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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na provedení finanční analýzy ve společnosti 

KAMENOLOMY ČR s.r.o. se sídlem v Ostravě. Cílem diplomové práce je zhodnotit 

finanční zdraví pomocí poměrových ukazatelů, Du-pontova pyramidálního rozkladu, 

bonitních a bankrotních modelů v období let 2007 – 2011. V úvodní teoretické části je 

zpracována charakteristika analyzované společnosti, navazuje teoretická část s popisem 

aplikovaných metod finanční analýzy. V praktické části je provedeno zhodnocení 

finanční analýzy s doporučeními vhodnými pro zlepšení hospodaření. 

Klíčová slova: finanční analýza, poměrové ukazatele, Du-pontův pyramidální rozklad, 

bonitní a bankrotní modely 

 

Summary 

This thesis is focused on financial analysis of the company KAMENOLOMY 

ČR s.r.o. based in Ostrava. The aim of the thesis is evaluate financial health by ratio 

indicators, Du-pont pyramidal decomposition, solvency and bankruptcy models between 

the years 2007 and 2011. In the introductory part is treated characteristic of the analyzed 

company, continues with theorethical part with description of the methods financial 

analysis. In the practical part is performed the evaluation of the financial analysis with 

the recommendation suitable for improve the economy of the company. 

Key words: financial analysis, ratio indicators,  Du-pont pyramidal decomposition, 

solvency and bankruptcy models. 
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1.  ÚVOD, CÍL PRÁCE 

Finance jsou nedílnou součástí každodenního života všech podnikatelských 

subjektů od jejich počátků až do jejich konců. Všechny podnikatelské subjekty si kladou 

cíle, které jim zajišťují určení směru, jakým chtějí, aby se jejich podnik vyvíjel. Jedním 

z hlavních cílů všech společností je zajištění růstu tržní hodnoty podniku v čase. Tohoto 

cíle se snaží dosáhnout pomocí správného finančního řízení za pomoci finančního 

manažera. Obsah práce finančního manažera je závislý na mnoha hlediscích, jako je 

např. předmět podnikání, charakteristika odvětví nebo velikost odvětví. Základní 

dovedností finančního manažera je však provádění finanční analýzy.  

Finanční analýza je nepostradatelnou součástí finančního řízení každé 

společnosti, jelikož zvyšuje vypovídací hodnotu účetních výkazů a sleduje tak vývoj 

údajů v čase. Proto jsou její výsledky zdrojem pro strategické rozhodování o investicích 

a financování. Finanční analýza poskytuje také potřebné informace pro potřeby 

vlastníků společnosti, jejich investorů a mnoha dalším subjektům.  

Tématem diplomové práce je provedení finanční analýzy ve vybrané těžební 

společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o., která je součástí velkého stavebního koncernu 

Strabag SE. Cílem diplomové práce je tedy zhodnocení finančního zdraví, které bude 

prováděno na období 2007 – 2011. V počátcích tohoto zkoumaného období, tj. v roce 

2008, odstartovala celosvětová ekonomická krize, která ovlivnila chování podniků po 

celém světě a především na odvětví stavebního průmyslu měla zásadní dopady. 

Diplomová práce je rozčleněna do osmi kapitol, které se postupně zaměřují na 

popis společnosti, teoretickou a praktickou část.  

Po úvodu následuje kapitola, ve které je vybraná společnost charakterizována. 

Jelikož se jedná o velký stavební koncern, je zde vedle vývoje rozrůstání společnosti od 

založení až do dnešní doby věnována pozornost také členění společnosti a její 

organizační struktuře.  

Třetí kapitola vymezuje finanční analýzu z hlediska teoretického. Popsány jsou 

zde jak informační zdroje potřebné k provedení finanční analýzy, tak jednotlivé metody 

analýzy sloužící k výpočtům. 
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Po teoretické části následuje část praktická, která je rozdělená do tří jednotlivých 

kapitol. Teoretická část začíná analýzou poměrových ukazatelů, následuje analýza 

pomocí Du-pontova pyramidálního rozkladu a analýza pomocí bankrotních a bonitních 

modelů.  

Předposlední, tedy sedmá kapitola je zaměřena na návrhy a doporučení pro 

zlepšení ekonomického stavu vybrané společnosti, které vyplynou na základě provedení 

finanční analýzy.  

Závěr uzavírá diplomovou práci vyhodnocením a shrnutím zjištěných výsledků. 
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2. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

Druhá kapitola se zaměřuje na charakteristikou vybrané společnosti, kterou je 

společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o. Popisuje vývoj od jejího založení po současnost, 

rozrůstání a členění.  

Společnost byla založena 1. listopadu 1993 usnesením okresního soudu Brno- 

venkov C 12836/1 pod prvotním názvem GOS - Granit Ořechov s.r.o. se sídlem 

v Ořechově. Dnešního názvu KAMENOLOMY ČR s.r.o. se sídlem v Ostravě- Svinově 

společnost využívá od roku 2002, kdy nabylo pravomoci usnesení Krajského soudu o 

zápis do obchodního rejstříku právě pod názvem KAMENOLOMY ČR s.r.o.  

Prvotně byla společnost v roce 1993 založena dvěma společníky. V roce 1994 se 

stala jediným společníkem společnost Bau Holding Aktiengesellschaft se sídlem 

v Rakousku, která je vlastníkem do roku 2000, kdy se společníkem stala společnost Bau 

Holding Beteiligung AG se sídlem v Rakousku. V roce 2004 vstupuje jako společník 

společnost Strabag SE se sídlem v Rakousku, která je od roku 2010 jediným 

společníkem.  

Počínaje rokem 2005 společnost jako člen koncernu Strabag SE zavedla 

jednotné logo „MINERAL“, kterým je šedý trojúhelník, symbolizující skladový 

materiál, s červenou šipkou, která symbolizuje těžbu surovin a nápisem MINERAL, 

který vyjadřuje opracovanou formu surovin.   

Jako člen koncernu Strabag SE začala společnost systematicky expandovat a 

zaujímat stále větší postavení na trhu v oblasti těžby, výroby a prodeje drceného 

kameniva po celé České republice. První rozšiřování v roce 2005 bylo způsobeno 

nákupem lomů Mokrá a Číhaná, kdy se společnost tímto krokem dostala na trh 

Karlovarského kraje. V dalším roce 2006 se společnost rozrostla o lom Zdechovice ve 

východočeském regionu. Roku 2007 se společnost rozšířila díky fúzi s firmou 

KAMENOLOMY Herous s.r.o. a v roce 2008 s firmou Pikaso s.r.o. Tyto dvě 

společnosti po fúzi plně vstoupily do společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o. a tímto se 

rozvoj působnosti rozšířil do Středočeského kraje. Dále v roce 2008 přechází pod 

správu společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o. společnost Štěrkovny spol. s.r.o. Dolní 
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Benešov se šesti provozovnami a tím si společnost upevnila své dominantní postavení 

na trhu v Moravskoslezském kraji.  

V současné době společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o. provozuje 31 lomů a      

5 pískoven. S předmětem podnikání zajišťujícím těžbu, výrobu a prodej drceného 

kameniva se společnost díky svému rozvoji stala výhradním výrobcem kameniva a patří 

k největším producentům kameniva na území České republiky. [8] 

2.1 ČLENĚNÍ SPOLEČNOSTI 

Společnost KAMONOLOMY ČR s.r.o. je řízená ze svého sídla v Ostravě- 

Svinově a jednotlivé lomy a pískovny se podle území sdružují do skupin. Tyto skupiny, 

kterých je celkem na území České republiky šest, viz obrázek č. 1, mají vždy svého 

vedoucího skupiny a ekonoma skupiny a přímo podléhají ředitelství v Ostravě- Svinově. 

Jednotlivé lomy a pískovny ve skupině mají své vedoucí provozovny a ti podléhají 

vedoucímu dané skupiny.    

 

Obrázek č. 1: Rozdělení lomů a pískoven do skupin 

Zdroj: [8] 
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3. TEORETICKÉ VYMEZENÍ FINANČNÍ ANALÝZY 

Ke komplexnímu zhodnocení finanční situace v podniku slouží finanční analýza. 

Jde o formalizovanou metodu, která poměřuje získané informace mezi sebou a tím 

rozlišuje jejich vypovídací schopnost. Pomáhá odhalit, jestli je podnik ziskový, má 

vhodnou kapitálovou strukturu, využívá svých aktiv efektivně, je schopen své závazky 

splácet včas a mnoho dalších skutečností. Finanční analýza je nedílnou součástí 

finančního řízení, protože působí jako zpětná informace kam podnik došel, v čem se mu 

podařilo splnit jeho předpoklady a v čem se mu naopak předpoklady splnit nepodařilo. 

[4] 

Manažerům umožňuje průběžná znalost finanční situace firmy správně se 

rozhodovat při stanovení optimální finanční struktury, získání finančních zdrojů, 

rozdělování zisku apod. Znalost finančního postavení je proto nezbytná, jak ve vztahu 

k minulosti, tak především ve vztahu k budoucímu vývoji. [2, 4] 

Výsledky finanční analýzy, týkající se finančního stavu podniku, neslouží jenom 

pro potřeby manažerů samotné firmy. Slouží také pro potřeby mnoha dalších subjektů, 

které s podnikem přicházení do kontaktu. Takoví uživatelé mohou být buďto externí 

(investoři, banky a jiní věřitelé, stát a jeho orgány atd.) nebo interní (manažeři, odboráři, 

zaměstnanci). [2] 

3.1 INFORMAČNÍ ZDROJE FINANČNÍ ANALÝZY 

Pro zpracování finanční analýzy jsou důležitá vstupní data. Mezi základní zdroje 

vstupních dat patří účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow. 

 

Obrázek č. 2: Vzájemná provázanost účetních výkazů 

Zdroj: [4] 
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3.1.1 ROZVAHA 

Rozvaha je základním účetním výkazem každého podniku. Poskytuje pohled na 

majetkovou a finanční strukturu podniku. Na straně aktiv udává přehled o výši a 

struktuře majetku a na straně pasiv zase o způsobu financování tohoto majetku. 

Rozvaha se v podniku sestavuje vždy k určitému datu a musí platit, že se aktiva rovnají 

pasivům. [4] 

3.1.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Výkaz zisku a ztráty konkrétně zachycuje tvorbu výsledku hospodaření za 

aktuální účetní období. Jeho smyslem je tedy informovat o úspěšnosti práce podniku.  

