruny vloženého 

kapitálu, kterou investovali akcionáři a věřitelé. 

Rentabilita vlastního kapitálu také roste. Nejméně zisku z jedné koruny vloženého 

vlastního kapitálu bylo v roce 2009, a to 0,04 Kč a nevíce zisku bylo v roce 2011, a to 

 0,11 Kč zisku z jedné koruny vloženého vlastního kapitálu. 

Rentabilita aktiv je míra výnosu na aktiva, bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou 

financována. Rentabilita celkových aktiv v roce 2010 a 2011 mají přibližně stejný podíl 

tvorby zisku, který činí po zaokrouhlení 0,08 Kč zisku na jednu korunu celkových aktiv. 

Nejvyšší rentabilita aktiv byla v roce 2010 a 2011. 

Dalším důležitým ukazatelem je rentabilita tržeb. Opět ve sledovaném období 

rentabilita tržeb roste. Nejvíce bylo dosaženo zisku z jedné koruny tržeb v roce 2011, a to 

0,36 Kč. V roce 2010 se hodnota tržeb zvýšila o 76 %, tj. o 75 040 tis. Kč. V roce 2011 se 

hodnota tržeb snížila o 42 % oproti roku 2010, ale EBIT se zvýšil o 13 %. 

Při porovnání rentabilit společnosti dle analýzy odvětví, můžeme zhodnotit, že jen 

v roce 2009 ROS nedosáhlo hodnoty odvětvového průměru. Ostatní hodnoty rentabilit jsou 

nad hodnotami odvětvového průměru. 
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Doba obratu pohledávek se od roku 2009 zvýšila o 377 dnů. V roce 2009 byla doba 

obratu pohledávek 113 dnů a v roce 2011 490 dnů. Doba obratu závazků v roce 2009 byla 

59 dnů, v roce 2010 156 a v roce 2011 se opět snížila na 64 dny. 

Doba obratu zásob udává, kolikrát přešly zásoby znovu do peněžní formy. Doba 

obratu zásob se ve sledovaném období zvyšuje, a to od 0,5 dne až po 2 dny. Tento stav je 

zapříčiněn nízkým stavem zásob k poměru tržeb.  Doba obratu zásob společnosti je pod 

odvětvovým průměrem, který je v roce 2009 19 dní a v roce 2010 18 dní. Obrat zásob 

udává, kolikrát by se zásoby během roku spotřebovaly.  Výsledky ukazují, že v období 

2009 jsou zásoby spotřebovány 671krát, v roce 2010 1059krát. V roce 2011 je to nejméně, 

a to 179krát, je to nejméně ze sledovaného období. 

Hodnoty obratu aktiv nedosahují hodnoty 1, která je minimální doporučovaná 

hodnota tohoto ukazatele. Tento ukazatel od roku 2009 zdaleka nedosahuje k této hodnotě. 

Dle špatných výsledků můžeme říci, že společnost je neúměrně vybavená či majetek 

neefektivně využívá. Ve sledované společnosti aktiva tvoří důležitou součást, bez které by 

nemohla provozovat svoji činnost. Jde především o nákladná zařízení, která přinesou 

v budoucnu vyšší užitek. Z toho se odvíjí zanedbatelná doba obratu aktiv. Obrat 

dlouhodobého hmotného majetku je také velmi nízký, protože společnost má velké 

množství investičního majetku. 

Du Pontovo rozkladem, je zjištěno, že vrcholový ukazatel rentability vlastního 

kapitálu má rostoucí tendenci v celém sledovaném období, což můžeme hodnotit jako 

pozitivní vývoj. Tento stav je způsoben rostoucím ziskem. Společnost by se měla snažit o 

udržení hospodaření, alespoň v takém rozsahu jak hospodaří v současnosti. 

 Výsledkem Altmanova modelu – Z-skóre je zjištěno, že společnost dosahuje 

dobrých výsledků a dle výpočtů je malé riziko bankrotu. Společnost se nachází v pásmu 

prosperity. Dle výsledků na základě Tafflerovo bankrotního modelu, se společnost nemusí 

obávat bankrotu. 

