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Anotace 

 

Hlavním cílem finanční analýzy je poskytnou informace o finančním zdraví společnosti. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční zdraví firmy ČEZ distribuční sluţby s.r.o. 

v letech 2008 – 2012. Teoretická část bakalářské práce se zabývá zdroji informací pro 

zpracování finanční analýzy, a uvádí její uţivatele. Dále pak popisuje jednotlivé metody. 

Praktická část obsahuje jak základní informace o firmě, tak provedení samotné finanční 

analýzy společnosti. V závěrečné části jsou shrnuty všechny výsledky finanční analýzy. Na 

základě těchto výsledku jsou pak stanovena různá doporučení. 

Klíčová slova: finanční analýza, ukazatelé, rentabilita. 

 

Summary 

The main goal of a financial analysis is to provide information concerning a financial 

soundness of a company. The aim of this bachelor thesis is to evaluate the financial soundness 

of ČEZ Distribution Services Ltd. in a period from 2008 to 2012. The theoretical part of the 

thesis deals with sources of information for a financial analysis’s processing and it provides its 

users. It then describes various methods. The practical part includes basic information about 

the company and the implementation of company’s financial analysis as well. The final 

section summarizes all the results of the financial analysis. Various recommendations are 

provided on the basis of these results.   

Keywords: financial analysis, indicators, profitability. 
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1 Úvod 

Jakékoliv finanční rozhodování musí být podloţeno finanční analýzou. Jejím hlavním 

cílem je poskytnou informace o finančním zdraví společnosti. Má-li firma slabé stránky, 

úkolem finanční analýzy je rozpoznat je a navrhnout řešení pro případnou eliminaci. Zabývá 

se tedy jak zhodnocením minulostí a přítomnosti, tak i předpověďmi do budoucnosti. Pro 

rozhodování o fungování podniku vyuţíváme celou řadu poměrových ukazatelů. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční zdraví firmy ČEZ distribuční sluţby s.r.o. 

v letech 2008 – 2012. K dosaţení výsledku budou poţity metody finanční analýzy, a to jak 

horizontální a vertikální analýza, tak analýza poměrových ukazatelů.  

Teoretická část bakalářské práce se zabývá zdroji informací pro zpracování finanční 

analýzy, a uvádí její uţivatele. Dále pak popisuje jednotlivé metody. 

Praktická část obsahuje jak základní informace o firmě, tak provedení samotné finanční 

analýzy společnosti. Byla provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazů zisku 

a ztrát a dále analýza poměrových ukazatelů, a to likvidity, rentability, zadluţenosti a aktivity. 

Při zpracování této části jsem vycházel z interních výkazů firmy za sledované období.  

V závěrečné části jsou shrnuty všechny výsledky finanční analýzy. Na základě těchto 

výsledku jsou pak stanovena různá doporučení, která by mohla vést ke zlepšení situace 

společnosti v budoucnosti.  
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2 Finanční analýza 

V následující části je čerpáno z publikací Grünwald (2007), Růčková (2011), Sedláček 

(2011). 

 

V současné době se ekonomické prostředí neustále mění a zároveň dochází k změnám 

rovněţ ve firmách. Finančně zdravá firma se nikdy při svém hospodaření nemůţe obejít bez 

rozboru finanční situace.  

„Finanční zdraví podniku závisí na jeho výkonosti a finanční pozici. Vyjadřuje míru 

odolnosti financí podniku vůči externím a interním provozním rizikům za dané finanční 

situace. Pokud podnik nejeví příznaky hrozící finanční tísně, lze se domnívat, že v dohledné 

budoucnosti nedojde k úpadku pro platební neschopnost.“ [1]   

Pojem „finanční analýza“ se dá vyjádřit definicí, která říká, ţe finanční analýza 

zobrazuje uspořádaný rozbor získaných dat, která jsou obsaţena v účetních výkazech. 

Obsahuje zhodnocená data firemní minulosti, současnosti a také předpověď do budoucnosti. 

 

2.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Finanční analýza vyţaduje mnoho dat z odlišných informačních zdrojů a odlišné 

povahy. Kvalita finanční analýzy závisí na pouţitých vstupních informacích, ty by měly být 

kvalitní a také komplexní.  

 Informace se čerpají hlavně z účetních výkazů, které lze rozdělit do dvou hlavních častí: 

 Účetní výkazy finanční dávají informace zejména externím uţivatelům, a proto 

jsou nazývány externími výkazy. Poskytují informace o výsledku hospodaření, 

peněţních tocích, stavu a struktuře majetku a zdrojích krytí. Jde o veřejně 

dostupné informace, které firma musí zveřejňovat. Proto je můţeme povaţovat 

za základ informací pro finanční analýzu. 

 Účetní výkazy vnitropodnikové se odvozují z vnitřních potřeb firmy. Vyuţívání 

těchto výkazů směřuje k upřesnění výsledku finanční analýzy. Mají častější 
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frekvenci sestavování a umoţňují tak eliminovat riziko odchylky od skutečnosti, 

coţ je velmi důleţité. Vnitropodnikové výkazy nemají právně závaznou úpravu. 

Získat z účetních výkazů informace, zhodnotit finanční zdraví firmy a připravit základ 

pro ţádoucí řídící rozhodnutí je hlavním úkolem finanční analýzy. Pokud chceme začít 

zpracovávat finanční analýzu, jsou důleţité hlavně základní účetní výkazy, kterými jsou 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz o peněţních tocích (výkaz cash flow). 

 

2.1.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, který udává jednotlivé poloţky aktiv (na levé straně) a pasiv 

(na pravé straně). Zobrazuje stav nehmotného a hmotného majetku podniku a zdrojů jejich 

financování. Sestavuje se k poslednímu dni účetního období, v peněţním vyjádření. Bilanční 

rovnice zní, ţe aktiva se musejí rovnat pasivům. Levá strana zobrazuje členění aktiv na stálá 

aktiva a oběţná aktiva. Z časového hlediska vázanosti je můţeme dělit na dlouhodobá aktiva 

s dobou vázanosti delší neţ jeden rok a krátkodobá aktiva, která jsou k podniku vázána do 

jednoho roku. Pasiva, která jsou na pravé straně rozvahy, dělíme podle původu vlastnictví na 

vlastní pasiva (vlastní kapitál) a na cizí pasiva (cizí kapitál). Z časového hlediska je opět 

můţeme dělit na dlouhodobá (s dobou splatnosti více neţ jeden rok) a krátkodobá (so dobou 

splatnosti delší neţ jeden rok). 

2.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled, který konkretizuje, jaké výnosy a náklady se 

podílejí na vzniku výsledku hospodaření za určité období. Vyjadřuje schopnost podniku 

zhodnotit vloţený kapitál.  

Ve výkazu zisku a ztráty lze dohledat několik stupňů hospodářských výsledků, které se 

liší tím jaké výnosy a náklady do jejich struktury vstupují. Jsou to: 

 výsledek hospodaření provozní (provozní výnosy – provozní náklady) 

 výsledek hospodaření finančních operací (finanční výnosy – finanční 

náklady) 
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 výsledek hospodaření za běţnou činnost (výsledek hospodaření provozní + 

výsledek hospodaření finančních operaci) 

 výsledek hospodaření mimořádný (mimořádné výnosy – mimořádné 

náklady) 

 výsledek hospodaření za účetní jednotku (výsledek hospodaření za běţnou 

činnost + výsledek hospodaření mimořádný) 

 výsledek hospodaření před zdaněním. (výsledek hospodaření za běţnou 

činnost + výsledek hospodaření mimořádný + výsledek hospodaření 

finančních operací) 

 výsledek hospodaření po zdanění (výsledek hospodaření před zdaněním – 

daně) 

2.1.3 Výkaz o peněžních tocích 

Výkaz o peněţních tocích je účetní výkaz, který srovnává tvorbu peněţních prostředků 

s jejich uţitím za určité období (srovnává příjmy s výdaji firmy). Výkaz je velice uţitečný pro 

porovnání platební schopnosti a likvidity firmy, protoţe zobrazuje skutečné příjmy a výdaje. 

Peněţní toky je moţné rozdělit do tří částí: provozní činnost, investiční činnost a finanční 

činnost. 

Cash flow z provozní činnosti je nejdůleţitější částí tohoto výkazu. Pomáhá zobrazit, 

nakolik příjmy a výdaje z běţné činnosti odpovídají skutečně vydělaným penězům. 

Cash flow z investiční činnosti zahrnuje peněţní toky související s pořízením, vyřazením 

a prodejem dlouhodobého majetku.  

Cash flow z finanční činnosti představuje peněţní toky, které vedou ke změnám ve výši 

vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků. Peněţní toky z finanční činnosti zahrnují splácení 

a přijímání úvěrů, střednědobé a krátkodobé půjčky. 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční situace podniku je předmětem zájmu mnoha subjektů. Tyto subjekty jsou 

v úzkém kontaktu s danou společností. Podle zájmu o finanční analýzu je můţeme rozdělit do 

dvou skupin: interní a externí. Mezi externí uţivatele patří například akcionáři, věřitelé a 
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banky, mezi interní uţivatele patří zaměstnanci a obchodní partneři. Všechny tyto skupiny 

mají své zájmy spojené typem ekonomického rozhodovacího procesu. 

 

Banky 

Věřitelé poţadují po potencionálním dluţníkovi velké mnoţství informací o jeho 

finančním stavu. Tyto informace jsou velice důleţité k posouzení toho, zda dluţníkovi 

poskytnout úvěr a v jaké výši. Banka posuzuje před poskytnutím úvěru bonitu dluţníka, která 

je prováděna pomocí analýzy jeho hospodaření. Důleţité pro věřitele je i to, zda dluţník můţe 

nabídnout záruku v případě nezaplacení úvěru. 

 

Investoři 

Akcionáři a vlastníci jsou ti, kteří do podniku vloţili svůj kapitál, a proto jsou 

primárními uţivateli finanční analýzy. Lze mezi ně zařadit i potencionální akcionáře, kteří 

teprve zvaţují, zda do firmy vloţí své peněţní prostředky. Finanční informace o podniku se 

vyuţívají ze dvou potřeb: kontrolní (poţadavky akcionářů na manaţery o nakládání s jejich 

zdroji) a investiční (rozhodování o budoucích investicích). 

 

Manažeři 

Manaţeři vyuţívají informace z finanční analýzy hlavně pro dlouhodobé a krátkodobé 

řízení podniku. Rozhodovat se vhodně při získávání finančních zdrojů, alokaci volných 

peněţních prostředků a zajištění optimální majetkové struktury zajištuje dobrá znalost finanční 

situace podniku. Finanční analýza odhaluje pozitivní a negativní stránky finančního 

hospodaření podniku a umoţnuje manaţerům vytvořit vhodný podnikatelský plán pro příští 

období. 

 

Obchodní partneři 

Odběratelé se při dlouhodobých obchodních vztazích zajímají o finanční situaci 

dodavatele, aby případné finanční potíţe dodavatele neohrozily jejich výrobu. 

Dodavatele zajímá především to, aby podnik byl schopen platit své závazky včas. 