Výsledek hospodaření představuje rozdíl mezi výnosy podniku dosaženými 

v určitém účetním období a náklady, které jsou spojené s jejich vytvořením. Za výnosy 

se považují peněžní částky, které podnik získal v daném účetním období bez ohledu, 

zda došlo k inkasu těchto částek. Náklady naopak představují částky, které podnik 

v daném účetním období vynaložil na získání výnosů a opět bez ohledu, zda došlo 

k jejich zaplacení v daném období. Tyto nákladové položky, se tedy neopírají o 

skutečné hotovostní toky (jako je tomu u výkazu cash flow) a proto ani výsledný čistý 

zisk neodráží skutečnou hotovost získanou hospodařením. [2, 4] 

3.1.3 CASH FLOW 

Výkaz cash flow informuje o příjmech a výdajích, které podnik v minulém 

účetním období realizoval. Smyslem je tedy poskytnout bližší informace o transakcích, 

které ovlivnily velikost a strukturu vlastního kapitálu. Zobrazuje skutečný pohyb 

peněžních prostředků a doplňuje tak předchozí dva účetní výkazy (rozvahu a výkaz 

zisku a ztráty). [2] 

3.2 ANALÝZA STAVOVÝCH UKAZATELŮ 

Pro finanční analýzu a prvotní orientaci v hospodaření podniku je výchozím 

bodem tzv. horizontální a vertikální rozbor účetních výkazů. Tyto rozbory umožňují 

vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů v určitých souvislostech. [3] 

3.2.1 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 

Východiskem pro horizontální analýzu jsou základní účetní výkazy jako je 

rozvaha a výkaz zisku a ztrát, které obsahují údaje o běžném účetním období, tak i o 
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minulém účetním období. Pokud se k výpočtům použijí účetní výkazy za více účetních 

období, může se sestavit časová vývojová řada daného ukazatele a z těchto řad se 

zkoumá průběh změn a zjišťuje dlouhodobější trendy vývoje daného ukazatele. 

Jednotlivé ukazatele se porovnávají v čase po řádcích horizontálně, a proto se používá 

označení horizontální analýza. Příčinou změn dané řádkové položky však není samotný 

čas, ale změny dalších vykazovaných ukazatelů, které odrážejí věcné příčiny vývoje.  

[1, 3] 

3.2.2 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA 

Vertikální analýza umožňuje srovnávání v časové řadě a porovnávání s podniky 

stejného oboru bez ohledu na jejich velikost, a to tak, že údaje uváděné v účetních 

výkazech v absolutních hodnotách se převedou na relativní procentní vyjádření, které 

má vyšší vypovídací schopnost. Jelikož se pracuje s údaji, které jsou ve výkazech 

umístěny shora dolů, označuje se tato analýza jako vertikální. [1] 

3.3 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

Zatímco horizontální a vertikální sleduje vývoj jedné veličiny, poměrová 

analýza dává do poměru položky vzájemně mezi sebou. Analýza účetních výkazů 

pomocí poměrových ukazatelů je jednou nejoblíbenějších metod finanční analýzy, 

protože umožňuje získání rychlé představy o finanční situaci v podniku. [3, 4] 

Postupy poměrové analýzy se nejčastěji shrnují do následujících skupin 

ukazatelů:  

 ukazatele rentability, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele zadluženosti. [2] 

3.3.1 UKAZATELE RENTABILITY 

Ukazatele rentability zachycují schopnost podniku produkovat zisk a 

zhodnocovat tím kapitál vložený do podniku. Ukazatele rentability jsou konstruovány 

jako poměr konečného efektu (zisku) dosaženého podnikatelskou činností k nějaké 

srovnávací základně. Zobrazují pozitivní nebo negativní vliv řízení aktiv, financování 
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firmy a likvidity na rentabilitu. Jednotlivé ukazatele rentability jsou si podobné, neboť 

udávají, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele. [1, 2] 

Jelikož je celá řada možností při vymezení čitatele nebo jmenovatele a 

podílových ukazatelů rentability existuje tedy značné množství, charakterizuji ty 

nejčastěji používané. Tyto ukazatele lze ve všech případech vynásobit stem a rentabilitu 

tak vykazovat v procentech, pro její lepší vypovídací hodnotu. Avšak pro pyramidální 

rozklad se použije vyjádření desetinným číslem, které je pro něj vhodnějším 

východiskem. [1] 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) měří kolik provozního 

hospodářského výsledku před úroky a zdaněním podnik dosáhl z 1 Kč investované 

akcionáři a věřiteli – zpoplatněný kapitál. [2] 

      
    

                                                    
 

Rentabilita aktiv (ROA) je považována za klíčovou míru rentability, protože 

poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, zda 

byly financovány z vlastního nebo cizího kapitálu. Klíčový je tedy pohled přes 

majetkovou bázi a schopnost podniku ji efektivně využít. ROA dává do poměru zisk 

před zdaněním a nákladovými úroky tedy EBIT, což je vhodné tehdy, mění-li se sazba 

daně ze zisku v čase, mění-li se struktura financování (pasiv), a v případě porovnávání 

podniků s odlišnou strukturou financování mezi sebou. [1, 2] 

     
    

             
 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) měří, kolik čistého zisku připadá na 1Kč 

investovaného kapitálu akcionářem, a proto se na tento ukazatel soustřeďují zejména 

akcionáři, společníci a další investoři. Plní tedy úlohu kritéria při rozhodování o 

variantách investování volného kapitálu. [1, 2] 

     
          

               
 

Rentabilita tržeb (ROS) posuzuje ziskovou činnost podniku na podkladě údajů 

z výkazu zisku a ztrát. Ukazatel tak charakterizuje úspěšnost na trhu, která závisí hlavně 

na cenách poskytovaných služeb nebo prodávaných výrobků, na zisku jaký je 
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zakalkulovaný do těchto cen a na hospodárnosti podnikové činnosti. Ziskovost měří 

podíl zisku – EBIT připadající na 1 Kč tržeb. [1] 

     
    

     
 

3.3.2 UKAZATELE LIKVIDITY 

K tomu, aby podnik mohl, dlouhodobě existovat musí, kromě přiměřené 

rentability a výnosnosti, mít také schopnost hradit své závazky. Likvidita tedy označuje 

schopnost podniku přeměnit svá aktiva na finanční prostředky a těmi včas krýt 

v požadované podobě a na požadovaném místě splatné krátkodobé závazky. Pro 

dlouhodobou existenci podniku je likvidita nezbytnou podmínkou, přestože je v přímém 

protikladu s rentabilitou. Aby mohl být podnik likvidní, musí mít vázány určité 

prostředky v oběžných aktivech, zásobách, pohledávkách a na účtech. [2, 5] 

Běžná likvidita je označována také jako likvidita 3. stupně. Měří, kolikrát 

oběžná aktiva podniku převyšují krátkodobé závazky. To znamená, kolikrát je podnik 

schopen uspokojit své věřitele, kdyby veškerá aktiva přeměnil v daném okamžiku na 

hotovost. Úhrada krátkodobých závazků z odpovídajících položek aktiv má zásadní 

význam pro úspěšnou činnost podniku. [2, 5] 

                 
             

                  
 

Pohotová likvidita je označována také jako likvidita 2. stupně. Je konstruována 

tak, aby se vyloučila nejméně likvidní část oběžných aktiv – zásoby z ukazatele běžné 

likvidity. U pohotové likvidity je více užitečné sledovat její vývoj v čase než sledovat 

samotnou hodnotu ukazatele. Vysoké hodnoty tohoto ukazatele váží velký objem 

oběžných aktiv ve formě pohotových platebních prostředků, které nepřináší žádný nebo 

velmi malý úrok a vložené prostředky jsou neproduktivně využívány a tím je celková 

výkonnost podniku negativně ovlivněna. [2] 

                    
                    

                  
 

Okamžitá likvidita je označována také jako likvidita 1. stupně. Vyjadřuje, 

jakou část krátkodobých závazků je podnik schopný splatit okamžitě. Dává tedy do 
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poměru pohotové platební prostředky, což lze v zásadě brát jako položku finanční 

majetek z rozvahy. [1, 5] 

                    
                            

                  
 

Ukazatel pracovního kapitálu doplňuje analýzu likvidity. Jedná se o absolutní 

ukazatel, u kterého lze říci, čím je větší, tím lépe. Neboť jde o absolutní ukazatel, je 

jeho nevýhodou, že se nedá použít pro mezipodnikové srovnávání.[2]  

                                                  

Ukazatel obratu pracovního kapitálu odstraňuje nevýhodu ukazatele 

pracovního kapitálu a lze ho již použít pro mezipodnikové srovnávání, jelikož se jedná o 

poměrový ukazatel. [2] 

                          
     

                         
 

3.3.3 UKAZATELE AKTIVITY 

Ukazatele aktivity jsou využívány především pro řízení aktiv. Měří, jak 

efektivně podnik se svými aktivy hospodaří, a to tak, že měří celkovou rychlost jejich 

obratu nebo rychlost obratu jejich jednotlivých složek a hodnotí tak vázanost kapitálu 

v určitých formách aktiv. [1, 2] 

Obrat aktiv je ukazatel, který měří efektivnost využívání celkových aktiv. 