Bonitní model Kralickův Quicktest hodnotil společnost na výbornou a výsledná 

známka je 1,75.  Metodou Index bonity obdržela hodnocení ekonomické situace z velmi 

dobré na extrémně dobrou. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení finanční zdraví společnosti CELIO, a.s. 

v letech 2009 – 2011 včetně doporučení k optimalizaci finančního zdraví společnosti  

na základě rozboru a zhodnocení výsledků. Finanční analýza byla provedena z pozice 

externího pozorovatele. 

Práce byla rozdělena na části. Teoretická část popisuje především jednotlivé 

metody finanční analýzy a vymezení vybraných ukazatelů. V této části byly informace 

vybrány z literatury, která je uvedena v seznamu literatury.  

Další část charakterizovala analyzovanou společnost.  Informace o společnosti byly 

čerpány z internetových stránek a výroční zprávy společnosti. 

Následující části byly věnovány podrobnému ekonomickému rozboru. Byla 

provedena vertikální a horizontální analýza aktiv, pasiv a nákladů, výnosů včetně 

hospodářského výsledku. Pro další rozbor byly vybrány relevantní ukazatelů především 

likvidity, zadluženosti, rentability a aktivity. 

V následující kapitole byl proveden pyramidový rozklad dílčích ukazatelů  

 na vrcholový ukazatel ROE. 

Finanční analýza byla provedena i pomocí vybraných bonitních a bankrotních 

modelů. Jako bankrotní model byl vybrán Altmanův model – Z-skóre a Tafflerův 

bankrotní model. Jako bonitní model byl vybrán Kralickův Quicktest a Index bonity.  

U bonitních a bankrotních modelů byly provedeny výpočty vč. komentářů. 

V kapitole sedm je provedeno celkové hodnocení z výpočtů předešlých kapitol. 

V této kapitole je upozorňováno na možnosti zlepšení. Jedním z nepříznivých ukazatelů je 

doba obratu pohledávek. Společnost je velmi vybavená investičním majetkem, proto je 

obrat DHM nízký. Mezi další doporučení patří zaměření společnosti na lepší využití 

přebytečného čistého pracovního kapitálu a dále na výši peněz na účtech v bankách. Přesto 

žádný z výsledků nepředpovídal společnosti ohrožení, například bankrotem, insolvencí či 

exekucí. Výsledky ji hodnotily jako společnost s výborným finančním zdravím. 

Provedenou finanční analýzou nebyly zjištěny žádné závažné nepříznivé vlivy, 

které by ohrožovaly finanční zdraví společnosti CELIO, a.s.. Hospodaření společnosti by 
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v budoucnu mohla ovlivnit konkurence. V současné době není v okrese Most, žádná 

srovnatelná společnost, která by zajišťovala v takové míře služby v oblasti využívání a 

odstraňování odpadů, včetně rozšířených logistických služeb, a to přispívá k ekonomické 

prosperitě společnosti. Devizou do budoucnosti společnosti je snižování podílu 

skládkových aktivit na svých výkonech ve prospěch výkonů, které souvisí s úpravou 

odpadů, které následně materiálně a energeticky využije. Provedená finanční analýza je 

důkazem, že kondice společnosti je výborná. 
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Příloha č. 1 Vybrané položky z rozvahy 

ROZVAHA  (V TIS.KČ) - AKTIVA 

AKTIVA 

CELKEM 

Stav v období Vertikální analýza v % 
Horizontální analýza    

v % 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
2010/   

2009 

2011/   

2010 

317 332 414 184 470 267 100 100 100 130,5207 113,5406 

Dlouhodobý 

majetek 238 057 256 399 292 795 75,0183 61,9046 62,2614 107,7049 114,1951 
Dlouhodobý 
nehmotný majetek 83 0 0 0,0262 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Software 83 0 0 0,0262 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Dlouhodobý 
hmotný majetek 237 974 256 399 292 795 74,9921 61,9046 62,2614 107,7424 114,1951 