 

Zaměstnanci 
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Zaměstnanci podniku mají zájem o dobré finančním hospodaření společnosti, protoţe 

jim jde o zachování jejich pracovních míst a mzdových podmínek. 

 

Stát 

Stát jeví zájem o finanční informace například z důvodů státních zakázek, rozdělování 

finančních výpomocí, při kontrole plnění daňových povinností, pro dohlíţení nad podnikem se 

státní majetkovou účastí.  

 

Konkurence 

Konkurence se zajímá o konkurenční podniky z důvodu srovnání hospodářských 

výsledků. Dále pak se zajímá o rentabilitu, cenovou politiku, investiční aktivitu a ziskovou 

marţi.  

2.3 Metody finanční analýzy 

Vývoj ekonomických, statistických a matematických věd dovolil, aby vzniklo mnoho 

metod hodnocení finančního zdraví podniku, které je moţno pouţívat. Ovšem je nutno si 

uvědomit, ţe při realizaci finanční analýzy musíme dbát na vhodnou volbu metody analýzy. 

Volba metody by měla vybírána s ohledem na:  

 spolehlivost - tu lze zajistit kvalitnějším vyuţitím dostupných dat, 

 účel - musí odpovídat předem vytyčenému cíli, 

 nákladnost - analýza vyţaduje celou řadu potřebných nákladů, které by ale měly 

být přiměřené jejich návratnosti. 

Základními metodami finanční analýzy jsou:  

 Absolutní ukazatele vycházejí z vyuţívání údajů zjištěných z jednotlivých poloţek 

účetních výkazů. „Vyjadřují určitý jev bez vztahu k jinému jevu.“ [1]  

 Rozdílové ukazatele představují rozdíl poloţky aktiv s poloţkou pasiv. Dají se 

povaţovat za další absolutní ukazatele, neboť představují rozdíl dvou absolutních 

ukazatelů.  Hrají hlavní roli v oblasti oběţných aktiv. 

 Poměrové ukazatele jsou základním a zároveň nejčastěji uţívanou skupinou ukazatelů. 

Definují se jako podíl dvou poloţek, velice často ze základních účetních výkazů. 
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2.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Obsahuje hlavně horizontální analýzu a vertikální analýzu. 

Vertikální analýza je občas také nazývána procentním rozborem, protoţe zjišťuje 

procentní strukturu poloţek zobrazených ve výkazech.  

„Jde vlastně o souměření jednotlivých položek základních účetních výkazů k celkové 

sumě aktiv či pasiv.“ [2] 

Pouţití této metody umoţňuje srovnání účetních výkazů s minulým obdobím. Je také 

velice vhodná pro porovnání analyzovaného podniku s ostatními firmami působícími ve 

stejném oboru. Obecný vzorec: 

Podíl na celku  
  

∑  
    , 

kde [%] (2) 

  …….. hodnota dílčího ukazatele 

∑  …...velikost absolutního ukazatele 

 

Nevýhodou této metody je, ţe zobrazuje změny, ale nevysvětluje příčiny těchto změn.   

 

Horizontální analýza je často také nazývána analýzou trendů. Zabývá se absolutními 

ukazateli a jejich častými změnami v čase. U této metody je nutné tvořit dostatečně dlouhé 

časové řady. Dobře vedené časové řady znamenají méně nepřesností v interpretaci výsledků 

rozpočtu. Změnu v čase můţeme vyjádřit jako absolutní změnu nebo procentuální změnu. 

Absolutní změna má objektivnější pohled na jednotlivé poloţky z hlediska absolutní 

důleţitosti. Procentuální změna má spíše charakter hlubšího zkoumání.  

Obecné vzorce: 

 

Absolutní změna         (2) 

 

Procentuální změna 
       

    
       [%] (3) 

kde 

  ……hodnota ukazatele v běţném období 



Michal Schönweitz:  Finanční analýza 

 

  14 

 
2012 

    …hodnota ukazatele v předchozím období 

 

2.2.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Nejčastěji se poměrové ukazatele třídí do následujících skupin: 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele zadluţenosti, 

 ukazatele aktivity.  

  

Ukazatele likvidity 

Likvidita daného podniku je schopnost splácet své závazky včas a v dané výši. Naproti 

tomu likvidnost je schopnost dané sloţky majetku přeměnit se rychle a bez velké ztráty na 

peníze, aby zajistily danému podniku solventnost, coţ znamená schopnost podniku uhradit své 

závazky v okamţiku jejich splatnosti. Likvidita a solventnost jsou si tedy velmi blízké pojmy, 

nicméně nelze je zaměňovat. Závislost těchto pojmů se dá nejjednodušeji vysvětlit tak, ţe 

podmínkou solventnosti je likvidita. Likvidita je pro podnik velice důleţitá z pohledu finanční 

rovnováhy. Jen podnik s dostatečnou platební schopností je schopen dostát svým závazkům a 

udrţet se na trhu. Na druhou stranu příliš vysoká likvidita podniku má negativní vliv na jeho 

rentabilitu, neboť v aktivech jsou vázány finanční prostředky, které nezvyšují zhodnocování 

finančních prostředků. Ukazatele likvidity mají tvar podílu likvidních sloţek majetku k tomu, 

co je nutno zaplatit. 

Okamţitá likvidita je často také nazývána likviditou 1. stupně nebo cash likviditou. 

Vstupují do ní jen pohotové platební prostředky, coţ můţe být hotovost v pokladně a na 

běţném účtu, volně obchodovatelné cenné papíry a šeky. Okamţitou likviditu lze vypočíst 

podle následujícího vztahu: 

 

Okamţitá likvidita  
    

  
, (4) 

kde  

    ….krátkodobý finanční majetek. 
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  ……krátkodobé závazky.  

 

Pohotová likvidita poměřuje hotovost a krátkodobé pohledávky s krátkodobými 

závazky. Dobře vystihuje platební schopnost, neboť zásoby jsou obvykle méně likvidní 

sloţkou. Obecně platí, ţe poměr pohotových oběţných aktiv a krátkodobých závazků by měl 

být 1:1, případně aţ 1,5:1. Takový podnik je schopen vyrovnat se svými krátkodobými 

závazky aţ by prodával své zásoby. Obecný vzorec: 

 

Pohotová likvidita  
      

  
 (5) 

kde 

   ….oběţná aktiva. 

 ……zásoby. 

  ….krátkodobé závazky. 

 

Běţná likvidita udává, kolikrát jsou oběţná aktiva schopna pokrýt krátkodobé závazky. 

Vypovídací schopnost tohoto ukazatele je však velmi malá, neboť oběţná aktiva mohou 

obsahovat málo likvidní sloţky. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím menší je riziko platební 

neschopnosti pro podnik. Obecný vzorec: 

 

Běţná likvidita  
  

  
 (6) 

kde  

   ….oběţná aktiva. 

  ….krátkodobé závazky. 

 

Ukazatele rentability 

Rentabilita je měřítkem schopnosti firmy produkovat zisk, vytvářet nové zdroje za 

pouţití investovaného kapitálu. Nejčastěji se vychází z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy. Tyto 

ukazatele sloţí k hodnocení efektivnosti podnikání a nejvíce zajímají potencionální investory, 

kteří chtějí do firmy investovat svoje peněţní prostředky. 

Podle toho, jaký druh kapitálu vkládáme, poţuíváme 5 základních ukazatelů rentability: 
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 ROA - rentabilita celkového vloţeného kapitálu. 

 ROCE - rentabilita celkového investovaného kapitálu. 

 ROE - rentabilita vlastního kapitálu. 

 ROS - rentabilita trţeb. 

 ROC -  rentabilita nákladů. 

 

Rentabilita celkového vloţeného kapitálu vyjadřuje celkovou efektivnost podniku, 

neboli výnosnost celkových aktiv bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Pojem 

celkový vloţený kapitál znamená veškerý kapitál bez ohledu na jeho původ. Proto tímto 

pojmem rozumíme celková aktiva. Obecný vzorec: 

 

ROA  
    

  
        [%]  (7) 

nebo 

ROA  
           

  
      [%]  (8) 

 

    ……zisk před zdaněním. 

  ………celková aktiva. 

   …….zisk po zdanění. 

 ……….úrok. 

 ……….sazba daně z příjmu. 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu vyjadřuje efektivnost hospodaření firmy. 

V čitateli se zobrazují celkové výnosy všech investorů, ve jmenovateli dlouhodobé 

investované prostředky, které má firma k dispozici. Tento ukazatel je vhodný pro 

mezipodnikové srovnání. Obecný vzorec: 

 

ROCE   
    

       
 100  [%]  (9) 
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EBIT……zisk před zdaněním. 

DZ……..dlouhodobé závazky. 

VK……..vlastní kapitál. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloţeného vlastníky 

podniku nebo akcionáři. 

„Jde o ukazatel, s jehož pomocí mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál 

reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice.“ [2] 

 

ROE  
   

  
      [%] (11) 

 

   …….zisk po zdanění. 

  ……..vlastní kapitál. 

 

„Rentabilita tržeb vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, 

tedy kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu na 1Kč tržeb.“ [2] 

 Tento ukazatel měří podíl výsledků hospodaření a trţeb. Obě poloţky mohou být 

zobrazeny v různých podobách. Obecný vzorec: 

 

ROS = 
   

 
      [%] (12) 

 

   …..zisk po zdanění 

 ……..trţby 

 

Rentabilita nákladů je jen doplněk k ukazateli trţeb.  Čím menší je jeho hodnota, tím 

větší má podnik hospodářský výsledek.  

 

ROC =   
   

 
      [%] (13) 

 

   …..zisk po zdanění. 

 ……..trţby. 



Michal Schönweitz:  Finanční analýza 

 

  18 

 
2012 

 

 

Ukazatele zadluženosti 

Zadluţenost udává, jak podnik vyuţívá k financování aktiv cizí zdroje.  Tyto ukazatele 

tedy měří, v jakém rozsahu podnik vyuţívá dluh k financování svých potřeb. Zadluţenost není 

jen negativní charakteristikou. Financování výhradně vlastním kapitálem je příliš drahé a nese 

s sebou sníţení výnosnosti vloţeného kapitálu. A naopak financování pouze cizími zdroji je 

dost rizikové. Mimo jiné některé formy podniků mají stanovenou povinnou výši vlastního 

kapitálu zákonem.  

Ukazatele zadluţenosti firmy jsou: 

 celková zadluţenost (debt ratio), 

 koeficient samofinancování (equity ratio), 

 koeficient zadluţenosti (debt to equity ratio), 

 ukazatel úrokového krytí. 

 

Celková zadluţenost (debt ratio) je základním ukazatelem, který se vypočte jako podíl 

cizího kapitálu k celkovým aktivům. Je také nazýván ukazatelem věřitelského rizika, protoţe 

vyšší hodnota tohoto ukazatele vede k vyššímu riziku věřitelů. Věřitelé proto poţadují niţší 

hodnotu tohoto ukazatele. 