Vyjadřuje, kolikrát se celková aktiva obrátí za jeden rok. [2] 

             
     

             
 

Obrat dlouhodobého majetku měří efektivnost využívání dlouhodobého 

majetku a udává, kolikrát se za rok obrátí v tržby. Tento ukazatel tvoří významnou 

součást podkladů pro úvahy o nových investicích. Jestliže hodnota ukazatele klesá, pak 

se relativně zvyšují jeho fixní náklady a zvyšuje se tak citlivost podniku na možný 

pokles tržeb. [2] 
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Obrat zásob udává kolikrát je každá položka zásob v průběhu roku prodána a 

opětovně naskladněna. Přebytečné zásoby jsou neefektivní a jsou v nich umrtveny 

prostředky, které musí být profinancovány a tím dochází k růstu vázanosti kapitálu, 

který nenese žádný výnos. Negativním aspektem tohoto ukazatele je, že zásoby jsou 

porovnávány v pořizovacích cenách. [2] 

             
     

      
 

Doba obratu zásob je ukazatel udávající dobu ve dnech, po kterou je kapitál 

vázán ve formě zásob do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje. Zároveň je 

indikátorem likvidity, protože udává počet dnů, za které se zásoba přemění v peněžní 

hotovost nebo pohledávku. [1, 2] 

                   
               

     
   

 

Doba splatnosti pohledávek měří, kolik uplyne dní, během nichž je inkaso 

peněz za tržby zadrženo v pohledávkách. Tedy počet dnů, po něž zůstanou odběratelé 

podniku dlužni. [1, 2] 

                           
          

     
   

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků udává dobu ve dnech, která v průměru 

uplyne mezi nákupem zásob a jejich úhradou. Z hlediska finančního řízení je ukazatel 

velmi významný, protože je spojen s existencí peněz, které podnik po určitou dobu 

zadržuje a používá pro své potřeby a podnik tak využívá bezplatný úvěr. [1, 2] 

                                     
          

     
   

 

3.3.4 UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 

Podniky používají k financování svých aktiv kromě vlastních také cizí zdroje 

financování a tuto skutečnost vyjadřuje pojem zadluženost. Použití cizích zdrojů 

ovlivňuje jak výkonnost kapitálu akcionářů, tak riziko podnikání. Je zřejmé, že čím 
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vyšší zadluženost podnik má, tím vyšší riziko na sebe bere, protože své závazky musí 

splácet bez ohledu na to, jak se mu právě daří. Přesto je určitá výše zadlužení pro firmu 

užitečná z důvodu, že cizí kapitál je levnější než kapitál vlastní. Každá firma by měla 

usilovat o optimální finanční strukturu, tzn. o co nejvhodnější poměr vlastního a cizího 

kapitálu. [2, 4] 

Celková zadluženost nebo ukazatel věřitelského rizika je základním ukazatelem 

zadluženosti. [2] 

                    
                   

              
 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech udává do jaké míry je podnik schopen 

pokrýt potřeby pomocí vlastních zdrojů, jak je vysoká jeho finanční samostatnost. 

Změny u tohoto ukazatele vyjadřují použití cizích zdrojů na financování obnovy 

hospodářských prostředků nebo na rozvoj podnikové činnosti. [1] 

                                   
               

              
 

Podíl stálých aktiv určuje, jak pružně se může podnik přizpůsobovat různým 

stupňům zaměstnanosti v souvislosti s kolísáním poptávky po jeho produkci. Čím je 

podíl stálých aktiv na celkových aktivech nižší, tím pružněji se podnik přizpůsobuje. Na 

druhé straně velmi nízký podíl stálých aktiv, ukazuje na nízkou míru investování, a tím i 

na zaostalost a nízkou technickou úroveň hmotného investičního majetku. [1] 

                    
            

              
 

Úrokové krytí vypovídá o tom, kolikrát celkový efekt reprodukce pokryje 

úrokové platby. S tímto ukazatelem pracují také ratingové agentury, které stanovují jako 

rozhraní investice a spekulace hodnotu 3. [2] 
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3.4 ANALÝZA SOUSTAV UKAZATELŮ 

Finančně-ekonomickou situaci podniku lze analyzovat pomocí značného počtu 

rozdílových a poměrových ukazatelů. Jejich nevýhodou však je, že jednotlivé ukazatele 

mají samy o sobě omezenou vypovídací schopnost, protože charakterizují pouze určitý 

úsek činnosti podniku. A proto se k posouzení komplexní finanční situace vytváří 

soustavy ukazatelů. [6] 

3.5.1 HIERARCHICKY USPOŘÁDANÉ SOUSTAVY UKAZATELŮ 

Hierarchicky uspořádané soustavy ukazatelů jsou pyramidové soustavy 

ukazatelů, většinou jednovrcholové, které slouží k identifikaci logických a 

ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem a zvyšují tak vypovídací hodnotu 

podílových ukazatelů. K výhodám pyramidových soustav patří formální sepětí 

podílových ukazatelů, možnost kontroly správnosti výpočtu vlivu změn analytických 

ukazatelů na hodnotu syntetického ukazatele, respektování vazeb a souvislostí mezi 

podílovými ukazateli. Typickým příkladem jednovrcholové pyramidální soustavy 

podílových ukazatelů je Du Pontův pyramidální rozklad. [1, 6] 

Du Pontův pyramidální rozklad je příkladem pyramidové struktury 

podílových ukazatelů. Výhodou tohoto pyramidálního rozkladu je především v tom, že 

na základě poměrně malého počtu ukazatelů lze dospět k určitým závěrům strategického 

charakteru týkajícího se finančního vývoje podniku.  

 Nejvýznamnějšími přednostmi Du Pontova rozkladu je vzájemná provázanost 

logicky vytvořených ukazatelů, viz obrázek č. 3, a možnost kvantifikace umožňující 

vyčíst, jak změna ukazatele na nižším stupni ovlivní vrcholový ukazatel, tedy výnos 

vlastního kapitálu. Tento ukazatel je kritériem výhodnosti kapitálu investovaného do 

společnosti. Jelikož však aktiva společnosti nepocházejí pouze z vlastních zdrojů, ale 

také z cizích, dochází k nutnosti hodnocení efektivnosti použití celkových aktiv a 

k tomu hodnocení zesilujícího (multiplikačního) vlivu cizích zdrojů na objem zisku 

podniku.  

Další nižší úroveň rozkladu v levé části diagramu umožňuje analyzovat 

ziskovost podnikatelské činnosti a v pravé větvi rozkladu dochází k analýze obratu 
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celkových aktiv a vázanosti jejich forem tak, aby byla dosažena úroveň tržeb a zisku 

analyzovaná v levé části pyramidy.  

Po výpočtu celé struktury podílových ukazatelů a zhodnocení významu 

jednotlivých ukazatelů na nižších stupních pyramidy, lze pro ukazatel na vrcholu 

prostřednictvím kvantifikace vlivu těchto faktorů hledat cesty ke zlepšení finančního 

stavu podniku. [1]  

 

Obrázek č. 3: Du Pontův pyramidální diagram 

Zdroj: [1] 
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3.5.2 ÚČELOVÉ VÝBĚRY UKAZATELŮ 

Účelové výběry ukazatelů jsou sestavovány na bázi komparativně-analytických 

nebo matematicko-statických metod. Cílem je sestavit takové výběry ukazatelů, které 

dokážou kvalitně diagnostikovat finanční zdraví podniku nebo jeho finanční tíseň. Podle 

účelu se dělí na bonitní a bankrotní modely. [6] 

3.5.2.1 Bonitní modely 

Bonitní neboli diagnostické modely se snaží pomocí jednoho syntetického 

ukazatele, který nahrazuje jednotlivé analytické ukazatele různých vypovídacích 

schopností, vyjádřit finanční situaci podniku. [6] 

Kralickův rychlý test neboli také Quick test poskytuje rychlý způsob 

analyzování společnosti s poměrně velmi dobrou vypovídací hodnotou. Při jeho 

konstrukci se vychází z poměrových ukazatelů, které nesmějí podléhat rušivým vlivům, 

a které musí zachytit celý informační potenciál rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Z každé 

skupiny poměrových ukazatelů je zvolen vždy jeden ukazatel tak, aby byla zabezpečena 

vyvážená analýza finanční stability a výnosové situace.  

Bonita se pomocí Kralickova rychlého testu stanoví tak, že se jednotlivé 

ukazatele podle dosaženého výsledku oklasifikují dle tabulky č. 1 a po sečtení 

jednotlivých známek se výsledná známka stanoví prostým aritmetickým průměrem a 

tato výsledná známka udává stav bonity, opět podle tabulky č. 1, od výborného stavu po 

stav ohrožení insolvencí. [6] 

Kvóta vlastního kapitálu (koeficient samofinancování) vypovídá o kapitálové 

síle společnosti a charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a samostatnost. [6] 

                         
               

              
      

Doba splácení dluhu z cash flow vyjadřuje, za jak dlouho je podnik schopen 

uhradit své závazky. [6] 
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Cash flow v % tržeb vypovídá o finanční výkonnosti podniku a jeho výnosové 

situaci. [6] 

             
  

     
 

Rentabilita celkového kapitálu analyzuje výnosovou situaci společnosti. [6] 

    
    

              
 

Tabulka č. 1: Hodnocení Kralickova rychlého testu 

Ukazatel Výborný 
Velmi 

dobrý 
Dobrý Špatný 

Ohrožen 

insolvencí 

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

Doba splácení dluhu z CF < 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: [7] 

Index bonity je založen na multivariační analýze šesti poměrových ukazatelů, 

jimž je ve vzorci přiřazená určitá váha, kterou se daný ukazatel násobí a následný součet 

ukazatelů je výsledný indikátor bonity. Index bonity rozděluje podniky na bonitní a 

bankrotní, přičemž kritickou hodnotou je nula a finančně- ekonomická situace podniku 

je tím lepší, čím větší je hodnota IB. Podrobné hodnocení lze provést s využitím tabulky 

č. 2. [6] 
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Tabulka č. 2: Hodnocení indexu bonity 

Výsledek Hodnocení Podnik 

IB ϵ ( -∞ ; -2 ) extrémně špatná ekonomická situace bankrotní podnik 

IB ϵ < -2 ; -1 ) velmi špatná ekonomická situace bankrotní podnik 

IB ϵ < -1 ; 0 ) špatná ekonomická situace bankrotní podnik 

IB ϵ < 0 ; 1 ) problematická ekonomická situace bonitní podnik 

IB ϵ < 1 ; 2 ) dobrá ekonomická situace bonitní podnik 

IB ϵ < 2 ; 3 ) velmi dobrá ekonomická situace bonitní podnik 

IB ϵ < 3 ; ∞  ) extrémně dobrá ekonomická situace bonitní podnik 
Zdroj: [7] 

3.5.2.2 Bankrotní modely 

Bankrotní neboli predikční modely představují jakési včasné varování, neboť 

podle chování vybraných ukazatelů předpovídají případné ohrožení finančního zdraví 

podniku. [6] 

Altmanova formule bankrotu neboli také Z-skóre vychází z diskriminační 

analýzy provedené v druhé polovině 20 stol. Celkem u 66 společností, z nichž polovina 

tedy 33 byla bezprostředně ohrožena bankrotem a druhá polovina bankrotem ohrožena 

nebyla. Následně byla stanovena diskriminační funkce vedoucí k výpočtu Z-skóre pro 

společnosti s akciemi veřejně obchodovatelnými na burze a pro společnosti, které 

nejsou obchodovatelné na finančních trzích. [6] 

Aplikace varianty pro společnosti neobchodovatelné na finančních trzích: 
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Tabulka č. 3: Hodnocení Altmanova modelu 

Výsledek Hodnocení 

Z' ϵ < 2,9 ; ∞ ) bonitní podnik 

Z' ϵ ( 1,23 ; 2,9 ) šedá zóna 

Z' ϵ ( -∞ ; 1,23 > bankrotní podnik 
Zdroj: [6] 

Tafflerův bankrotní model je známý od roku 1977 a definují ho čtyři 

poměrové ukazatele spojené do diskriminační funkce. [6] 

                                  

   
                  

                  
                          

             

            
 

   
                  

              
                          

     

              
 

Tabulka č. 4: Hodnocení Tafflerova modelu 

Výsledek Hodnocení 

T > 0,3  malá pravděpodobnost bankrotu 

T < 0,2 lze očekávat bankrot s vyšší pravděpodobností 
Zdroj: [6]
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4. FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

POMOCÍ POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

Čtvrtá kapitola je zaměřená na praktické provedení finanční analýzy v těžební 

společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o. v letech 2007 - 2011. Finanční rozbor bude 

proveden pomocí poměrových ukazatelů, které vychází z účetních výkazů vybrané 

společnosti. Úvod kapitoly je věnován provedení horizontální a vertikální analýzy. 