Pozemky 32 680 32 732 33 405 10,2984 7,9028 7,1034 100,1591 102,0561 

Stavby 182 420 157 444 215 955 57,4855 38,0131 45,9218 86,3085 137,1631 
Samost.mov.věci a 

soubory movit.věcí 11 728 8 656 39 587 3,6958 2,0899 8,4180 73,8063 457,3360 
Nedokončený 

DHM 11 146 48 607 3 848 3,5124 11,7356 0,8183 436,0937 7,9166 
Poskytnuté zálohy 

na DHM 0 8 960 0 0,0000 2,1633 0,0000 0,0000 0,0000 

Oběžná aktiva 79 049 156 712 174 267 24,9105 37,8363 37,0570 198,2467 111,2021 

Zásoby 147 164 559 0,0463 0,0396 0,1189 111,5646 340,8537 

Materiál 147 164 448 0,0463 0,0396 0,0953 111,5646 273,1707 

Výrobky 0 0 111 0,0000 0,0000 0,0236 0,0000 0,0000 
Dlouhodobé 
pohledávky 2 741 12 379 4 924 0,8638 2,9888 1,0471 451,6235 39,7770 
Pohledávky z 

obchodních vztahů 0 5 287 0 0,0000 1,2765 0,0000 0,0000 0,0000 
Odložená daňová 
pohledávka 2 741 7 092 4 924 0,8638 1,7123 1,0471 258,7377 69,4303 
Krátkodobé 

pohledávky 31 594 77 062 140 152 9,9561 18,6057 29,8026 243,9134 181,8691 
Pohledávky z 
obchodních vztahů 31 143 77 009 136 252 9,8140 18,5929 28,9733 247,2755 176,9300 
Stát - daňové 

pohledávky 394 0 3 687 1,2651 0,0000 0,7840 0,0000 0,0000 
Krátkodobé 
poskytnuté zálohy 57 53 62 0,0180 0,0128 0,0132 92,9825 116,9811 
Dohadné účty 

aktivní 0 0 131 0,0000 0,0000 0,0279 0,0000 0,0000 

Jiné pohledávky 0 0 20 0,0000 0,0000 0,0043 0,0000 0,0000 
Krátkodobý 

finanční majetek 44 567 67 107 28 632 14,0443 16,2022 6,0885 150,5755 42,6662 

Peníze 227 199 146 0,5093 0,2965 0,0310 87,6652 73,3668 

Účty v bankách 44 340 66 908 28 486 13,9727 16,1542 6,0574 150,8976 42,5749 

Časové rozlišení 226 1 073 3 205 0,0712 0,2591 0,6815 474,7788 298,6952 
Náklady příštích 
období 226 1 052 1 651 0,0712 0,2540 0,3511 465,4867 156,9392 
Komplexní náklady 

příštích období 0 0 1 496 0,0000 0,0000 0,3181 0,0000 0,0000 
Příjmy příštích 
období 0 21 58 0,0000 0,0051 0,0123 0,0000 276,1905 

Zdroj: [Výroční zpráva + vlastní zpracování] 
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Příloha č. 2 Vybrané položky z rozvahy 

ROZVAHA  (V TIS.KČ) - PASIVA 

PASIVA CELKEM 

Stav v období Vertikální analýza v % 
Horizontální analýza   

  v % 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
2010/     

2009 

2011/    

2010 

Vlastní kapitál 245 542 254 895 262 144 77,3772 61,5415 55,7435 3,8091 2,8439 

Základní kapitál 190 000 190 000 190 000 59,8744 45,8733 40,4025 0,0000 0,0000 

Základní kapitál 190 000 190 000 190 000 59,8744 45,8733 40,4025 0,0000 0,0000 
Rezervní fondy, nedělitelný fond 
a ostatní fondy ze zisku 11 001 11 500 12 750 3,4667 2,7765 2,7112 4,5360 10,8696 
Zákonný rezervní 
fond/nedělitelný fond 11 001 11 500 12 750 3,4667 2,7765 2,7112 4,5360 10,8696 
Výsledek hospodaření minulých 
let 36 229 28 842 31 245 11,4168 6,9636 6,6441 -20,3897 8,3316 