 

             
            

              
  (14) 

 

Koeficient samofinancování (equity ratio) téţ známý jako kvóta vlastního kapitálu je 

doplňkový ukazatel k celkové zadluţenosti. Jejich součet by se měl rovnat 1. Vyjadřuje do 

jaké míry je schopen podnik financovat své potřeby z vlastních zdrojů. Je povaţován za jeden 

z nejdůleţitějších ukazatelů zadluţenosti. 

 

               
               

              
 (15) 
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Koeficient zadluţenosti (debt to equity ratio) je poměr cizího kapitálu k vlastnímu 

kapitálu firmy. Má stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluţenost, ale debt ratio roste 

lineárně, zatímco tento ukazatel roste exponenciálně. Pokud podnik vyuţívá leasingové 

financování, mělo by být při finanční analýze přičteno k cizímu kapitálu.  

 

                       
            

               
 (16) 

 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Je to ukazatel 

důleţitý pro věřitele. Firma díky němu zjišťuje, zda je pro ni ještě dluhové financování 

únosné. Pokud je hodnota ukazatele rovna 1, je na zaplacení úroků zapotřebí celého zisku. 

Doporučovaná hodnota je trojnásobná nebo i vyšší.  

               
    

     
  (17) 

 

    ……zisk před zdaněním. 

 

Ukazatele aktivity 

Měří schopnost podniku efektivně hospodařit se svými aktivy. Má-li podnik přebytek 

aktiv, vznikají přebytečné náklady, naopak nedostatek aktiv způsobuje, ţe podnik se musí 

vzdát mnoha výhodných podnikatelských příleţitostí. Nejčastěji tyto ukazatele vyjadřují 

vázanost sloţek kapitálu ve vybraných poloţkách aktiv a pasiv, počet obrátek aktiv nebo dobu 

obratu aktiv. 

Mezi nejčastější ukazatele patří: 

 vázanost celkových aktiv, 

 vázanost stálých aktiv, 

 obrat celkových aktiv, 

 obrat stálých aktiv, 

 doba obratu pohledávek, 

 doba obratu zásob, 

 doba obratu závazků. 
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Vázanost celkových aktiv udává, jak podnik výkonně vyuţívá svá aktiva k dosaţení 

trţeb. Čím je ukazatel niţší, tím podnik lépe roste bez zvyšování finančních zdrojů.  

 

                          
       

           
  (18) 

 

Vázanost stálých aktiv je odvozena od ukazatele vázanosti celkových aktiv. Ukazatel se 

zlepšuje automaticky, bez zásahu podniku, s počtem let, je-li v čitateli uvedena zůstatková 

hodnota stálých aktiv. 

 

 

                        
             

           
  (19) 

 

Obrat celkových aktiv je nazýván také rychlostí obratu celkových aktiv a udává, kolikrát 

se aktiva obrátí za daný časový interval. Je-li jeho hodnota niţší neţ odvětvový průměr, měly 

by být zvýšeny trţby odprodejem některých aktiv.  

 

                       
           

      
 (20) 

 

Obrat stálých aktiv je důleţitý při úvahách, zda pořídit nový produkční dlouhodobý 

majetek. Niţší hodnota neţ je oborový průměr je signálem pro manaţery, aby omezili 

investice a zvýšili vyuţití výrobní kapacity.  

 

                      
           

            
 (21) 

 

Doba obratu pohledávek je ukazatel, který určuje průměrnou dobu, po kterou jsou 

pohledávky z obchodního vztahu vázány v podniku do doby, neţ jsou splaceny. Ţádoucí je 

běţná doba splacení faktur. Je-li doba splacení delší neţ běţná doba, znamená to, ţe obchodní 

partneři neplatí své účty včas a tím nedodrţují obchodně-úvěrovou politiku. 
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 (22) 

 

Doba obratu zásob udává, jak dlouho jsou zásoby vázány v podnikání. Zásoby v podniku 

váţou náklady na jejich skladování, proto je zájem na co nejkratší době, coţ vede ke 

zvyšování zisku. Je však důleţité udrţovat optimální velikost zásob. 

 

                   
               

              
  (23) 

  

Doba obratu závazků vypovídá o tom, jak firma platí své závazky a tím dodrţuje 

obchodně-úvěrovou politiku. Proto je tento ukazatel důleţitý pro věřitele nebo potencionální 

věřitele.  

                     
                         

                      
  (24) 

 

3 Charakteristika společnosti 

Akciová společnost ČEZ 

ČEZ a.s, byla zaloţená v roce 1992 Fondem národního majetku ČR. Hlavním 

akcionářem je Česká republika a spadá pod správu Ministerstva financí. Energetická 

společnost ČEZ je jedním z největších energetických uskupení v České republice a rovněţ 

v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. 

 Společnost ČEZ je hlavním jádrem rozsáhlé skupiny firem. Zaměřuje se na těţbu 

surovin, jejich výrobu, distribuci a obchod. Také se soustřeďuje na oblast informatiky, 

telekomunikací, jaderného výzkumu, projektování, výstavbu a udrţování energetických 

zařízení. [6]   



Michal Schönweitz:  Finanční analýza 

 

  22 

 
2012 

ČEZ Distribuční služby s.r.o. 

Společnost ČEZ Distribuční sluţby vznikla v říjnu 2005 se sídlem v Ostravě na ulici 

28. října. Velikost základního kapitálu činila 5 330 563 000 Kč. Je 100% dceřinou společností 

pro celkové zajištění sluţeb v oboru odstranění poruch, provozování, údrţby a oprav 

distribuční soustavy.  

Mezi hlavní aktivity této firmy patří:  

 řízení a výkon činnosti podle Řádu preventivní údrţby,  

 drobné opravy a odstraňování poruch na zařízení distribuční soustavy, 

  nasazování mobilního zdrojového soustrojí a mobilních transformátorů,  

 měření distribučních sítí,  

 vytyčováni podzemního zařízení,  

 odstraňování a okleštění vegetace, 

 diagnostika mimo Řád preventivní údrţby,  

 odpojování a připojování sítí nízkého a vysokého napětí na základě poţadavků 

ČEZ Distribuce.  

Společnost má tým zkušených zaměstnanců, kteří disponují odbornými znalostmi 

prověřenými testem praktických zkušeností a to jak v oblasti unikátních prací pod napětím, 

provozování a udrţování energetického zařízení, odstranění poruch, diagnostiky, tak i 

bezpečnosti práce a ochrany ţivotního prostředí, na kterou společnost ČEZ klade velký důraz. 

Nyní je tato společnost důleţitým, dynamicky se rozvíjejícím dodavatelem s velkou 

úrovní kvality sluţeb v rámci Skupiny ČEZ 

Prioritní činností je obstarání distribučních sluţeb na zařízení distribučních soustavy 

pro Skupinu ČEZ. Společnost však také vykonává podobné činnosti pro provozovatele 

přenosové soustavy.  

Strategická činnost ČEZ Distribuční sluţby zahrnuje vytvoření centrálně řízené, 

procesně orientované organizační struktury, sjednocení a optimalizaci jednotlivých procesů, 

důsledné zaměření na kvalitu a efektivitu poskytovaných sluţeb, optimální vyuţití informační 

podpory ke zvyšování efektivity podnikatelské činnosti a zabezpečení pracovních míst dle 

Zákoníku práce. [7] 
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4 Finanční analýza společnosti ČEZ Distribuční služby 

s.r.o. 

4.1 Horizontální analýza 

 

Horizontální analýza aktiv 

Tato kapitola se zabývá změnou aktiv mezi roky 2007 aţ 2012. Veškeré změny jsou 

zaznamenány v příloze 4. Vybrané výsledky změn jsou uvedeny v tabulce 1. Vývoj veškerých 

aktiv je znázorněn v grafu 1. 

 

 

Tabulka 1: Horizontální analýza aktiv v letech 2008 - 2012 (v tis. Kč) 

  

2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní 

Aktiva celkem 

 

116603 1,54 236609 3,07 -177977 -2,24 -486281 -6,27 

Dlouhodobý majetek 

 

-385070 -7,08 -408745 -8,08 -700562 -15,07 -712457 -18,05 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek -1956 -36,76 -1524 -45,29 -460 -24,99 -360 -26,07 

Dlouhodobý hmotný 

majetek -384468 -7,07 -405867 -8,03 -700102 -15,07 -712097 -18,05 

Oběžná aktiva 

 

504345 23,62 644553 24,41 522536 15,91 226410 5,95 

Zásoby 

 

8668 36,71 29588 91,65 -33988 -54,93 12382 44,41 

Dlouhodobé pohledávky 

 

0 0,00 69 172,50 -60 -55,05 -19 -38,78 

Krátkodobé pohledávky 

 

495671 23,47 615015 23,59 556554 17,27 214066 5,66 

Krátkodobý finanční 

majetek 6 4,96 -119 -93,70 30 375,00 -19 -50,00 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Celkový nárůst aktiv mezi lety 2008 a 2009 byl o 1,54 %. A je zapříčiněn navýšením 

oběţných aktiv, která jsou tvořena zásobami, dlouhodobými a krátkodobými pohledávkami a 

krátkodobým finančním majetkem. Stálá aktiva poklesla o 7,08 %. A to hlavně díky 

dlouhodobému nehmotnému majetku, který se sníţil o 36,76 %.  
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Mezi roky 2009 a 2010 dochází opět k nárůstu o 3,07 %. To je hlavně způsobeno růstem 

oběţných aktiv o 24,41 %. Z toho dlouhodobých pohledávek, které se výrazně navýšily o 

172,50 % a dále zvýšením zásob o 91,65 %. Celková aktiva v tomto roce dosahovala nejvyšší 

hodnoty 7 933 326 000 Kč. Pokles stálých aktiv byl zapříčiněn hlavně sníţením hodnoty 

dlouhodobého nehmotného majetku a detailně vlivem poloţky nehmotné výsledky výzkumné 

činnosti. 

V roce 2011 se celková aktiva oproti roku 2010 sníţila o 2,24 %. Skladba aktiv se 

změnila následovně: dlouhodobý majetek se sníţil o 15,07 % a naopak oběţná aktiva se 

zvýšila o 15,91 %. V oblasti dlouhodobého majetku nejvíce poklesla hodnota dlouhodobého 

nehmotného majetku a to bylo způsobeno úbytkem ocenitelných práv. V oblasti oběţných 

aktiv byl zaznamenán přírůstek krátkodobého finančního majetku o 375 %. 

V roce 2012 byl zaznamenán nejvýraznější pokles celkových aktiv a to o 6,27 %, coţ je 

486 281 000 Kč. Tento pokles má na svědomí zejména sníţení hodnoty dlouhodobého 

majetku, detailně pak poloţky ocenitelných práv. Z poloţek aktiv byl růst pouze zásob o 44,41 

% a krátkodobých pohledávek o 5,66 %.  

 

Graf 1: Vývoj aktiv mezi roky 2008 - 2012 (v tis. Kč) 
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Z grafu je vidět, ţe vývoj celkových aktiv má kolísavý charakter, coţ je zapříčiněno 

sniţováním dlouhodobého majetku a zároveň navyšování oběţných aktiv. Nejvyšší hodnota 

celkových aktiv je v roce 2010, kdy jejich velikost byla 7 933 326 000 Kč.   