Vstupní údaje, jako rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow, jsou uvedeny v příloze   

č. 1, č. 2 a č. 3.  

4.1 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 

4.1.1 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY 

V této části kapitoly je finanční analýza provedena pomocí horizontální analýzy 

rozvahy, tedy meziročním srovnáním. Výtah z horizontální analýzy nejdůležitějších 

položek rozvahy je uveden v tabulce č. 5 a úplná horizontální analýza je uvedena v 

příloze č. 4.  

Tabulka č. 5: Horizontální analýza rozvahy 

POLOŽKA 
Hodnoty v [%] 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

AKTIVA CELKEM 6,77 -13,62 7,27 8,60 

Dlouhodobý majetek 6,72 -17,66 9,19 -0,30 

Oběžná aktiva 16,46 3,98 2,65 36,99 

Časové rozlišení -43,39 -21,05 -18,02 63,18 

PASIVA CELKEM 6,77 -13,62 7,27 8,60 

Vlastní kapitál 26,61 36,26 11,99 17,17 

Cizí zdroje -2,42 -43,61 0,40 -5,29 
Zdroj: [vlastní zpracování]  

Z tabulky č. 5 lze vidět, že vývoj aktiv, tak i pasiv má mírně rostoucí tendenci, 

jen v roce 2009 je významný pokles o 13,6 % oproti předchozímu sledovanému roku.  

Vývoj aktiv je nejvíce ovlivněn dlouhodobým majetkem, jehož průměrná 

hodnota se ve sledovaném období pohybuje kolem miliardy korun, a je tvořen 

především dlouhodobým hmotným majetkem. Naopak položka časového rozlišení, jejíž 

průměrná hodnota ve sledovaném období se pohybuje kolem 25 mil. Kč, má na celkový 



Pavlína Sachová: Finanční analýza vybrané společnosti 

 

 

2013                                                                                                                                 20                       

 

vývoj aktiv spíše nepatrný vliv. V roce 2009 je výrazný pokles dlouhodobého majetku o 

17,66 %, který ovlivňuje celkový pokles aktiv o 13,62 % a je zapříčiněn 100% 

poklesem u položky dlouhodobého finančního majetku. Důvodem tohoto poklesu je 

prodej společnosti Pikaso s.r.o. V následujícím roce dlouhodobý majetek opět roste o 

9,19 % vlivem nákupu nového pozemku a nákupem softwaru v hodnotě 1 mil. Kč, který 

si společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o. nechala speciálně vytvořit pro komplexní 

řešení automatizace procesu ve všech lomech společnosti. V meziročním vývoji 

oběžného majetku je vidět ve všech letech nárůst oproti roku předchozímu, avšak v roce 

2011 je výrazný nárůst o 40 %, který je zapříčiněn nárůstem zásob, především 

samotných výrobků viz příloha č. 4.  

Vývoj pasiv má stejně jako u aktiv stoupající tendenci, až na rok 2009, kdy je 

pokles o 13,6 % oproti roku 2008. Na tomto poklesu mělo největší vliv výrazné snížení 

krátkodobých závazků, vlivem splacení úvěru ve výši 500 mil. Kč vůči rakouské 

společnosti, které bylo výraznější než nárůst vlastního kapitálu, a proto došlo u pasiv 

k celkovému poklesu. Vývoj vlastního kapitálu v každém dalším roce narůstá oproti 

roku předchozímu, v roce 2008, 2010 a 2011 růstem výsledku hospodaření minulých let 

a v roce 2009 růstem vlivu výrazné skokové změny výsledku hospodaření běžného 

účetního období. Cizí zdroje oproti vlastnímu kapitálu k předchozím rokům klesají a 

podíl cizích zdrojů v podniku se tak snižuje. Vliv na toto snižování celkových cizích 

zdrojů má snižování krátkodobých závazků ve všech sledovaných letech, největší 

pokles je přitom v roce 2009 oproti roku 2008 z důvodu splacení závazku ve výši      

500 mil. Kč vůči rakouské společnosti. 

4.1.2 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZY VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 

V této části kapitoly je finanční analýza provedena pomocí horizontální analýzy 

výkazu zisku a ztráty, tedy meziročním srovnáním. Výtah z horizontální 

analýzy nejdůležitějších položek výkazu zisku a ztráty je znázorněn v tabulce č. 6. 

Úplná horizontální analýza je uvedena v příloze č. 6.  
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Tabulka č. 6: Horizontální analýza VZZ 

POLOŽKA 
Hodnoty v [%] 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Provozní VH 32,74 20,28 -2,74 -14,18 

Finanční VH -65,78 648,57 -106,44 26,36 

VH za běžnou činnost 32,55 257,02 -58,94 -15,31 

VH za účetní jednotku 32,55 257,02 -58,94 -15,31 

VH před zdaněním 25,70 208,24 -54,60 -13,31 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

V tabulce č. 6 vidíme tempo růstu jednotlivých hospodářských výsledků 

společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o. a na první pohled je patrné, že jednotlivé 

hospodářské výsledky mají rostoucí tempo růstu do roku 2009 díky kladným hodnotám 

a poté díky záporným hodnotám je tempo růstu klesající.  

Provozní výsledek hospodaření, je v porovnaní s ostatními VH, nejvíce 

stabilním. Na jeho tempu růstu se nejvíce podílelo tempo růstu tržeb za prodej vlastních 

výrobků, které je 32,74% mezi lety 2007 – 2008 a mezi lety 2008 – 2009 je 20,28 %. 

V dalších letech se tempo růstu dostává do záporu, což znamená, že provozní HV klesá 

oproti předchozím letům, a to o 2,74 % v roce 2010 a o 14,18 % v roce 2011. Tento 

pokles je reakcí na klesající poptávku po kamenivu, vlivem finanční krize, která 

zastavila developerské projekty.  

U finančního hospodářského výsledku je v roce 2009 nárůst o 648 % oproti roku 

2008. Tento nárůst je způsoben prodejem podílů společnosti Pikaso s.r.o., se kterou 

společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o. sfúzovala  v roce 2008. V dalších letech už 

společnost nevykazuje žádné tržby z prodeje cenných papírů nebo vkladů a tempo růstu  

v letech 2009 – 2010 vykazuje zápornou hodnotu 106 % a finanční výsledek je tedy 

opět v záporných hodnotách. V roce 2011 oproti roku 2010 je sice tempo růstu kladné a 

to 26 %, vykazuje tedy nárůst finančního HV, přesto je stále v záporných hodnotách, 

protože finanční náklady jsou větší než finanční výnosy. 

Jelikož jsou mimořádné výsledky hospodaření a převody podílů na HV 

společníků nulové, vykazují výsledky hospodaření za běžnou činnost a za účetní 

jednotku stejných hodnot, a tedy i stejných hodnot tempa růstu. Protože se vychází 

z provozního HV a z finančního HV, je procentní nárůst 257 % v roce 2009 zapříčiněn 

především finančním HV, a to prodejem podílů společnosti Pikaso s.r.o. Další hodnoty 
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jsou záporné, což tedy znamená klesání výsledku hospodaření, na kterém se podílí 

klesání jak provozního HV, tak finančního výsledku HV.  Výsledek hospodaření před 

zdaněním je ovlivněn daní z příjmů, ta vykazuje kladné hodnoty tempa růstu, protože se 

do roku 2009 zvyšuje na hodnotu 39 mil. Kč, vlivem rostoucích tržeb. V roce 2010 

klesá daň z příjmů o 4 mil. Kč a tempo růstu vykazuje k předchozímu roku 2009 -11,19 

%. Další pokles v roce 2011 o 2 mil. Kč vyvolává pokles o 4 % oproti roku 2010.  

4.2 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA 

4.2.1 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY 

V této části kapitoly je finanční analýza provedena pomocí vertikální analýzy 

rozvahy. Výtah z nejdůležitějších položek rozvahy je znázorněn v tabulce č. 7, úplná 

vertikální analýza rozvahy je uvedena v příloze č. 5.  

Tabulka č. 7: Vertikální analýza rozvahy 

POLOŽKA 
Hodnoty v [%] 

2007 2008 2009 2010 2011 

AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 79,38 79,34 75,63 76,98 70,67 

Oběžná aktiva 17,36 18,93 22,79 21,81 27,51 

Časové rozlišení 3,26 1,73 1,58 1,21 1,82 

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 31,67 37,55 59,24 61,85 66,72 

Cizí zdroje 68,33 62,45 40,76 38,15 33,28 
Zdroj:[vlastní zpracování] 

Cílem vertikální analýzy je zjištění struktury jednotlivých položek rozvahy vůči 

základní hodnotě celkových aktiv, či pasiv ve sledovaném období.  

Jak je z grafu č. 1 struktury aktiv, tak největší zastoupení mají ve společnosti 

KAMENOLOMY ČR s.r.o. stálá aktiva, tedy dlouhodobý majetek, především potom 

dlouhodobý hmotný majetek, viz příloha č. 5. Tato skladba aktiv je dána 

podnikatelským zaměřením společnosti, které je zaměřeno na těžbu a je tedy zapotřebí 

vlastnictví dlouhodobého hmotného majetku, jako jsou pozemky, budovy a 

technologické stavby. 