Nerozdělený zisk minulých let 36 229 28 842 31 245 11,4168 6,9636 6,6441 -20,3897 8,3316 
Hospodářský výsledek běžného 
úč.období (+/-) 8 312 24 553 28 149 2,6193 5,9280 5,9857 195,3922 14,6459 

Cizí zdroje 53 394 135 440 89 158 16,8260 32,7004 18,9590 153,6615 -34,1716 

Rezervy 24 227 32 573 27 040 7,6346 7,8644 5,7499 34,4492 -16,9865 
Rezervy podle zvlášt. práv. 

předpisů 24 005 26 243 21 626 7,5647 6,3361 4,5987 9,3231 -17,5933 

Ostatní rezervy 222 6 330 5 414 0,0700 1,5283 1,1513 2751,3514 -14,4708 

Dlouhodobé závazky 0 0 4 762 0,0000 0,0000 1,0126 0,0000 100,0000 
Závazky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 4 762 0,0000 0,0000 1,0126 0,0000 100,0000 

Krátkodobé závazky 16 415 75 667 17 960 5,1728 18,2689 3,8191 360,9625 -76,2644 

Závazky z obchodních vztahů 3 012 59 960 6 245 0,9492 14,4767 1,3280 1890,7039 -89,5847 

Závazky k zaměstnancům 625 554 737 0,1970 0,1338 0,1567 -11,3600 33,0325 
Závazky ze sociál. zabezp. a 
zdravot.pojištění 366 350 454 0,1153 0,0845 0,0965 -4,3716 29,7143 

Stát - daňové závazky a dotace 11 569 13 935 10 425 3,6457 3,3644 2,2168 20,4512 -25,1884 

Dohadné účty pasivní 843 867 98 0,2657 0,2093 0,0208 2,8470 -88,6967 

Jiné závazky 0 1 1 0,0000 0,0002 0,0002 100,0000 0,0000 

Bankovní úvěry a výpomoci 12 752 27 200 39 396 4,0185 6,5671 8,3774 113,2999 44,8382 

Bankovní úvěry dlouhodobé 6 080 24 075 32 625 1,9160 5,8126 6,9375 295,9704 35,5140 

Krátkodobé bankovní úvěry 6 672 3 125 6 771 2,1025 0,7545 1,4398 -53,1625 116,6720 

Časové rozlišení 18 395 23 849 118 966 5,7968 5,7581 25,2975 29,6494 398,8301 

Výdaje příštích období 88 17 185 0,0277 0,0041 0,0393 -80,6818 988,2353 

Výnosy příštích období 18 307 23 832 118 781 5,7691 5,7540 25,2582 30,1797 398,4097 

Zdroj: [Výroční zpráva + vlastní zpracování] 
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Příloha č. 3 Náklady 

Náklady  

Označení 

Skuteč.v účetním 

období 
Vertikální analýza v % 

Horizontální 

analýza    v % 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
2010/   

2009 

2011/   

2010 

Výkonová spotřeba 33 864 82 617 30 400 36,8083 54,7669 41,0351 143,9670 -63,2037 

Spotřeba materiálu a energie 7 752 8 781 10 008 8,4260 5,8209 13,5092 13,2740 13,9734 

Služby 26 112 73 836 20 392 28,3823 48,9460 27,5259 182,7665 -72,3820 

Náklady vynaložené na prodané 

zboží 1 238 1 374 3 456 1,3456 0,9108265 4,665038 10,9855 151,5284 

Přidaná hodnota 58 474 84 586 58 748 63,5580 56,0722 79,3002 44,6557 -30,5464 

Osobní náklady součet 14 619 15 575 17 531 15,8900 10,3247 23,6640 6,5394 12,5586 