 

Horizontální analýza pasiv 

Tato část se zaměřuje na vývoj pasiv mezi toky 2008-2012. Výsledky horizontální 

analýzy pasiv jsou zaznamenány v tabulce 2. Vývoj pasiv v jednotlivých letech zobrazuje graf 

číslo 2. Výsledky všech poloţek jsou zobrazeny v příloze 5. 

  
Tabulka 2: Horizontální analýza pasiv v letech 2008 - 2012 (v tis. Kč) 

  

2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní 

Pasiva celkem 
 

116603 1,54 236609 3,07 -177977 -2,24 -486281 -6,27 

Vlastní kapitál 
 

-73925 -1,28 258465 4,52 -38934 -0,65 -32169 -0,54 

Rezervní fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze zisku 18187 31,94 14872 19,79 28030 31,14 24681 20,91 

Výsledek hospodaření z 

minulých let -25821 -56,92 -19546 -100,00 0 X 0 X 

Výsledek hospodaření 

běţného účetního období  -66291 -18,22 263139 88,47 -66964 -11,95 -56850 -11,52 

Cizí zdroje 
 

190519 10,68 -21838 -1,11 -139049 -7,12 -454105 -25,05 

Rezervy 
 

249854 68,46 8901 1,45 -83430 -13,38 -215590 -39,90 

Dlouhodobé závazky 
 

-121399 -12,48 -76343 -8,96 -119130 -15,37 -131929 -20,11 

Krátkodobé závazky 
 

62064 13,93 45604 8,99 63511 11,48 -106586 -17,28 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Mezi roky 2009 a 2008 vzrostla celková pasiva o 1,54 % a to představuje peněţní 

částku 116 603 000 Kč. Zejména byl zaznamenán růst u cizích zdrojů o 10 %. Tuto změnu má 

za následek hlavně poloţka rezervy, která se navýšila o 249 854 000 Kč. To znamená, ţe 

podnik vloţil více peněz na rezervy.  Vlastní kapitál naopak poklesl o 1,28 % vlivem poloţky 

výsledku hospodaření z minulých let. 
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V roce 2010 byl nárůst pasiv o 3,07 %. Za ten můţe zejména výsledek hospodaření 

běţného účetního období, jelikoţ u něho byl růst oproti minulému roku o 88,47 %. To je 

velice příznivý faktor jelikoţ firma dosahuje navýšení čistého zisku o 263 139 000 Kč. 

Naopak u cizích zdrojů byl zaznamenán pokles o 1,11 % díky sníţení dlouhodobých závazků 

o 8,96 %. Konkrétně u poloţky odloţených daňových závazků. U krátkodobých závazků byl 

narůst o 8,99 %, díky navýšení závazků ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.  

 První sníţení celkových pasiv byl zaznamenán mezi léty 2010 a 2011 a hlavním 

důvodem byl pokles cizích zdrojů. Detailně pak poloţky rezervy, která se sníţila o 13,37 %, 

coţ znamená, ţe podnik vloţil méně peněz na rezervy. Dále pak poloţka dlouhodobých 

závazků poklesla o 15,37 % a to opět díky odloţených daňových závazků. Vlastní zdroje 

vykazují taktéţ mírné sníţení o 0,65 % a to díky poloţce čistého zisku. 

Rok 2012 vykazuje oproti roku 2011 ještě větší pokles pasiv a to o 6,27 %. Tento 

pokles má za následek zejména sníţení cizích zdrojů, jak krátkodobých a dlouhodobých 

závazků, tak i rezerv. U krátkodobých závazků šlo zejména o sníţení dotací státu a závazků 

z obchodních vztahů, coţ znamená, ţe firma uhradila větší mnoţství závazků vůči 

dodavatelům. U dlouhodobých závazků došlo ke sníţení odloţených daňový závazků o 20,11 

%. Největší pokles byl u rezerv a to o 215 590 000 Kč, coţ představuje 39,9 %. 

 

Graf 2: Vývoj pasiv v letech 2008 - 2012 (v tis. Kč) 
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Pasíva mezi roky 2008 aţ 2012 se vyvíjela stejně jako aktiva, to znamená, ţe nejdřív 

rostla do roku 2010, kde jejich hodnota činila 7 933 326 000 Kč. Od tohoto roku začala klesat 

aţ do hodnoty 7 269 068 000 Kč. 

 

Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

V této kapitole je zobrazen vývoj výkonů, výkonové spotřeby a výsledků hospodaření za 

roky 2008 aţ 2012. Vybrané výsledky horizontální analýzy jsou zaznamenány v tabulce 3. 

Všechny výsledky jsou v příloze 6. 

 
Tabulka 3: Horizontální analýza výkazů zisků a ztráty v letech 2008 - 2012 (v tis. Kč) 

  

2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní 

Výkony 

 

209408 5,04 211818 4,86 -84643 -1,85 -84479 -1,88 

Výkonová spotřeba 

 

-15386 -0,84 128386 7,07 -118155 -6,08 -27551 -1,51 

Přidaná hodnota 

 

224794 9,68 83432 3,28 33512 1,27 -56928 -2,14 

Provozní výsledek 

hospodaření 

 

25074 5,92 225418 50,27 -127122 -18,87 -6971 -1,28 

Finanční výsledek 

hospodaření 

 

-32841 -64,13 -9870 -53,73 -2568 -30,21 -737 -12,42 

Výsledek hospodaření za 

účetní jednotku -66292 -18,23 263139 88,47 -66964 -11,95 -56850 -11,52 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Výkony v roce 2008 dosahovaly nejniţší hodnoty za celé sledované období ve výši  

4 152 885 000 Kč. V následujícím roce byly o 209 408 000 vyšší, to znamená nárůst o 5,04 %. 

Naopak v roce 2010 byla jejich hodnota nejvyšší a to 4 574 111 000 Kč, coţ je růst o 4,86 % 

oproti předchozímu roku. V následujících letech byl zaznamenán pokles o 1,9 %. V roce 2012 

dosahovala hodnota výkonů 4 404 989 000 Kč. 

Výkonová spotřeba mezi roky 2008 a 2009 zaznamenala pokles o 0,84 %, coţ je 

15 386 000 Kč. V roce 2010 byl nárůst oproti předchozímu roku o 7,07 %. V tomto roce 

dosahovala výkonová spotřeba nejvyšší hodnoty 1 944 053 000 Kč. V dalších letech uţ došlo 
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k poklesu. V roce 2011 bylo sníţení o 6,08 %. V dalším roce klesla z hodnoty 1 825 989 000 

Kč na hodnotu 1 798 347 000, coţ byla nejniţší hodnota za cele sledované období.  

 

Graf 3: Porovnání výkonů a výkonové spotřeby v letech 2008 - 2012 (v tis. Kč) 

 

Přidaná hodnota má ve sledovaném období stoupající charakter aţ do roku 2012, kde byl 

zaznamenán pokles. Nejvyšší hodnota byla v roce 2011, kdy přidaná hodnota dosahovala 

částky 2 663 570 000Kč. Naopak nejniţší byla 2314 548 000 a té bylo dosaţeno v roce 2008.  

Provozní výsledek hospodaření zpočátku roste. V roce 2009 byl nárůst o 5,92 % a v roce 

2010 se dokonce dostal z hodnoty 448 404 000 Kč na hodnotu 673 822 000 Kč, coţ je 

nejvyšší hodnota. Mezi roky 2010 a 2011 byl první pokles a to o 18,87 % a v dalším roce o 

1,28 %. Nejniţší hodnota byla v roce 2008 a to o velikosti 423 330 000 Kč. 

Finanční výsledek hospodaření měl v celém sledovaném období klesající charakter. 

Postupem času se však klesající trend sniţoval. Z toho vyplívá, ţe nejvyšší hodnota byla 

v roce 2008 a nejniţší v roce 2012. Za celé období klesl z hodnoty 51 211 000 Kč na 

5 195 000 Kč. 

Hodnota čistého zisku dosahovala v roce 2009 nejniţší hodnoty za cele období 

297 446 000 Kč. V následujícím roce hodnota stoupla o 88,47 % a dosahala 560 585 000 Kč. 
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V roce 2011 byl zaznamenán pokles o 11,92 %. V posledním sledovaném roce dosáhl čistý 

zisk hodnoty 436 771 000 Kč, coţ byl oproti roku 2011 pokles o 11,52 %. 

 

 

Graf 4: Vývoj výsledku hospodaření v letech 2008 - 2012 (v tis. Kč) 
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4.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza aktiv 

V této kapitole je provedena vertikální analýza aktiv. Vybrané výsledky jsou uvedeny 

v tabulce 4. Veškeré výsledky jsou zaznamenány v příloze 7. Strukturu aktiv v podniku 

přehledně zobrazuje graf 5. 

 
Tabulka 4: Vertikální analýza aktiv v letech 2008 - 2012. 

  2008 2009 2010 2011 2012 

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

Dlouhodobý majetek 71,79 65,70 58,59 50,90 44,50 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,07 0,04 0,02 0,02 0,01 

Dlouhodobý hmotný majetek 71,72 65,64 58,56 50,88 44,49 

Oběžná aktiva 28,17 34,30 41,40 49,09 55,49 

Zásoby 0,31 0,42 0,78 0,36 0,55 

Dlouhodobé pohledávky 0,0005 0,0005 0,0014 0,0006 0,0004 

Krátkodobé pohledávky 27,86 33,88 40,62 48,73 54,93 

Krátkodobý finanční majetek 0,0016 0,0017 0,0001 0,0005 0,0003 

Časové rozlišení 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

V roce 2008 nejpodstatnější část celkových aktiv zaujal dlouhodobý hmotný majetek, 

který tvořil 71,72 %. Oběţná aktiva tvořila 28,17 % celkových aktiv a hlavně se na nich 

podílely krátkodobé pohledávky s 27,86 %. 

V roce 2009 se podíl dlouhodobého majetku zmenšuje, ale stále tvoří podstatnou část 

celkových aktiv. Největší část dlouhodobého majetku zastupuje majetek hmotný, který tvoří 

65,64 % celkových aktiv. Oběţná aktiva stoupla na 34,3 % a krátkodobé pohledávky na 33,88 

%. 
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V letech 2010 a 2011 se poměr mezi dlouhodobým majetkem a oběţnými aktivy 

vyrovnává. Stále však největší část tvoří dlouhodobý majetek, zejména hmotný, který klesá 

k 50 %. U oběţných aktiv stále dominují krátkodobé pohledávky a jejich hodnota v čase stále 

stoupá. 

Výrazná změna přichází aţ v posledním sledovaném období, kdy dominantnější 

poloţkou celkových aktiv zaujala oběţná aktiva, která tvoří 55,49 %. Z toho krátkodobá 

pohledávky tvoří 54,93 %. Menší, ale ne zanedbatelnou část, tvoří dlouhodobý majetek, který 

oproti prvnímu sledovanému roku výrazně klesl na 44,5 %. 

 
Graf 5: Struktura aktiv v podniku v letech 2008 - 2012. 