Oběžná aktiva jsou zastoupena především zásobami, položkou výrobky, což 

představuje drcené kamenivo pohledávkami z obchodních vztahů a hotovostí na účtech 
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v bankách. V průběhu pětiletého sledovaného období vzrostly ze 17% podílu na 

celkových na aktivech na 27% zastoupení na konci sledovaného období. Tento nárůst 

oběžných aktiv na 27 % v roce 2011 je způsoben především vázaností kapitálů 

v zásobách drceného kameniva z důvodu poklesu poptávky po drceném kamenivu, na 

které má vliv hlavně ekonomická krize. 

Graf č. 1: Struktura aktiv 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

V grafu č.2 je přehledně vidět vývoj kapitálové struktury společnosti.  V roce 

2011, tedy na konci sledovaného období je skladba vlastního a cizího kapitálu, kde je 

vlastní kapitál zastoupen 67 %, opakem skladby kapitálu na začátku sledovaného 

období v roce 2007, kdy převládal cizí kapitál z 69 %. Za snížení cizích zdrojů v roce 

2009 o 22 % může snížení krátkodobých závazků, v tomto roce došlo ke splacení úvěru 

ve výši 500 mil. vůči rakouské společnosti. Na zvyšování podílu vlastního kapitálu viz 

tabulka č. 7, má vliv zvyšování výsledku hospodaření minulých let. 
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Graf č. 2: Skladba kapitálu 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.2.2 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 

V této části kapitoly je finanční analýza provedena pomocí vertikální analýzy 

výkazu zisku a ztráty. Výtah z nejdůležitějších položek výkazu zisku a ztráty je znázorněn 

v tabulce č. 8, úplná vertikální analýza rozvahy je uvedena v příloze č. 7. 

Tabulka č. 8: Vertikální analýza VZZ 

  
2007 

[%] 

2008 

[%] 

2009 

[%] 

2010 

[%] 

2011 

[%] 

Výkony 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Provozní výsledek hospodaření 7,64 10,03 11,38 10,88 9,56 

Finanční výsledek hospodaření -1,34 -2,20 11,39 -0,72 -0,54 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 4,69 6,15 20,70 8,36 7,24 

Výsledek hospodaření za účetní jednotku 4,69 6,15 20,70 8,36 7,24 

Výsledek hospodaření před zdaněním 6,30 7,83 22,76 10,16 9,01 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Cílem vertikální analýzy je zjištění struktury jednotlivých položek výkazu zisku a 

ztráty vůči základně, kterou byla zvolena položka celkové výkony, ve sledovaném období.  

Z tabulky č. 8 vidíme, jak se jednotlivé položky VZZ vyvíjí vzhledem k celkovým 

výkonům. Na celkových výkonech se ve sledovaném období podílejí v průměru kolem      

65 % tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb a v průměru z 35 % položka aktivace.  

Na provozním výsledek hospodaření se celkové výkony podílejí na začátku 

sledovaného období v roce 2007 ze 7,64 % a do roku 2009 se zvýší na 11,38 %, což 

je způsobeno navýšením tržeb z prodeje drceného kameniva. Při následném poklesu 

poptávky po drceném kamenivu, klesají tržby z prodeje a také provozní hospodářský 

výsledek na 9,56 % v závěru sledovaného období. U finančního výsledku je skokový 

nárůst v poměru k výkonům v roce 2009 na 11,38 %, což je způsobeno prodejem 

podílů společnosti Pikaso s.r.o. Tímto prodejem v roce 2009, a tedy skokovým 

nárůstem, jsou ovlivněny také VH za běžnou činnost, VH za účetní jednotku a VH 

před zdaněním.  

4.3 VÝPOČET UKAZATELŮ RENTABILITY 

Ukazatele rentability jsou konstruovány jako poměr dané formy zisku a nějaké 

srovnávací základny. V této kapitole je proveden rozbor výnosnosti pomocí čtyř 

základních ukazatelů rentability. 

Tabulka č. 9: Výpočet ukazatelů rentability 

  2007 2008 2009 2010 2011 

ROCE 0,24 0,27 0,50 0,20 0,15 

ROA 0,10 0,13 0,38 0,16 0,13 

ROE 0,20 0,21 0,55 0,20 0,15 

ROS 0,12 0,15 0,35 0,16 0,14 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

V tabulce č. 9 jsou znázorněny výsledné hodnoty ukazatelů rentability ve 

sledovaných letech 2007 až 2011. Na první pohled je patrné, že všechny hodnoty všech 

čtyř ukazatelů jsou v kladných hodnotách, což znamená, že podnik ve všech letech 

zhodnocuje kapitál vložený do podniku. Dále je u všech čtyř ukazatelů patrný stoupající 

charakter trvající do roku 2009 a strmý pokles o více než polovinu trvající až do konce 

sledovaného období.  
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Rentabilita investovaného kapitálu - ROCE jak je z grafu č. 3 patrné, 

dosahuje v prvních dvou sledovaných letech nejvyšších hodnot, poté ho v roce 2009 ho 

převyšuje rentabilita vlastního kapitálu a následně v letech 2010 a 2011 mají stejné 

hodnoty. Tento ukazatel se zvyšoval až do roku 2009, kdy se zvýšil dvojnásobně 

z hodnoty 0,24 v roce 2007 na hodnoty 0,50. Příčinou tohoto navýšení bylo více než 

dvojnásobné zvýšení zisku, který převýšil postupné narůstání vlastního kapitálu 

(především položky nerozdělený zisk minulých let) a rezerv. Strmý propad z hodnoty 

0,50 na hodnotu 0,20 v roce 2010 a 0,15 v roce 2011 je zaviněn poklesem 

poměřovaného zisku a pokračujícím narůstáním vlastního kapitálu a rezerv.  

Rentabilita aktiv – ROA dává do poměru opět zisk EBIT, tedy zisk před 

zdaněním a nákladovými úroky a celková aktiva. Tento ukazatel je považován za 

klíčovou míru rentability. Jak lze vidět z grafu č. 3, na počátku sledovaného období je 

tato míra nejnižší, ale opět se stoupající tendencí. Kromě roku 2009, kdy rapidně narůstá 

z hodnoty 0,13 v roce 2008 na hodnotu 0,38, je tento ukazatel poměrně stabilní s 3 % 

nárůstem oproti začátku a konci sledovaného období. Skokový nárůst v roce 2009 je 

zapříčiněn nárůstem zisku o 278 mil. Kč oproti roku 2008 a následný pokles v roce 

2010 je zapříčiněn poklesem zisku o 250 mil. Kč. Tento nárůst zisku v roce 2009 je 

způsoben prodejem podílů společnosti Pikaso s.r.o., která vstoupila do společnosti díky 

fúzi v roce 2008. 

Rentabilita vlastního kapitálu - ROE dává do poměru čistý zisk a vlastní 

kapitál a hodnotí tak celkovou výdělečnou schopnost podniku. Z grafu č. 3 vidíme, že 

hodnoty tohoto ukazatele jsou kladné a vlastní kapitál podniku je tedy výnosný, 

přestože na konci sledovaného období vykazuje o 5 % horší výsledky než na začátku 

sledovaného období. Tato skutečnost je způsobena tím, že vlastní kapitál koncernu se 

zvyšuje v každém sledovaném roce, ale zisk podniku roste pouze do roku 2009 a poté 

klesá.  

Rentabilita tržeb – ROS má jako předchozí tři ukazatele rentability podobný 

průběh, tedy strmý nárůst v roce 2009 a strmý pokles v roce 2010. Na zvýšení 

rentability tržeb v roce 2009 má největší vliv nárůst tržeb z prodeje vlastních výrobků. 

Toto zvýšení tržeb je způsobeno větší poptávkou po drceném kamenivu, což umožnilo 

zvýšení zisku zakalkulovaného do ceny prodávaných výrobků. Následný pokles je 

způsoben opět poklesem poptávky, vlivem dokončení nebo zastavení velkých 
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developerských projektů vlivem ekonomické krize, která společnost KAMENOLOMY 

ČR s.r.o. nejvíce zasáhla v roce 2011. 

Graf č. 3: Vývoj ukazatelů rentability 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.4 VÝPOČET UKAZATELŮ LIKVIDITY 

Ukazatele likvidity označují schopnost přeměny aktiv na finanční prostředky.  V 

této kapitole je schopnost přeměny na finanční prostředky popsána pomocí tří 

základních ukazatelů likvidity. Výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů likvidity jsou 

zaznamenány v tabulce č. 10 a pro větší přehlednost graficky znázorněny v grafu č. 4. 

Výsledné hodnoty likvidity nejsou zcela relevantní, jelikož ve společnosti 

KAMENOLOMY ČR s.r.o. jako dceřiné společnosti velkého stavebního koncernu, 

funguje tzv. cash pooling. To znamená, že mateřská společnost stahuje volné peněžní 

prostředky na centrální účet, z něhož poté financuje jednotlivé společnosti dohromady 

podle potřeby.  

Tabulka č. 10: Výpočty ukazatelů likvidity 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Běžná likvidita 0,29 0,36 0,92 0,97 1,64 

Pohotová likvidita 0,22 0,28 0,72 0,65 1,05 

Okamžitá likvidita 0,04 0,03 0,11 0,15 0,21 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Běžná likvidita měří schopnost úhrady krátkodobých závazků z odpovídajících 

položek aktiv, tedy z oběžných aktiv. Doporučené hodnoty pro tuto likviditu se 

pohybují od 1,5 do 2,5 [1].  

Z Tabulky č. 10 vidíme, že hodnoty běžné likvidity nejsou do roku 2010 

v mezích doporučených hodnot a v počátcích sledovaného období byla hodnota na 

velmi nízké úrovni. V roce 2011 se hodnota již dostala do rozmezí doporučených 

hodnot a z grafu č. 4 vidíme stoupající trend. Je tedy pravděpodobné, že i 

v následujících letech bude hodnota běžné likvidity v mezích doporučených hodnot a 

společnost tedy nebude mít problém hradit své krátkodobé závazky. Růst ukazatele byl 

zapříčiněn klesáním krátkodobých závazků. 

Pohotová likvidita opět měří schopnost úhrady krátkodobých závazků, ale 

z poměru vylučuje nejméně likvidní část aktiv, a to zásoby. Doporučené hodnoty pro 

tuto likviditu se pohybují od 0,7 do 1,5 [2]. 