Mzdové náklady 10 726 11 134 12 270 11,6586 7,3807 16,5625 3,8038 10,2030 

Odměny členům orgánů společnosti 

družstva 285 301 298 0,3098 0,1995 0,4023 5,6140 -0,9967 

Náklady na soc.zabezpečení a 

zdrav.pojištění 3 354 3 813 4 577 3,6456 2,5276 6,1782 13,6852 20,0367 

Sociální náklady 254 327 386 0,2761 0,2168 0,5210 28,7402 18,0428 

Daně a poplatky 484 801 472 0,5261 0,5310 0,6371 65,4959 -41,0737 

Odpisy DNM a HM 19 071 18 741 20 748 20,7291 12,4234 28,0064 -1,7304 10,7091 

Změna stavu rezerv a opr.položek v 

provoz.oblasti a komplex. nákladů 

příštích období 
17 062 22 465 -7 457 18,5455 14,8921 -10,0657 31,6669 -133,1939 

Ostatní provozní náklady 2 153 2 112 1 214 2,3402 1,4000 1,6387 -1,9043 -42,5189 

Nákladové úroky 668 244 1 235 0,7261 0,1617 1,6670 -63,4731 406,1475 

Ostatní finanční náklady 129 532 241 0,1402 0,3527 0,3253 312,4031 -54,6992 

Daň z příjmů za běžnou činnost 2 713 6 391 6 243 2,9489 4,2366 8,4270 135,5695 -2,3158 

splatná 4 782 10 742 4 075 5,1978 7,1209 5,5006 124,6340 -62,0648 

odložená -2 069 -4 351 2 168 -2,2489 -2,8843 2,9264 110,2948 -149,8276 

Mimořádné náklady 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Náklady celkem 92 001 150 852 74 083 100,0000 100,0000 100,0000 63,9678 -50,8903 

Zdroj: [Výroční zpráva + vlastní zpracování] 
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Příloha č. 4 Výnosy 

Výnosy 

Označení 

Skuteč.v účetním období Vertikální analýza v % 
Horizontální 

analýza    v % 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
2010/   

2009 

2011/   

2010 

Tržby za prodej zboží 1 309 1 431 3 599 1,3049 0,8159 3,5205 9,3201 151,5024 

Obchodní marže 71 57 143 0,0708 0,03250 0,1399 -19,7183 150,8772 

Výkony 92 267 167 146 89 005 91,9791 95,2974 87,0626 81,1547 -46,7501 

Tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb 92 267 167 146 88 893 91,9791 95,2974 86,9531 81,1547 -46,8172 

Změna stavu vnitropod.zásob 

vlastní výroby 0 0 112 0,0000 0,0000 0,1096 0,0000 0,0000 

Tržby z prodeje DM a materiálu 5 102 5 141 7 607 5,0861 2,9311 7,4410 0,7644 47,9673 

Tržby z prodeje DM 99 50 292 0,0987 0,0285 0,2856 -49,4949 484,0000 

Tržby z prodeje materiálu 5 003 5 091 7 315 4,9874 2,9026 7,1554 1,7589 43,6849 

Ostatní provozní výnosy 1 302 1 525 1 813 1,2979 0,8695 1,7734 17,1275 18,8852 

Výnosové úroky 286 144 160 0,2851 0,0821 0,1565 -49,6503 11,1111 

Ostatní finanční výnosy 47 7 47 0,0469 0,0040 0,0460 -85,1064 571,4286 

Mimořádné výnosy 0 11 0 0,0000 0,0063 0,0000 100,0000 -100,0000 

Výnosy celkem 100 313 175 394 102 231 100,0000 100,0000 100,0000 74,8467 -41,7135 

Zdroj: [Výroční zpráva + vlastní zpracování] 
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Příloha  č. 5 Výsledky hospodaření 

Označení 

Účetní období 
Horizontální analýza v 

% 

2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 

Provozní výsledek 

hospodaření EBIT 11489 31558 35660 174,6801 12,9983 

Finanční výsledek 

hospodaření   -464 -625 -1269 34,6983 103,0400 

Výsledek hospodaření 

za běžnou činnost   8312 24542 28148 195,2599 14,6932 

Mimořádný výsledek 

hospodaření   0 11 0 100,0000 -100,0000 

Výsledek hospodaření 

před zdaněním 

EBT=EAT+daň 

z příjmu 11025 30944 34391 180,6712 11,1395 

Výsledek hospodaření 

za účetní období (+/-) EAT 8312 24553 28148 195,3922 14,6418 

Zdroj: [interní data + vlastní zpracování] 
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Příloha  č. 6 Du Pontův pyramidální rozklad 

 