 
 

Vertikální analýza pasiv 

Tato kapitola se zabývá strukturou pasiv podniku, které jsou zobrazeny v grafu 6. 

Procentní podíly vlastního a cizího kapitálu jsou zaznamenány v tabulce 5.  
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Tabulka 5: Vertikální analýza pasiv v letech 2008 - 2012. 

  2008 2009 2010 2011 2012 

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

Vlastní kapitál 76,47 74,35 75,39 76,62 81,30 

Základní kapitál 70,32 69,26 67,19 68,73 73,33 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 0,75 0,98 1,13 1,52 1,96 

Výsledek hospodaření z minulých let 0,60 0,25 0 0 0 

Výsledek hospodaření běţného účetního 

období (+/-) 4,80 3,86 7,07 6,36 6,01 

Cizí zdroje 23,53 25,65 24,61 23,38 18,70 

Rezervy 4,81 7,99 7,86 6,97 4,47 

Dlouhodobé závazky 12,84 11,06 9,77 8,46 7,21 

Krátkodobé závazky 5,88 6,59 6,97 7,95 7,02 

Časové rozlišení 0,00013 0,00025 0,00001 0,00009 0,00000 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

S tabulky 5 je zřejmé, ţe podnik po dobu sledovaného období, financoval svůj majetek 

zejména z vlastních zdrojů. 

V roce 2008 tvořil procentuální podíl vlastního kapitálu 76,47 %. Z toho 70,32 % 

zaujímala poloţka základního kapitálu a 4,8 % tvořil výsledek hospodaření z běţného 

účetního období. Z cizích zdrojů, které činily 23,53 % na celkových pasivech, měla 

dominantní roli poloţka dlouhodobých závazků. Ta tvořila 12,84 % celkových pasiv.  

Jediný pokles podílu vlastního kapitálu byl v roce 2009, kdy hodnota klesla na 74,35 

%. Cizí zdroje zaujímaly část celkových pasiv představující 25,65 %. Z toho 7,99 % tvořily 

rezervy, 11,06 % dlouhodobé závazky a 6,59 % krátkodobé závazky. Od tohoto roku podíl 

vlastního kapitálu rostl. 

Mezi roky 2010 a 2011 podíl vlastního kapitálu expandoval z hodnoty 75,39 % na 

76,62 %. V obou letech se na vlastním kapitálu opět nejvíce podílí poloţka základní kapitál. 
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Cizí zdroje klesly z hodnoty 24,61 % na hodnotu 23,38 %. Na cizích zdrojích se naopak 

nejvíce podílí dlouhodobé závazky. 

V posledním sledovaném roce se vlastní kapitál dostal na hodnotu 81,3 %. To byla 

nejvyšší hodnota za celé sledované období. Naopak část 18,7 % u cizích zdrojů znamenala 

nejniţší hodnotu v celém období. V tomto roce jsou dvěma hlavní poloţkami podílejícími se 

na oběţných aktivech dlouhodobé a krátkodobé závazky. Obě představují přibliţně 7 %. 

  

 

Graf 6: Struktura pasiv v podniku v letech 2008 - 2012. 

 

Vertikální analýza výkazů zisku a ztrát 

Pro tuto analýzu byly jako základ pro výpočet poţity trţby z hlavní činnosti. 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008
2009

2010
2011

2012

Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení



Michal Schönweitz:  Finanční analýza 

 

  34 

 
2012 

Tabulka 6: Vertikální analýza výkazů zisků a ztráty v letech 2008-2012 (v tis. Kč) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Výkonová spotřeba 43,92 41,70 42,78 40,37 40,94 

Osobní náklady 32,64 33,19 31,62 30,76 29,63 

Provozní výsledek hospodaření 10,15 10,30 14,83 12,09 12,29 

Finanční výsledek hospodaření 1,23 0,42 0,19 0,13 0,12 

Výsledek hospodaření za účetní jednotku 8,72 6,83 12,34 10,91 9,94 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

  

Na celkových trţbách se v celém sledovaném období podílely pouze trţby za prodej 

vlastních výrobků a sluţeb, které ve všech letech tvoří 100%. Trţby za prodej zboţí byly po 

celou dobu nulové.  V roce 2010 dosáhly trţby nejvyšší hodnoty, a to 4 574 111 000 Kč. 

Co se týče celkových nákladů, tak důleţitou poloţkou je výkonová spotřeba, ta se po 

celém období pohybuje okolo 40 %. Největší hodnoty dosáhla v roce 2010, kdy její 

procentuální podíl na celkových trţbách činil 42,7 %. Osobní náklady jsou tvořeny převáţně 

mzdovými náklady. Jejich výše se pohybuje od hodnoty 32,64 % dosaţené v roce 2008, po 

hodnotu 29,63 % dosaţenou v roce 2012. 

Provozní výsledek hospodaření v roce 2008 a 2009 představuje okolo 10%. V roce 2010 

jeho podíl na celkových trţbách roste na 14,83 %. V peněţní částce to je 673 822 000 Kč. 

V dalších dvou letech klesá a pohybuje se přibliţně okolo 12 %. 

Finanční výsledek hospodaření se po celou dobu pohybuje v nízkých hodnotách.  V roce 

2008 má největší podíl a dosahuje 1,23 %. V dalším roce dochází k poklesu na 0,42 %, 

následující 3 roky se drţí mírně nad 0,1 %. 

Čistý zisk v roce 2008 tvoří 8,72 %, následující rok potom 6,83 %. V roce 2010 se jeho 

podíl na trţbách dostává na nejvyšší hodnotu, která činí 12,34 %. V letech 2011 a 2012 klesá a 

pohybuje se okolo 10 %. 
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4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Tato kapitola se zabývá analýzou poměrových ukazatelů, kterou tvoří ukazatele 

likvidity, zadluţenosti, aktivity a rentability.  

4.3.1 Ukazatelé likvidity 

Následující část se zabývá ukazateli likvidity v letech 2008 aţ 2012. V tabulce 7 

můţeme vidět hodnoty okamţité, pohotové a běţné likvidity. 

 
Tabulka 7: Ukazatelé likvidity v letech 2008 - 2012 

Ukazatele likvidity 2008 2009 2010 2011 2012 

Okamžitá likvidita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pohotová likvidita 4,74 5,14 5,83 6,13 7,83 

Běžná likvidita  4,79 5,20 5,94 6,17 7,91 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Okamžitá likvidita 

Ukazatelé okamţité likvidity se díky nízkým hodnotám krátkodobého finančního 

majetku pohybují v nízkých hodnotách. Optimální hodnota je od 0,2 do 1. Tohoto rozmezí 

firma nedosahuje v ţádném roce. Nejvyšší hodnota byla 0,00027 v roce 2008. Likvidita 1. 

stupně proto není zajištěna. 

Pohotová likvidita  

Doporučovaná hodnota pohotové likvidity by se měla pohybovat od 1 do 1,5. Ve 

sledovaném období jsou hodnoty aţ pět krát vyšší. Nejblíţ se tomuto rozmezí přiblíţil rok 

2008, kdy hodnota ukazatele byla 4,74.  

Běžná likvidita 
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Běţná likvidita se ve všech letech pohybuje přibliţně ve stejných hodnotách jako u 

likvidity pohotové. Je to dáno tím, ţe firma se zabývá sluţbami, a proto má nízkou hodnotu 

zásob. Ideální hodnoty pro běţnou likviditu jsou od 1,5 do 2. Z grafu 7 je zřejmé, ţe hodnoty 

firmy jsou daleko vyšší, proto lze konstatovat, ţe podnik můţe bez problému platit krátkodobé 

závazky ze svých oběţných aktiv. Tato situace je i výhodná ze strany získávaní nových 

finančních prostředků od věřitelů. Naopak si ale je třeba uvědomit, ţe vysoká likvidita sniţuje 

rentabilitu aktiv.  

 

Graf 7: Ukazatelé likvidity v letech 2008 – 2012 

 

Z grafu 7 lze vidět, ţe jak pohotová tak běţná likvidita v čase roste. Okamţitá likvidita 

se pohybuje ve velmi nízkých hodnotách. 

 

4.3.2 Ukazatelé zadluženosti 

Tato kapitola je zaměřená na vybrané ukazatele zadluţenosti v období 2008 aţ 2012. 
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Tabulka 8: Vybrané ukazatele zadluženosti v letech 2008 - 2012 

Ukazatele zadluženosti 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost (debt ratio) 0,24 0,26 0,25 0,23 0,19 

Koeficient samofinancování (equity 

ratio) 0,76 0,74 0,75 0,77 0,81 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Z grafu 8 je zřejmé, ţe finanční struktura firmy ČEZ distribuční sluţby s.r.o. se 

nezměnila, v celém sledovaném období firma financuje svou činnost zejména z vlastních 

zdrojů. V roce 2009 byla celková zadluţenost firmy nejvyšší ze všech pěti let a činila 25,65 %. 

V následujících letech hodnota zadluţenosti klesá a v roce 2012 byla její hodnota 18,7 %. 

 

 
Graf 8:  Vývoj ukazatelů debt ratio a equity ratio v letech 2008 - 2012 

 

4.3.3 Ukazatelé aktivity 

V této části jsou vypočítány vybrané ukazatelé aktivity v letech 2008 aţ 2012. Všechny 

hodnoty jsou zobrazeny v tabulce 9 a vývoj obratu pohledávek, zásob a závazků je znázorněn 

v grafu 9. 
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Tabulka 9: Vybrané ukazatele aktivity v letech 2008 - 2012 

Ukazatele aktivity 2008 2009 2010 2011 2012 

Vázanost celkových aktiv 1,82 1,77 1,75 1,71 1,65 

Vázanost stálých aktiv 1,31 1,16 1,02 0,87 0,74 

Obrat celkových aktiv 0,55 0,57 0,57 0,58 0,60 

Obrat stálých aktiv 0,77 0,86 0,98 1,15 1,36 

Doba obratu pohledávek 41,53 45,98 36,67 46,22 41,31 

Doba obratu zásob 4,64 6,40 11,46 5,50 8,06 

 Doba obratu závazků 18,08 18,59 18,92 21,71 16,40 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Obrat celkových aktiv 

Z tabulky 9 plyne, ţe hodnota ukazatele je za celé období menší neţ jedna. To znamená, 

ţe za rok se hodnota aktiv neobrátila ani jednou. V roce 2008 hodnota ukazatele byla 0,55 a v 

následujících dvou letech stoupla na 0,57 obrátek. Nevyšší byla poslední sledovaný rok kdy se 

hodnota aktiv se obrátila 0,6 krát. 

Obrat stálých aktiv 

V prvních třech letech byla hodnota ukazatele menší neţ jedna. Zlom přichází 

aţ roku  2011, kdy se hodnota DHM obrátila 1,15 krát. Nejvyšší obrat byl zaznamenán 

poslední sledovaný rok, kdy velkost ukazatele stoupla aţ na 1,36 obrátek. 
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Graf 9: Doba obratu pohledávek, zásob a závazků v letech 2008 - 2012 
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se doba obratu pohybuje mezi 18 aţ 19 dny. V roce 2011 hodnota ukazatele stoupla na 22 dnů 

a následující rok naopak klesla na necelých 17 dnů. 