Z tabulky č. 6 vidíme, že hodnoty pohotové likvidity nejsou v prvních dvou 

letech v mezích doporučených hodnot a poté ještě v roce 2010, kdy dochází k mírnému 

propadu a hodnota opět klesne pod doporučenou mez. Z grafu č. 4 je opět patrný 

růstový trend. Mírný propad z hodnoty 0,72 na 0,65 v roce 2010 je zapříčiněn tím, že 

krátkodobé závazky klesly oproti roku 2009 jen o 9 mil. Kč a zároveň nárůstem 

vázanosti kapitálu v zásobách o 26 mil. Kč vlivem poklesu poptávky.  

Okamžitá likvidita vyjadřuje, jakou část krátkodobých závazků je podnik 

schopen splatit okamžitě pohotovými platebními prostředky. Doporučené hodnoty pro 

tuto likviditu jsou v mezích od 0,9 do 1,1 [1].  

Z grafu č. 4 je viditelná stoupající tendence u tohoto ukazatele likvidity, což je 

zapříčiněno narůstáním finančního majetku průměrně o 10 mil. Kč v každém 

sledovaném roce a klesáním krátkodobých závazků, především v roce 2009, kdy je 

splacen úvěr ve výši 500 mil. Kč. Přesto se ani v jednom roce nedostává do rozmezí 

doporučených hodnot a společnost by tedy měla problém uhradit okamžitě splatné 

závazky pouze pohotovými platebními prostředky.  
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Graf č. 4: Vývoj ukazatelů likvidity 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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ČPK -542 624 -472 518 -23 943 -7 719 152 383 

Obrat pracovního kapitálu -2,05 -2,54 -54,67 -164,03 8,44 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 5: Vývoj pracovního kapitálu 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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hodnotou 1, ale vzhledem k velikosti společnosti a hodnotám blížícím se jedné, jsou 

tyty výsledky uspokojivé.  

Obrat dlouhodobého majetku opět měří efektivnost využití aktiv, ale už jen 

dílčí části aktiv a to dlouhodobého majetku a měří tak efektivnost využití pozemků, 

strojního zařízení, budov a jiného dlouhodobého majetku. Trend obratu DM je dle 

hodnot z tabulky č. 12 rostoucí, opět s vrcholem v roce 2009 a ve všech letech je 

hodnota větší než 1 a dlouhodobý majetek se obrátí z tržeb jednou v každém ze 

sledovaných let.  

Obrat zásob nám říká, kolikrát se materiál a výrobky, jako položky zásob 

v průběhu roku prodají a opět naskladní. V letech 2007 – 2009 se počet obrátek 

pohybuje okolo 19-ti obrátek a od roku 2010 klesá až na pouhých 9 obrátek za rok 

2011. Tento pokles obrátek je způsoben nárůstem u položky výrobků, vlivem snížení 

odbytu. Pokles odbytu je způsoben poklesem poptávky vlivem ekonomické krize. A 

protože přebytečné zásoby jsou neproduktivní a jsou v nich vázány prostředky, 

vyvolává to nadbytečné financování na uskladňování drceného kameniva.   

Graf č. 6: vývoj vybraných ukazatelů aktivity 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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2010 se vázanost kapitálu v zásobách zvyšuje z 19 dnů na 27 a v roce 2011 dokonce na        

40 dnů. Toto zvýšení doby obratu zásob je způsoben tím, že množství kapitálu vázaného 

v zásobách, se zvýšilo v roce 2010 o 26 mil. Kč a v roce 2011 o 72 mil Kč oproti roku 

2009. Zvyšování množství zásob na skladech je zapříčiněno celkovým poklesem 

poptávky na trhu s drceným kamenivem, jak v České republice, tak v zahraničí.  

Doba splatnosti pohledávek udává dobu ve dnech, za kterou jsou pohledávky 

společnosti splaceny. Doba splatnosti se pohybuje ve sledovaných letech v rozmezí od 

16 dnů do 28 dnů, což ukazuje na velmi dobrou platební morálku odběratelů. Kolísání 

doby obratu je způsobeno každoročně měnící se hodnotou pohledávek z obchodních 

vztahů. V letech 2008 a 2009 pohledávky z obchodních vztahů vzrostly o 38 mil. Kč a o 

24 mil. Kč oproti roku 2007 a doba splatnosti se zvýšila z 16 dnů na 25 dnů. V roce 

2010 průměrná splatnost opět klesá na 20 dnů, když pohledávky z obchodních vztahů 

klesly na 125 mil. Kč ze 160 mil. Kč v roce 2010. V roce 2011 průměrná splatnost 

vzrostla na nejvyšší hodnotu za sledované období a to na 28 dnů, jelikož pohledávky s 

hodnotou 200 mil. Kč jsou v tomto roce nejvyšší ze všech sledovaných let.  

Doba splatnosti krátkodobých závazků udává, jak rychle společnost dokáže 

uhradit své závazky. Z grafu č. 8 je patrné, že doba splatnosti krátkodobých závazků 

v porovnání s dobou splatnosti pohledávek je velmi vysoká, přestože má ve všech 

sledovaných letech klesající trend. Pro společnost je dlouhá doba splatnosti 

krátkodobých závazků výhodná, protože čerpá bezplatný úvěr. V letech 2007 a 2008 

byla doba splatnosti nejdelší 250 a 222 dnů. Na tak dlouhé době splatnosti se podílí 

z největší míry krátkodobý úvěr od rakouské společnosti v celkové výši 500 mil. Kč. 

Tento úvěr byl splacen v roce 2009, proto se doba splatnosti snižuje na 83 dnů a vlivem 

splacení dalšího závazku v roce 2011 splatnost klesá na 67 dnů. 

4.6 VÝPOČET UKAZATELŮ ZADLUŽENOSTI 

Ukazatele zadluženosti měří rozsah, v jakém společnost používá k financování 

dluhy. V této kapitole je zadluženost analyzována pomocí čtyř ukazatelů, jejichž 

vypočítané hodnoty jsou v tabulce č. 13.  
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Tabulka č. 13: Výpočet ukazatelů zadluženosti 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Celková zadluženost 0,68 0,62 0,41 0,38 0,33 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech 0,32 0,38 0,59 0,62 0,67 

Podíl stálých aktiv 0,79 0,79 0,76 0,77 0,71 

Úrokové krytí 4,66 3,06 19,30 19,44 26,55 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Celková zadluženost vypovídá o zadluženosti společnosti. Z tabulky č. 13 

vidíme, že v prvním sledovaném roce 2007 je zadluženost nejvyšší a to 68 % a úměrně 

klesá s rostoucím podílem vlastních zdrojů na aktivech, jelikož se společnost 

KAMENOLOMY ČR snaží systematicky snížit zadluženost společnosti. Největší 

změna v ukazateli věřitelského rizika je v roce 2009, kdy dochází ke splacení 

krátkodobého úvěru ve výši 500 mil. Kč vůči rakouské společnosti a hodnota ukazatele 

klesá z 0,62 na 0,41. Na pokles v roce 2011, když zadluženost klesla na 33 %, má vliv 

především nárůst aktiv společnosti a to převážně vlivem zvýšení zásob o 46 mil. Kč a 

nárůstem krátkodobých pohledávek o 52 mil. Kč.  

Podíl vlastních zdrojů na aktivech vypovídá také o kapitálové struktuře 

podobně jako ukazatel celkové zadluženosti. V předchozím odstavci již bylo zmíněno, 

že kapitálová struktura společnosti se mění a s úměrným klesáním celkové zadluženosti 

roste podíl vlastního kapitálu až na 67 % v roce 2011 z pouhých 32 % v roce 2007. 

Největší vliv na zvýšení podílu vlastních zdrojů na aktivech mělo splacení 

krátkodobého úvěru v roce 2009, kdy se hodnota podílu dostala na 59 %.   

Podíl stálých aktiv určuje pružnost podniku přizpůsobit se určitým změnám. 

Hodnoty tohoto ukazatele se pohybují v rozmezí hodnot od 0,71 do 0,79, což vypovídá 

o tom, že tento ukazatel je velmi stabilní. Pro pružnější přizpůsobování je lepší, aby byl 

ukazatel podílů stálých aktiv co nejnižší. Ovšem pro podnikání společnosti 

KAMENOLOMY ČR s.r.o. je důležité vlastnit dlouhodobý hmotný majetek, jako jsou 

stavby, pozemky, na kterých probíhá těžba a technologická zařízení potřebná k těžbě a 

drcení kameniva. Proto je hodnota podílu stálých aktiv vysoká a v čase téměř neměnná. 

Úrokové krytí udává, kolikrát celkový efekt reprodukce pokrývá úrokové 

platby, přičemž za rozhraní mezi investicí a spekulací je považována hodnota ukazatele 

3. Jak je patrné z tabulky č. 13 společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o. tuto hodnotu 

překračuje ve všech sledovaných letech a podle tohoto ukazatele nese nízkou míru 
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finančního rizika. Navíc tento ukazatel má rostoucí tendenci z hodnot 4,66 a 3,06 

v prvních letech se zvyšuje na hodnotu 19 až 27 v roce 2011. Zvýšení hodnoty ukazatele 

v roce 2009 bylo způsobeno nárůstem hospodářského výsledku společnosti vlivem 

prodeje podílu společnosti Pikaso do Rakouska. Přestože v dalších dvou letech 

hospodářský výsledek klesá o 234 mil. Kč a o 259 mil. Kč oproti roku 2009, snižuje se 

také hodnota nákladových úroků, a proto ukazatel úrokového krytí nadále roste až na 

hodnotu 26,55 v roce 2011.   
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5. FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

POMOCÍ DU-PONTOVA PYRAMIDÁLNÍHO ROZKLADU 

Pátá kapitola je po analýze poměrových ukazatelů zaměřena opět na praktické 

provedení finanční analýzy v těžební společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o. v letech 

2007 – 2011 a to pomocí Du pontova pyramidálního rozkladu, který srovnává období    

(1) se stavem v minulém období (0). Pomocí pyramidální soustavy se zjišťuje vliv 

změny jednotlivých analytických ukazatelů na změnu syntetického neboli vrcholového 

ukazatele, kterým je poměrový ukazatel rentabilita vlastního kapitálu. Výsledné 

hodnoty ROE a vliv jednotlivých analytických ukazatelů na jeho změně vidíme 

v tabulce č. 14. 