4.3.4 Ukazatelé rentability 

Tato část se zaměřuje na výpočet rentability celkového vloţeného kapitálu, dlouhodobě 

investovaného kapitálu, dlouhodobého kapitálu a také trţeb. Všechny výpočty jsou zobrazeny 

vy tabulce 10 a v grafu 10. V této kapitole byla pro výpočty poţita hodnota EBITu, která je 

rovná provoznímu výsledku hospodaření. 

 

Tabulka 10: Ukazatelé rentability v letech 2008 - 2012 

Ukazatele rentability v % 2008 2009 2010 2011 2012 

ROA 5,58 5,83 8,49 7,05 7,43 

ROCE 6,25 6,82 9,97 8,29 8,39 

ROE 6,28 5,20 9,37 8,31 7,39 

ROS 8,72 6,83 12,34 10,91 9,94 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu 

Z údajů v tabulce 10 lze vidět, ţe hodnoty v celém sledovaném období jsou kladné. 

V letech 2008 a 2009 se výnosnost kapitálu pohybovala okolo 5 aţ 6 %. V roce 2010 byla 

rentabilita nejvyšší, kdy její hodnota činila 8,49 %. To znamená, ţe 1 Kč vloţeného kapitálu, 

přinesl přibliţně 8,49 Kč zisku. Tento nárůst vznikl důsledkem navýšení provozního výsledku 

hospodaření.  V následujících letech hodnota rentability klesla na 7 %. 

Rentabilita vlastního kapitálu  

V roce 2008 a 2009 se pohybovala hodnota tohoto ukazatele v rozmezí od 5,2 do 6,3 

procent. V roce 2010 firma zaznamenala nárůst, coţ můţe znamenat zlepšení výsledku 

hospodaření, zmenšení podílu vlastního kapitálu nebo pokles úročení cizího kapitálu. Od té 

doby jsou hodnoty ukazatele klesající, ale ve všech letech kladné. Nejpozitivnější pro 
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vlastníky firmy byl rok 2010, jelikoţ 1 Kč kapitálu vloţeného vlastníky přinesl přibliţně 9,37 

Kč zisku. 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu byla nejvyšší v roce 2010, kdy její 

hodnota byla necelých 10 %. Růst tohoto ukazatele byl způsoben opět nárůstem EBITu o 

225 418 000 Kč. U předchozích ukazatelů zůstává vţdy v kladných číslech.  

Rentabilita tržeb 

Ve sledovaném období měla rentabilita trţeb kolísavou tendenci. K nejniţší hodnotě 

dochází v roce 2009, a to 6,83 %. Naopak nejvyšší byla zaznamenána roku 2010, kdy hodnota 

z předchozího roku stoupla na 12,34 %. Za tento skok můţe navýšení výsledku hospodaření za 

účetní jednotku o 88 %. 

  

 

Graf 10: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2008 - 2012. (v %) 
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5 Závěr 

Finanční analýza je bezesporu nejdůleţitější nastroj finančního řízení podniku, jejím 

smyslem je poskytnout svému uţivateli veškeré finanční informace o společnosti.  

Cílem této bakalářské práce provést finanční analýzu společnosti ČEZ Distribuční 

sluţby, s.r.o. Finanční analýza byla provedena mezi léty 2008 – 2012. Pouţívanými metodami 

byla metoda absolutních ukazatelů (vertikální a horizontální analýza) a metoda poměrových 

ukazatelů (rentability, likvidity, aktivity a zadluţenosti). 

 V teoretické části byli popsáni uţivatelé, kteří vyuţívají výsledků finančních analýz. 

Dále pak zdroje, ze kterých jsou čerpány informace pro tvorbu analýzy. A v poslední řadě 

byly vysvětleny jednotlivé metody. Zejména metoda absolutních ukazatelů, rozdílových 

ukazatelů a poměrových ukazatelů. 

Praktická část v úvodu přibliţuje charakteristiku firmy ČEZ Distribuční sluţby, s.r.o,  

následně se zabývá aplikací jednotlivých metod na tuto firmu. Pro finanční analýzu byly 

pouţity metody absolutních ukazatelů, tedy vertikální a horizontální analýza a poté metoda 

poměrových ukazatelů, ve které jsem se zaměřil na ukazatele likvidity, zadluţenosti, aktivity a 

rentability. V této části bylo čerpáno z interních výkazů společnosti.  

Z horizontální analýzy vyplývá, ţe celková hodnota aktiv se do roku 2010 zvyšuje a poté 

klesá. Tento vývoj je způsoben růstem oběţných aktiv po celé sledované období a zároveň 

sniţováním dlouhodobého majetku. První tři roky byl růst oběţných aktiv daleko vyšší neţ 

pokles dlouhodobého majetku, a proto hodnota celkových aktiv roste. Naopak poslední dva 

roky převyšoval pokles dlouhodobého majetku. Hlavním důvodem zvyšování oběţných aktiv 

byl růst krátkodobých pohledávek, detailně pak poloţky pohledávky za ovládající a řídicí 

osobou, které zahrnují finanční prostředky cashpoolingu. Cashpooling umoţňuje společnostem 

Skupiny ČEZ vyšší zhodnocení volných finančních prostředků sdruţených na společném 

bankovním účtu, neţ kdyby si finanční zdroje kaţdá dceřiná společnost ukládala na účet u 

banky samostatně. Hodnota stálých aktiv klesá z důvodu sniţování jak dlouhodobého majetku 

hmotného tak i nehmotného. Konkrétně u hmotného majetku je hlavním důvodem sniţování 
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poloţka oceňovací rozdíl k nabytému majetku, to je způsobeno vlivem odepisování 

oceňovacího rozdílu a rovněţ od roku 2011 zkrácení doby odepisování oceňovacího rozdílu a 

tím navýšení ročního odpisu. U nehmotného majetku byl pokles především ocenitelných práv. 

U pasiv je stejně jako u celkových aktiv patrné, ţe první tři roky pozvolna rostou a od roku 

2010 dochází k jejich poklesu. Tento pokles je způsoben tím, ţe firma v daném období sniţuje 

stav rezerv. V roce 2010 jde o niţší tvorby rezerv na zaměstnanecké poţitky a v roce 2011 je 

důvodem rozpuštění rezervy na odstupné vytvořené v roce 2010. A současně dochází 

k poklesu dlouhodobých závazků. Tyto závazky klesají po celé sledované období, jde o 

kaţdoroční vliv sníţení dlouhodobých závazků o výši odloţeného daňového závazku. Vlastní 

kapitál má také klesající tendenci, kromě roku 2010 kdy dochází k jeho nárůstu o vice neţ 4 

%. Hlavním důvodem tohoto růstu je poloţka výsledku hospodaření běţného účetního období. 

Při horizontální analýze výkazů zisku a ztrát bylo zjištěno, ţe čistý zisk měl po celé sledované 

období klesající tendenci, kromě roku 2010 kdy jeho hodnota stoupla o více neţ 88 % a 

dosáhla největší velikosti za celé sledované období a to 560 585 000 Kč. V tomto roce došlo 

k nárůstu přidané hodnoty o 83 mil. Kč vlivem nárůstu poţadavků hlavního zákazníka ČEZ 

Distribuce, a.s. a ke sníţení nákladů na rezervy na zaměstnanecké poţitky o 139 mil. Kč. 

U vertikální analýzy bylo zjištěno, ţe první čtyři roky převáţnou část celkových aktiv 

tvoří dlouhodobý majetek. Změna přichází roku 2012, kdy jeho hodnota klesne pod 50 % a 

majetek firmy je tvořen převáţně oběţnými aktivy. Procentuální poměr dlouhodobého 

majetku po celé sledované období klesá, důsledkem toho ţe firma racionalizuje svůj investiční 

program a zároveň měsíčním odepisováním sniţuje hodnotu dlouhodobého hmotného 

majetku. Naopak hodnota oběţných aktiv v čase roste následkem toho, ţe firma navyšuje 

hodnotu svých krátkodobých pohledávek v poloţce pohledávek za ovládající a řídící osobou, 

tj. dochází k nárůstu prostředků cashpoolingu. Na celkových pasivech má nejvyšší podíl 

vlastní kapitál, detailně pak poloţka základního kapitálu, která zaujímá kolem 70 % celkových 

pasiv.  Z toho vyplývá, ţe firma financuje svůj majetek zejména z vlastních zdrojů. U cizích 

zdrojů představovaly největší část dlouhodobé závazky. Výkaz zisku a ztráty ukazuje téměř 

100 % podíl trţeb za prodej vlastních výrobků a sluţeb na celkových trţbách. Z nákladů 

největší část zaujímá výkonová spotřeba a poté osobní náklady. Zisku dosahuje společnost ve 
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všech letech, ovšem nejvyšší je v roce 2010, kdy jeho hodnota zaujímá 12 % z celkových 

trţeb. 

Okamţitá likvidita nemá v ČDS řádnou vypovídací schopnost, protoţe krátkodobý 

finanční majetek má společnost soustředěn na bankovním účtu skupinového cashpoolingu a 

účtuje o něm tudíţ v poloţce pohledávky za ovládající a řídicí osobou. Vypočtené hodnoty 

pohotové likvidity jsou výrazně vyšší neţ doporučované hodnoty, a jsou přibliţně stejné jako 

hodnoty u likvidity běţné. Je to dáno tím, ţe firma se zabývá sluţbami, a proto má nízkou 

hodnotu zásob. Běţná likvidita je také vyšší neţ doporučované hodnoty, znamená to, ţe firma 

muţe bez problému uhradit své krátkodobé závazky ze svých oběţných aktiv. Tato situace je 

výhodná z hlediska získávání nových finančních prostředků od věřitelů. Nadměrná likvidita 

dává záruku návratnosti finančních prostředků. Na druhou stranu vysoká likvidita sniţuje 

rentabilitu podniku. Ukazatele zadluţenosti ukázaly, ţe firma financuje svou činnost zejména 

z vlastních zdrojů. V roce 2009 byla celková zadluţenost firmy nejvyšší ze všech pěti let a 

činila 25,65 %. Tato situace se dá povaţovat za pozitivní, jelikoţ firma je finančně soběstačná, 

na druhou stranu cizí kapitál je levnější neţ kapitál vlastní.  Hodnota obratu celkových aktiv 

byla v celém sledovaném období menší neţ jedna, znamená to, ţe za rok se hodnota aktiv 

neobrátila ani jednou. Ukazatel obratu stálých aktiv byl v prvních třech letech menší neţ 

jedna, ovšem poslední dva roky se jeho hodnota pohybovala mírně nad touto hranicí. Ukazatel 

doby obratu zásob byl spočítán, ale vypovídací schopnost nemá, protoţe společnost nemá 

skladové zásoby. Hlavní součástí poloţky zásob je nedokončená výroba, která je účtována 

pouze u vybraných produktů společnosti. Jde o jednorázové akce oprav, u kterých se 

předpokládá, ţe nebudou fakturačně uzavřeny v rámci účetního období. Hodnota doby obratu 

pohledávek byla nejdelší v letech 2009 a 2011, kdy podnik musel na úhradu svých pohledávek 

čekat 46 dní. Doba obratu závazků se pohybuje v rozmezí sedmnácti a dvaceti dvěma dny. 

V ţádném roce není splněno pravidlo, ţe by doba obratu závazku měla být delší neţ doba 

obratu pohledávek, coţ pro podnik není pozitivní. Ukazatelé rentability umoţnily zjistit, ţe 

hodnoty rentability celkového vloţeného kapitálu, rentability vlastního kapitálu, rentability 

dlouhodobého kapitálu, a také rentability trţeb jsou ve všech letech kladné. Rok 2010 je 
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povaţován za nejúspěšnější, jelikoţ všechny ukazatele rentability dosahují nejvyšší hodnoty, 

naopak za nejslabší můţeme povaţovat roky 2008 a 2009. 

 

Závěrečná doporučení 

Z hlediska likvidity lze firmě doporučit sledování ukazatelů v menším časovém 

intervalu. Intenzivnější sledování umoţní objektivnější vyhodnocení likvidity ve firmě. Dále je 

moţné doporučit sníţení likvidity alespoň pod horní úroveň doporučované hranice, tento krok 

by mohl vést ke zvýšení rentability firmy.  

Z grafu 8 lze vidět, ţe celková zadluţenost v posledních 2 letech klesá, proto bych 

doporučil další sledování tohoto ukazatele. Další pokles zadluţenosti by mohl vést ke sníţení 

ziskovosti.  

Při porovnání doby obratu pohledávek a závazků, by se měl podnik zaměřit na to, aby 

doba obratu závazků byla vyšší neţ doba obratu pohledávek. Podnik by tímto dosáhl větších 

objemů peněţních prostředků. 

Z hlediska rentability bych firmě doporučil sníţit hodnotu likvidity a volné peněţní 

prostředky investovat do výnosnějších aktiv.  

Významným opatřením pro zvýšení výkonosti a sníţení nákladů klíčových procesů je, 

ţe firma se zapojuje do série opatření pod názvem Nová vize hledáním úspor v oblasti správy 

distribučního zařízení. Společnost zavedla systém řízení pracovních čet, optimalizovala 

procesy údrţby a zajistila tak sníţení nákladů a kapacit potřebných pro výkon své činnosti. 

Všechna tato opatření mají dopad do zvyšování rentability a efektivity a odráţí se také 

v jednotlivých ukazatelích finanční analýzy. 

Dále bych firmě doporučil, aby se nadále zabývala procesním plánováním a řízením, 

které zavedla v roce 2012. Díky němu je dosaţeno jak řízení nákladů, tak kapacit výkonů 

zaměstnanců. 
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Dalším cílem společnosti je fúze se společnosti ČEZ Měření, čímţ by došlo 

k výraznému sníţení nákladů na správní činnost a také by to mělo významný dopad do 

rentability.  
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Příloha 1: Rozvaha aktiv 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva celkem 7 580 114  7 696 717  7 933 326  7 755 349  7 269 068  

Pohledávky za upsaný základní kapitál           

Dlouhodobý majetek 5 441 774  5 056 704  4 647 959  3 947 397  3 234 940  

Dlouhodobý nehmotný majetek 5 321  3 365  1 841  1 381  1 021  

Zřizovací výdaje           

Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti 2 310  889        

Software 462  445  329  387  545  

Ocenitelná práva 2 549  2 031  1 512  994  476  

Goodwill           

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek           

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek           

Dlouhodobý hmotný majetek 5 436 453  5 051 985  4 646 118  3 946 016  3 233 919  

Pozemky           

Stavby 96          

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 275 936  305 070  305 937  269 848  229 176  

Pěstitelské celky trvalých porostů           

Základní stádo a tažná zvířata           

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 8  8  8  8  8  

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 773      3 706    

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek           

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 5 153 640  4 746 907  4 340 173  3 672 454  3 004 735  

Dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  0  0  

Podíly v ovládaných a řízených osobách           

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem           

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly           

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a 
účetním jednotkám pod podstatným vlivem           

Jiný dlouhodobý finanční majetek           

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek           

Oběžná aktiva 2 135 668  2 640 013  3 284 566  3 807 102  4 033 512  

Zásoby 23 615  32 283  61 871  27 883  40 265  



 

   

 

Materiál   69  45  63    

Nedokončená výroba a polotovary 23 615  32 214  61 826  27 820  40 265  

Výrobky           

Zvířata           

Zboží           

Poskytnuté zálohy na zásoby           

Dlouhodobé pohledávky 40  40  109  49  30  

Pohledávky z obchodních vztahů           

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami           

Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem           

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení           

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 28  28  28  28  28  

Dohadné účty aktivní           

Jiné pohledávky 12  12  81  21  2  

Odložená daňová pohledávka           

Krátkodobé pohledávky 2 111 892  2 607 563  3 222 578  3 779 132  3 993 198  

Pohledávky z obchodních vztahů 479 056  557 163  465 861  576 401  505 515  

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 1 397 390  1 759 434  2 514 578  2 941 127  3 431 104  

Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem           

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení           

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění           

Stát - daňové pohledávky 196 153  240 050  204 858  216 968    

Krátkodobé poskytnuté zálohy 54  362  166  111  28  

Dohadné účty aktivní 37 808  49 941  36 900  44 265  56 258  

Jiné pohledávky 1 431  613  215  260  293  

Krátkodobý finanční majetek 121  127  8  38  19  

Peníze 121  127  8  38  19  

Účty v bankách           

Krátkodobé cenné papíry a podíly           

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek           

Časové rozlišení 2 672  1 354  801  850  616  

Náklady příštích období 447  447  449  440  477  

Komplexní náklady příštích období           

Příjmy příštích období 2225 907 352 410 139 

 



 

   

 

Příloha 2: Rozvaha pasiv 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Pasiva celkem 7 580 114  7 696 717  7 933 326  7 755 349  7 269 068  

Vlastní kapitál 5 796 614  5 722 689  5 981 154  5 942 220  5 910 051  

Základní kapitál 5 330 563  5 330 563  5 330 563  5 330 563  5 330 563  

Základní kapitál 5 330 563  5 330 563  5 330 563  5 330 563  5 330 563  

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly           

Změny základního kapitálu           

Kapitálové fondy 0  0  0  0  0  

Emisní ažio           

Ostatní kapitálové fondy           

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků           

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách           

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 56 947  75 134  90 006  118 036  142 717  

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 56 947  75 134  90 006  118 036  142 717  

Statutární a ostatní fondy           

Výsledek hospodaření z minulých let 45 367  19 546  0  0  0  

Nerozdělený zisk minulých let 45 367  19 546        

Neuhrazená ztráta minulých let           

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-) 363 737  297 446  560 585  493 621  436 771  

Cizí zdroje 1 783 490  1 974 009  1 952 171  1 813 122  1 359 017  

Rezervy 364 982  614 836  623 737  540 307  324 717  

Rezervy podle zvláštních právních předpisů           

Rezerva na důchody a podobné závazky           

Rezerva na daň z příjmů 200 798  208 456  214 653  233 151  13 777  

Ostatní rezervy 164 184  406 380  409 084  307 156  310 940  

Dlouhodobé závazky 973 030  851 631  775 288  656 158  524 229  

Závazky z obchodních vztahů           

Závazky k ovládaným a řízeným osobám           

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 
vlivem           

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení           

Dlouhodobé přijaté zálohy           

Vydané dluhopisy           

Dlouhodobé směnky k úhradě           



 

   

 

Dohadné účty pasivní           

Jiné závazky           

Odložený daňový závazek 973 030  851 631  775 288  656 158  524 229  

Krátkodobé závazky 445 478  507 542  553 146  616 657  510 071  

Závazky z obchodních vztahů 209 393  224 871  238 833  272 845  200 101  

Závazky k ovládaným a řízeným osobám       7    

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 
vlivem           

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení           

Závazky k zaměstnancům 55 903  56 105  73 240  60 848  54 330  

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 31 576  30 620  42 948  30 003  28 335  

Stát - daňově závazky a dotace 36 407  53 208  50 218  36 496  20 736  

Krátkodobé přijaté zálohy           

Vydané dluhopisy           

Dohadné účty pasivní 106 424  138 165  142 647  212 125  202 598  

Jiné závazky 5 775  4 573  5 260  4 333  3 971  

Bankovní úvěry a výpomoci 0  0  0  0  0  

Bankovní úvěry dlouhodobé           

Krátkodobé bankovní úvěry           

Krátkodobé finanční výpomoci           

Časové rozlišení 10  19  1  7  0  

Výdaje příštích období 10  19  1  7    

Výnosy příštích období           

 
Příloha 3: Výkaz zisku a ztrát 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží           

Náklady vynaložené na prodej zboží           

Obchodní marže 0  0  0  0  0  

Výkony 4 152 885  4 362 293  4 574 111  4 489 468  4 404 989  

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 4 169 103  4 353 688  4 544 499  4 523 466  4 392 544  

Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby -16 218  8 599  29 612  -34 006  12 445  

Aktivace   6    8    

Výkonová spotřeba 1 831 053  1 815 667  1 944 053  1 825 898  1 798 347  

Spotřeba materiálu a energie 343 131  265 563  151 745  137 809  137 501  

Služby 1 487 922  1 550 104  1 792 308  1 688 089  1 660 846  

Přidaná hodnota 2 321 832  2 546 626  2 630 058  2 663 570  2 606 642  



 

   

 

Osobní náklady 1 360 922  1 445 152  1 436 915  1 391 475  1 301 355  

Mzdové náklady 927 011  959 537  987 173  914 015  895 399  

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 324  387  429  432  432  

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 328 720  334 423  341 762  314 236  306 472  

Sociální náklady 104 867  150 805  107 551  162 792  99 052  

Daně a poplatky 3 936  2 655  2 849  3 037  2 408  

Odpisy investičního majetku 470 737  479 269  487 043  753 540  752 207  

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 3 359  2 756  3 531  996  1 134  

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 620  2 390  3 327  879  778  

Tržby z prodeje materiálu 739  366  204  117  356  

Zůstatková cena prodaného dlouh. 
majetku a materiálu 913  2 312  4 376  0  857  

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 913  2 312  4 376    857  

Prodaný materiál           

Změna stavu rezerv a opravných položek 54 359  159 048  19 998  -36 673  4 099  

Ostatní provozní výnosy 1 223  2 748  3 751  3 595  3 747  

Ostatní provozní náklady 12 217  15 290  12 337  10 082  10 868  

Převod provozních výnosů           

Převod provozních nákladů           

Provozní výsledek hospodaření 423 330  448 404  673 822  546 700  539 729  

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů           

Prodané cenné papíry a vklady           

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0  0  0  0  0  

Výnosy z CP a vkladů ve skupině           

Výnosy z ostatních CP a vkladů           

Výnosy z ostatních finančních investic           

Výnosy z krátkodobého finančního majetku           

Náklady finančního majetku           

Výnosy z přecenění CP a derivátů           

Náklady z přecenění CP a derivátů           

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti           

Výnosové úroky 51 585  18 718  8 858  6 218  5 516  

Nákladové úroky           

Ostatní finanční výnosy 17  14  3      

Ostatní finanční náklady 391  362  361  286  321  

Převod finančních výnosů           

Převod finančních nákladů           

Finanční výsledek hospodaření 51 211  18 370  8 500  5 932  5 195  



 