Tabulka č. 14: Výsledné hodnoty pyramidálního rozkladu 

                  

2007-8 

[%] 

2008-9 

[%] 

2009-10 

[%] 

2010-11 

[%] 

Celková změna výnosu na vlastní 

kapitál         4,73 161,99 -63,34 -27,74 

V 

tom: Vliv změny multiplikátoru         -17,89 -76,64 -2,72 -6,49 

  Vliv změny výnosu na aktiva         22,62 238,63 -60,61 -21,25 

    Vliv změny ziskové marže         39,96 181,21 -46,03 -15,95 

      Vliv změny nákladovosti výrobní spotřeby     21,08 171,08 -49,08 -24,02 

      Vliv změny nákladovosti osobních nákladů     3,84 9,56 -7,84 -4,75 

      Vliv změny nákladovosti daní       1,40 0,29 -0,18 0,50 

      Vliv změny nákladovosti odpisů       4,09 6,52 -2,92 -7,83 

      Vliv změny nákladovosti zůstatkové ceny -3,84 -6,66 1,47 0,89 

      Vliv změny nákladovosti změny stavu rezerv 6,61 -12,80 13,66 28,68 

      Vliv změny nákladovosti ostatních provozních nákladů 0,60 -0,57 -2,11 -6,88 

      Vliv změny nákladovosti nákladových úroků     5,78 14,89 1,47 -1,49 

      Vliv změny nákladovosti ostatních finančních nákladů -0,85 0,57 -0,25 -0,15 

      Vliv změny nákladovosti daní z příjmů za běžnou činnost 1,25 -1,67 -0,25 -0,89 

    Vliv změny obratu aktiv         -17,34 57,42 -14,58 -5,30 

      Vliv změny vázanosti fixních aktiv       -13,76 51,33 -11,98 1,49 

      Vliv změny vázanosti oběžných aktiv   -4,78 5,47 -2,61 -6,19 

      Vliv změny vázanosti ostatních aktiv   1,20 0,62 0,04 -0,59 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Jak už bylo výše uvedeno, vrcholovým ukazatelem je rentabilita vlastního 

kapitálu, která hodnotí celkovou výdělečnou schopnost podniku. Proto je žádoucí, aby 

ukazatel rostl. Z tabulky č. 14 vidíme, že hodnoty vrcholového ukazatele rostou mezi 

lety 2007 – 2008 a 2008 – 2009, přičemž největší kladná změna o 161,99 % je mezi lety 
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2008 – 2009. Toto výrazné zvýšení je zapříčeno zvýšením zisku vlivem větší poptávky 

po drceném kamenivu, což také umožnilo zvýšení zisku zakalkulovaného do ceny 

prodávaných výrobků. Následný vývoj po roce 2009 je vzhledem k hodnotám 

vrcholového ukazatele negativní. Mezi lety 2009 – 2010 klesá o 63,34 % a o 27,74% 

klesá mezi lety 2010 – 2011. Na tento pokles má vliv snížení zisku v důsledků snížené 

poptávky po drceném kamenivu, vlivem dokončení developerských projektů nebo jejich 

zastavení vlivem ekonomické krize. Na celkovou změnu syntetického ukazatele má vliv 

změna dvou analytických ukazatelů, rentability celkových aktiv a multiplikátoru, na 

které se vrcholový ukazatel rozkládá. Analytický ukazatel ROA je dále ovlivňován 

vlivem změn ziskové marže a vlivem obratu jednotlivých druhů aktiv.  

Mezi lety 2007 – 2008 syntetický ukazatel roste jen mírně o 4,73 %. Tuto změnu 

pozitivně ovlivňuje analytický ukazatel ROA, který roste o 22,62 % a negativně ho 

ovlivňuje pokles ukazatele multiplikátoru o 17,89 %. Pokles hodnoty ukazatele 

multiplikátoru, která klesá mezi všemi sledovanými lety, je způsoben větším nárůstem 

vlastního kapitálu než celkových aktiv. Za růstem vlastního kapitálu stojí vývoj 

vlastnické struktury, která je popsána v kapitole 4.2.1.vertikální analýza rozvahy. Za 

pozitivní změnou ukazatele ROA stojí vliv změny ziskové marže, která vzrostla            

o 39,96 % a největší vliv na tento nárůstu má změna syntetického ukazatele 

nákladovosti výrobní spotřeby, která vzrostla o 21,08. Vliv změny obratu aktiv, 

především potom vliv změny fixních aktiv, má na ukazatel ROA negativní vliv, jelikož 

klesá o 17,76 %, z čehož pokles o 13,76 % má na svědomí právě vliv fixních aktiv, a 

tím snižuje pozitivní vliv změny ziskové marže.  

Mezi lety 2008 – 2009 syntetický ukazatel roste velmi výrazně o 161,99 %. Za 

tímto výrazným nárůstem stojí také velmi výrazný nárůst ukazatele ROA o 238,63 %, 

který je způsoben především zvýšením čistého zisku o 257 % mezi lety 2008 a 2009. Na 

zvýšení zisku v roce 2009 má vliv hned několik faktorů, jde o zvýšení tržeb z prodeje 

vlastních výrobků o 110 mil. Kč a dále potom prodej podílů společnosti Pikaso s.r.o. za 

243 mil. Kč. Negativní vliv na syntetický ukazatel má ukazatel multiplikátor, kde se 

snížil podíl aktiv na vlastním kapitálu mezi lety 2008 – 2009 skokově o 76,64 %.  

Mezi lety 2009 – 2010 poprvé ukazatel ROA klesá o 63,34 % vlivem obou 

analytických ukazatelů. Ukazatel vliv změny multiplikátoru má hodnotu -2,72 % a 

vrcholový ukazatel tedy zásadně neovlivňuje. Zásadní vliv změny má naopak ukazatel 
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ROA, který klesá o 60,61 %. Vliv na zápornou výslednou hodnotu ukazatele ROA mají 

obrat aktiv a z větší míry zisková marže. Zisková marže klesá o 46,08 %, především 

vlivem vlivu změny nákladovosti výrobní spotřeby a osobních nákladů. Vliv změny 

obratu aktiv opět nejvíce ovlivňuje vliv změny fixních aktiv, které klesají o 11,98 %.  

Mezi lety 2010 – 2011 syntetický ukazatel klesá a to, o 27,74 %. Jako 

v předchozím sledovaném období 2009 – 2010 má na zápornou změnu vliv obou 

analytických ukazatelů. Pokles ukazatele multiplikátoru o 6,49 % a ukazatele ROA o 

21,25 %. Na změně ukazatele ROA se podílí jak ukazatel ROS, který klesá o 15,95 %, 

tak obrat aktiv, který klesá o 5,3 %.  

Za rapidní zhoršení situace v roce 2010 může především ekonomická krize, 

která společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o. začala zasahovat v tomto roce. A její vliv 

pokračuje i v následujícím sledovaném roce 2011 a trvá doposud. 
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6. FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

POMOCÍ BONITNÍCH A BANKROTNÍCH MODELŮ 

Šestá kapitola je zaměřená na provedení finanční analýzy pomocí bonitních a 

bankrotních modelů, aby se tedy zjistilo, zda je společnost bonitní nebo je ohrožena 

bankrotem. Tato analýza bude provedena pomocí čtyř vybraných modelů a uzavírá 

praktické provedení finanční analýzy. 

6.1 BONITNÍ MODELY 

6.1.1 KRALICKŮV RYCHLÝ TEST 

Analýza finanční situace podle Kralickova rychlého testu vychází z poměrových 

ukazatelů. Výpočty jednotlivých poměrových ukazatelů, spolu se vstupními hodnoty 

pro výpočet jsou zobrazeny v tabulce č.15 . Tyto výsledné hodnoty byly oklasifikovány 

podle tabulky č. 1 viz kapitola 3.5.2.1 a výsledné skóre se stavem bonity je zobrazeno 

v tabulce č. 16.  

Tabulka č. 15: Vstupní data pro výpočet Kralickova testu a výpočty 

jednotlivých ukazatel 

  2007 2008 2009 2010 2011 

vlastní kapitál 417 079 528 057 719 518 805 819 944 145 

celková aktiva 1 316 971 1 406 194 1 214 680 1 302 962 1 414 998 

cizí kapitál 899 892 878 137 495 162 497 143 470 853 

krátkodobý finanční majetek 27 320 22 836 33 270 44 145 49 849 

bilanční cash flow 187 882 219 488 517 593 284 093 243 677 

cash flow 12 275 -4 485 10 433 3 318 5 703 

tržby 1 330 713 1 199 733 1 562 107 1 270 762 1 290 374 

zisk 130 428 177 662 456 268 206 177 176 661 

kvóta vlastního kapitálu [%] 31,67 37,55 59,24 61,85 66,72 

doba splácení dluhu z CF 4,64 3,89 0,89 1,59 1,73 

cash Flow v % tržeb [%] 0,92 -0,37 0,67 0,26 0,44 

rentabilita celkového 

kapitálu [%] 10,00 13,00 38,00 16,00 13,00 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vstupní hodnoty: [v tis. Kč] 

 

Z výsledného stavu bonity, viz tabulka č. 16  vidíme, že stav bonity je v prvních 

dvou sledovaných letech a také v posledním sledovaném roce velmi dobrý a v roce 2009 
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a 2010 je bonitní stav dokonce výborný. Nejvíce negativní vliv na celkové hodnocení 

bonity ve všech sledovaných letech 2007 – 2011 měl v pořadí třetí ukazatel cash flow v 

% tržeb. Podle tohoto ukazatele je stav bonity ve všech letech špatný. Naopak ukazatel 

koeficientu samofinancování, je ve všech sledovaných letech výborný a má tak nejvíce 

pozitivní vliv na celkový výsledný stav bonity. 

Tabulka č. 16: Vyhodnocení Kralickova testu 

  2007 2008 2009 2010 2011 

výsledné skóre 2,25 2,50 1,75 1,75 2,00 

Výsledný stav bonity 

velmi 

dobrý 

velmi 

dobrý 
výborný výborný 

velmi 

dobrý 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

6.1.2 INDEX BONITY 

Analýza finančního zdraví společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o. na základě 

indexu bonity ukazuje podobně jako Kralickův quit test, že společnost je bonitní ve 

všech sledovaných letech 2007 – 2011 viz tabulka č. 17.   

Index bonity je založen na multivariační analýze šesti poměrových ukazatelů, 

jejichž výpočet, spolu se vstupními hodnotamy  je znázorněn v tabulce č. 2 a následný 

index bonity je srovnám opět s tabulkou č. 2, viz kapitola 3.5.2.1, na jejímž základě je 

stanoven výsledný stav bonity.  

Jak již bylo zmíněno výše, podnik je bonitní ve všech sledovaných letech, 

přičemž nejhůře na tom byl podnik v roce 2007, kdy je bonita pouze na úrovni dobré 

vlivem zisku, který byl v tomto roce nejnižší a nejlépe na tom byl podnik v roce 2009, 

který byl pro společnost i na základě dalších provedených analýz nejlepší z hlediska 

tržeb z prodeje vlastních výrobků. V následujících dvou letech bonita sice klesá, vlivem 

snížením tržeb z důvodů poklesu poptávky, přesto se pořád drží na velmi dobré 

hodnotě. Podobně jako u vývoje ukazatelů v předchozích kapitolách je i podle 

výsledného stavu bonity dobře patrné zlepšování hospodářské situace společnosti 

KAMENOLY ČR s.r.o. s vrcholem v roce 2009 a následný pokles z extrémně dobrého 

stavu bonity na stav velmi dobrý v letech 2010 a 2011. 
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Tabulka č. 17: Vstupní data pro výpočty, výpočty jednotlivých ukazatelů a 

vyhodnocení IB 

  2007 2008 2009 2010 2011 

cash flow 12 275 -4 485 10 433 3 318 5 703 

cizí zdroje 899 892 878 137 495 162 497 143 470 853 

celková aktiva 1 316 971 1 406 194 1 214 680 1 302 962 1 414 998 

zisk 130 428 177 662 456 268 206 177 176 661 

výkony 1 784 860 1 805 094 1 914 096 1 946 342 1 902 484 

zásoby 61 219 60 358 67 028 93 743 139 637 

x1  0,01 -0,01 0,02 0,01 0,01 

x2  1,48 1,60 2,45 2,62 3,01 

x3  0,10 0,13 0,38 0,16 0,12 

x4  0,07 0,10 0,24 0,11 0,09 

x5  0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 

x6  1,36 1,28 1,58 1,49 1,34 

index bonity 1,64 2,01 5,34 2,50 2,13 

výsledný stav dobrý 

velmi 

dobrý 

extrémně 

dobrý 

velmi 

dobrý 

velmi 

dobrý 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vstupní hodnoty: [v tis. Kč] 

6.2 BANKROTNÍ MODELY 

6.2.1 ALTMANŮV MODEL 

Finanční analýza na základě Altmanova modelu byla provedena podle varianty 

pro společnosti, které nejsou obchodovatelné na finančních trzích. Jelikož společnost 

KAMENOLOMY ČR s.r.o. je společnost s ručením omezeným a je tedy 

neobchodovatelná na finančních trzích. 

Altmanův model bankrotu se skládá z pěti poměrových ukazatelů, jejichž 

výpočet, spolu se vstupními hodnotami je v tabulce č 18. a výsledné Z’skóre je 

porovnáno s tabulkou č. 3 doporučených hodnot viz kapitola 3.5.2.2.  

Na základě porovnání s doporučenými hodnotami vidíme v následující tabulce 

výsledný stav, který říká, že společnost se v prvních dvou letech nacházela v šedé zóně, 

kde není specifické, jestli je podnik bonitní nebo bankrotní. Od roku 2009 je společnost 

už v uspokojivých bonitních hodnotách a není na základě Altmanovy analýzy ohrožena 

bankrotem. 
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Tabulka č. 18: Vstupní data pro výpočty, výpočty jednotlivých ukazatelů a 

vyhodnocení Altmanova modelu 

  2007 2008 2009 2010 2011 

ČPK -542 624 -472 518 -23 943 -7 719 152 383 

celková aktiva 1 316 971 1 406 194 1 214 680 1 302 962 1 414 998 

nerozdělený zisk 289 634 400 612 592 073 678 374 815 922 

zisk 130 428 177 662 456 268 206 177 176 661 

vlastní kapitál 417 079 528 057 719 518 805 819 944 145 

celkové závazky 771 246 738 768 300 777 291 893 236 894 

tržby 1 112 354 1 198 265 1 308 951 1 266 114 1 285 720 

x1  -0,41 -0,34 -0,02 -0,01 0,11 

x2  0,19 0,24 0,41 0,44 0,49 

x3  0,10 0,13 0,38 0,16 0,13 

x4  0,54 0,72 2,39 2,76 3,99 

x5  1,55 1,31 1,85 1,46 1,39 

Z'skóre 1,98 2,01 4,43 3,55 4,03 

výsledný stav šedá zóna šedá zóna uspokojivý uspokojivý uspokojivý 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vstupní hodnoty: [v tis. Kč] 

6.2.2 TAFFLERŮV MODEL 

Finanční analýza na základě Tafflerova modelu je provedena pomocí čtyř 

poměrových ukazatelů, jejichž výpočet je spolu se vstupními údaji znázorněn 

v následují tabulce č. 19.  

Vyhodnocení tohoto modelu se provádí pouze pomocí dvou hodnot, které určují, 

zda je podnik ohrožen bankrotem nebo není viz kapitola 3.5.2.3 bankrotní modely. 

Protože žádná z výsledných hodnot neklesá pod hodnotu 0,2, ale naopak překračuje 

hodnotu 0,3, pak na základě Tafflerova modelu v nejbližších letech je pro společnost 

KAMENOLOMY ČR s.r.o. nízká pravděpodobnost upadnutí do bankrotu. 
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Tabulka č. 19: Vstupní data pro výpočty, výpočty jednotlivých ukazatelů a 

vyhodnocení Tafflerova modelu 

  2007 2008 2009 2010 2011 

zisk 112 459 141 362 435 741 197 807 171 471 

kr. závazky 771 246 738 768 300 777 291 893 236 894 

oběžná aktiva 228 622 266 250 276 834 284 174 389 277 

cizí zdroje 899 892 878 137 495 162 497 143 470 853 

celková aktiva 1 316 971 1 406 194 1 214 680 1 302 962 1 414 998 

tržby 1 112 354 1 198 265 1 308 951 1 266 114 1 285 720 

R1 0,17 0,24 1,52 0,71 0,75 

R2 0,25 0,30 0,56 0,57 0,83 

R3 0,59 0,53 0,25 0,22 0,17 

R4 0,84 0,85 1,08 0,97 0,91 

Výsledná hodnota 0,35 0,37 1,06 0,63 0,67 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vstupní hodnoty: [v tis. Kč] 
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7. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Sedmá kapitola je po předchozí praktické části zaměřené na provedení finanční 

analýzy ve společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o. v letech 2007 - 2011 zaměřená na 

návrhy a doporučení, které by měly vést ke zlepšení ekonomického stavu společnosti. 

Po provedení zhodnocení za pomocí vertikální a horizontální analýzy, analýzy 

pomocí poměrových ukazatelů, Du Pontova pyramidálního rozkladu a bonitních a 

bankrotních modelů, bylo zjištěno, že ekonomická situace společnosti je, i přes 

probíhající ekonomickou krizi, dobrá. Vzhledem k této skutečnosti nezbývá prostor pro 

navrhování opatření vedoucích ke zlepšení ekonomické situace společnosti v době kdy, 

účinky ekonomické krize plně doléhají na trh s drceným kamenivem vlivem útlumu ve 

stavebním průmyslu. V tuto chvíli je pro společnost především nezbytné udržet svou 

hospodářskou situaci na stávající úrovni, což bude rozhodující pro její přežití 

v budoucnu.  

Pro udržení hospodářské situace na stávající úrovni v budoucnu bude důležitý 

odbyt drceného kameniva. Společnost by tedy měla v maximální možné míře hlídat 

výzvy velkých státních zakázek, menších krajských nebo obecních a také zakázek 

soukromých developerů a být dopředu připravena reagovat.  

Z provedené vertikální rozvahy viz kapitola 4.2.1 vyplývá, že kapitálová 

struktura se v pětiletém sledovaném období vyvíjela směrem k většímu zastoupení 

vlastního kapitálu, kdy na konci sledovaného období je jeho zastoupení 67 %. Zde by 

bylo možné uplatnění daňového štítu při využití cizího kapitálu. Jelikož však nejsou 

známy majetkové poměry mateřské společnosti Strabag SE a vzhledem k využívané 

metodě cash pooling, je tato možnost, uplatnění daňového štítu při využití cizího 

kapitálu, plně na zvážení vedení společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o., zda by byla 

efektivně využita.  

V rámci zefektivnění ekonomické situace a plného využití potenciálu společnosti 

by bylo možné provádět služby, nyní zajišťovány dodavatelsky za pomoci 

specializovaných firem, ve vlastní režii. Přestože by bylo zapotřebí rozsáhlých investic, 

odpadly by náklady na marže dodavatelských firem. Při investicích pomocí cizího 

kapitálu by se zde dalo počítat s využitím již zmiňovaného daňového štítu.  
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8. ZÁVĚR 

Na základě stanoveného cíle, kterým bylo zhodnocení finančního zdraví 

společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o. v letech 2007 – 2011, byla provedena finanční 

analýza. Finanční analýza byla nejprve definována teoreticky a poté provedena 

prakticky v kapitolách analýza pomocí poměrových ukazatel, analýza pomocí Du 

Pontova pyramidálního rozkladu a analýza pomocí bonitních a bankrotních modelů.  

Diplomová práce je tematicky rozdělena na čtyři části. Nejprve je 

charakterizována těžební společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o. jako dceřiná jednotka 

velkého stavebního koncernu Strabag SE. V druhé části je, pro praktickou část, 

vymezen teoretický postup finanční analýzy spolu se vzorci k výpočtům jednotlivých 

ukazatelů a metod analýzy. Závěrečná čtvrtá část vychází z praktické části a je 

zaměřená na návrhy a doporučení. Jako zdroj k výpočtům sloužily účetní výkazy 

společnosti, a to rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow. 

Údaje získané pomocí poměrových ukazatelů, Du Pontova pyramidálního 

rozkladu a bonitních a bankrotních modelů ukazují, že pro společnost byl zásadním 

rokem rok 2009. V tomto roce byla společnost ovlivněna prodejem podílů společnosti 

Pikaso s.r.o., se kterou sledovaná společnost sfúzovala v předchozím roce 2008. Dále 

v tom roce došlo ke splacení krátkodobého úvěru rakouské společnosti ve výši 500 mil. 

Kč. Tržby z prodeje drceného kameniva dosáhly 1 309 mil. Kč, což bylo nejvíce 

v pětiletém sledovaném období, jelikož v tomto roce ještě nebyl stavební průmysl tolik 

zasažen ekonomickou krizí. Přelom přichází v roce 2010, kdy jsou developerské 

projekty buďto dokončovány, pozastavovány nebo úplně zastavovány.  
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