   

 

Daň z příjmů za běžnou činnost 110 803  102 575  135 649  111 852  108 153  

splatná 202 385  208 316  215 255  243 376  240 082  

odložená -91 582  -105 741  -79 606  -131 524  -131 929  

Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 363 738  364 199  546 673  440 780  436 771  

Mimořádné výnosy           

Mimořádné náklady   82 411  -17 175  -65 236    

Daň z příjmů z mimořádné činnost 0  -15 658  3 263  12 395  0  

splatná           

odložená   -15 658  3 263  12 395    

Mimořádný výsledek hospodaření 0  -66 753  13 912  52 841  0  

Převod podílu na HV společníkům           

Výsledek hospodaření za účetní jednotku 363 738  297 446  560 585  493 621  436 771  

Výsledek hospodaření před zdaněním 474 541  384 363  699 497  617 868  544 924  



 

   

 

 
Příloha 4: Horizontální analýza aktiv  

  

2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní 

Aktiva celkem 116603 1,54 236609 3,07 -177977 -2,24 -486281 -6,27027 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 X 0 X 0 X 0 X 

Dlouhodobý majetek -385070 -7,08 -408745 -8,08 -700562 -15,07 -712457 -18,0488 

Dlouhodobý nehmotný majetek -1956 -36,76 -1524 -45,29 -460 -24,99 -360 -26,0681 

Zřizovací výdaje 0 X 0 X 0 X 0 X 

Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti -1421 -61,52 -889 -100,00 0 X 0 X 

Software -17 -3,68 -116 -26,07 58 17,63 158 40,82687 

Ocenitelná práva -518 -20,32 -519 -25,55 -518 -34,26 -518 -52,1127 

Goodwill 0 X 0 X 0 X 0 X 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 X 0 X 0 X 0 X 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 X 0 X 0 X 0 X 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 X 0 X 0 X 0 X 

Dlouhodobý hmotný majetek -384468 -7,07 -405867 -8,03 -700102 -15,07 -712097 -18,046 

Pozemky 0 X 0 X 0 X 0 X 

Stavby -96 -100,00 0 X 0 X 0 X 

Samostatné movite věci a soubory movitých věcí 29134 10,56 867 0,28 -36089 -11,80 -40672 -15,0722 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Základní stádo a taţná zviřata 0 X 0 X 0 X 0 X 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -6773 -100,00 0 X 3706 X -3706 -100 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 X 0 X 0 X 0 X 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -406733 -7,89 -406734 -8,57 -667719 -15,38 -667719 -18,1818 

Dlouhodobý finanční majetek 0 X 0 X 0 X 0 X 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 X 0 X 0 X 0 X 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 X 0 X 0 X 0 X 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 X 0 X 0 X 0 X 

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním 

jednotkám pod podstatným vlivem 0 X 0 X 0 X 0 X 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 X 0 X 0 X 0 X 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 X 0 X 0 X 0 X 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 X 0 X 0 X 0 X 

Oběžná aktiva 504345 23,62 644553 24,41 522536 15,91 226410 5,947043 

Zásoby 8668 36,71 29588 91,65 -33988 -54,93 12382 44,40699 

Materiál 69 X -24 -34,78 18 40,00 -63 -100 



 

   

 

Nedokončená výroba a polotovary 8599 36,41 29612 91,92 -34006 -55,00 12445 44,734 

Výrobky 0 X 0 X 0 X 0 X 

Zvířata 0 X 0 X 0 X 0 X 

Zboţí 0 X 0 X 0 X 0 X 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 X 0 X 0 X 0 X 

Dlouhodobé pohledávky 0 0,00 69 172,50 -60 -55,05 -19 -38,7755 

Pohledávky z obchodních vztahů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 X 0 X 0 X 0 X 

Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným 
vlivem 0 X 0 X 0 X 0 X 

Pohledávky za společníky, členy druţstva a za účastníky 
sdruţení 0 X 0 X 0 X 0 X 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 

Dohadné účty aktivní 0 X 0 X 0 X 0 X 

Jiné pohledávky 0 0,00 69 575,00 -60 -74,07 -19 -90,4762 

Odloţená daňová pohledávka 0 X 0 X 0 X 0 X 

Krátkodobé pohledávky 495671 23,47 615015 23,59 556554 17,27 214066 5,664422 

Pohledávky z obchodnch vztahů 78107 16,30 -91302 -16,39 110540 23,73 -70886 -12,298 

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 362044 25,91 755144 42,92 426549 16,96 489977 16,6595 

Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným 

vlivem 0 X 0 X 0 X 0 X 

Pohledávky za společníky, členy druţstva a za účastníky 
sdruţení 0 X 0 X 0 X 0 X 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 X 0 X 0 X 0 X 

Stát - daňové pohledávky 43897 22,38 -35192 -14,66 12110 5,91 -216968 -100 

Krátkodobé posyktnuté zálohy 308 570,37 -196 -54,14 -55 -33,13 -83 -74,7748 

Dohadné účty aktivní 12133 32,09 -13041 -26,11 7365 19,96 11993 27,09364 

Jiné pohledávky -818 -57,16 -398 -64,93 45 20,93 33 12,69231 

Krátkodobý finanční majetek 6 4,96 -119 -93,70 30 375,00 -19 -50 

Peníze 6 4,96 -119 -93,70 30 375,00 -19 -50 

Účty v bankách 0 X 0 X 0 X 0 X 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 X 0 X 0 X 0 X 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 X 0 X 0 X 0 X 

Časové rozlišení -1318 -49,33 -553 -40,84 49 6,12 -234 -27,5294 

Náklady příštích období 0 0,00 2 0,45 -9 -2,00 37 8,409091 

Komplexní náklady příštích období 0 X 0 X 0 X 0 X 

Příjmy příštích období -1318 -59,24 -555 -61,19 58 16,48 -271 -66,0976 

 

 

 



 

   

 

Příloha 5: Horizontální analýza pasiv 

  

2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní 

Pasiva celkem 116603 1,538275 236609 3,07415 -177977 -2,2434 -486281 -6,27 

Vlastní kapitál -73925 -1,27531 258465 4,5165 -38934 -0,6509 -32169 -0,54 

Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 X 0 X 0 X 0 X 

Změny základního kapitálu 0 X 0 X 0 X 0 X 

Kapitálové fondy 0 X 0 X 0 X 0 X 

Emisní aţio 0 X 0 X 0 X 0 X 

Ostatní kapitálové fondy 0 X 0 X 0 X 0 X 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 X 0 X 0 X 0 X 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 X 0 X 0 X 0 X 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 18187 31,93671 14872 19,794 28030 31,142 24681 20,91 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 18187 31,93671 14872 19,794 28030 31,142 24681 20,91 

Statutární a ostatní fondy 0 X 0 X 0 X 0 X 

Výsledek hospodaření z minulých let -25821 -56,9158 -19546 -100 0 X 0 X 

Nerozdělený zisk minulých let -25821 -56,9158 -19546 -100 0 X 0 X 

Neuhrazená ztráta minulých let 0 X 0 X 0 X 0 X 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -66291 -18,225 263139 88,4661 -66964 -11,945 -56850 -11,52 

Cizí zdroje 190519 10,68237 -21838 -1,1063 -139049 -7,1228 -454105 -25,05 

Rezervy 249854 68,45653 8901 1,4477 -83430 -13,376 -215590 -39,90 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Rezerva na důchody a podobné závazky 0 X 0 X 0 X 0 X 

Rezervna na daň z příjmů 7658 3,813783 6197 2,97281 18498 8,6176 -219374 -94,09 

Ostatní rezervy 242196 147,515 2704 0,66539 -101928 -24,916 3784 1,23 

Dlouhodobé závazky -121399 -12,4764 -76343 -8,9643 -119130 -15,366 -131929 -20,11 

Závazky z obchodních vztahů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 X 0 X 0 X 0 X 

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 X 0 X 0 X 0 X 

Závazky ke společníkům, členům druţstva a k 
účastníkům sdruţení 0 X 0 X 0 X 0 X 

Dlouhodobé přijaté zálohy 0 X 0 X 0 X 0 X 

Vydané dluhopisy 0 X 0 X 0 X 0 X 

Dlouhodobé směnky k úhradě 0 X 0 X 0 X 0 X 

Dohadné účty pasivní 0 X 0 X 0 X 0 X 



 

   

 

Jiné závazky 0 X 0 X 0 X 0 X 

Odloţený daňový závazek -121399 -12,4764 -76343 -8,9643 -119130 -15,366 -131929 -20,11 

Krátkodobé závazky 62064 13,932 45604 8,98527 63511 11,482 -106586 -17,28 

Závazky z obchodních vztahů 15478 7,391842 13962 6,20889 34012 14,241 -72744 -26,66 

Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 X 0 X 7 X -7 -100,00 

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 X 0 X 0 X 0 X 

Závazky ke společníkům, členům druţstva a k 

účastníkům sdruţení 0 X 0 X 0 X 0 X 

Závazky k zaměstnancům 202 0,36134 17135 30,541 -12392 -16,92 -6518 -10,71 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění -956 -3,02762 12328 40,2613 -12945 -30,141 -1668 -5,56 

Stát - daňově závazky a dotace 16801 46,14772 -2990 -5,6195 -13722 -27,325 -15760 -43,18 

Krátkodobé přijaté zálohy 0 X 0 X 0 X 0 X 

Vydané dluhopisy 0 X 0 X 0 X 0 X 

Dohadné účty pasivní 31741 29,82504 4482 3,24395 69478 48,706 -9527 -4,49 

Jiné závazky -1202 -20,8139 687 15,023 -927 -17,624 -362 -8,35 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 X 0 X 0 X 0 X 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 X 0 X 0 X 0 X 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 X 0 X 0 X 0 X 

Krátkodobé finanční výpomoci 0 X 0 X 0 X 0 X 

Časové rozlišení 9 90 -18 -94,737 6 600 -7 -100,00 

Výdaje příštích období 9 90 -18 -94,737 6 600 -7 -100,00 

Výnosy příštích období 0 X 0 X 0 X 0 X 

 
Příloha 6: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

  

2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní 

Tržby za prodej zboží 0 X 0 X 0 X 0 X 

Náklady vynaložené na prodej zboží 0 X 0 X 0 X 0 X 

Obchodní marže 0 X 0 X 0 X 0 X 

Výkony 209408 5,04 211818 4,86 -84643 -1,85 -84479 -1,88 

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 184585 4,43 190811 4,38 -21033 -0,46 -130922 -2,89 

Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby 24817 -153,02 21013 244,37 -63618 -214,84 46451 -136,60 

Aktivace 6 X -6 -100,00 8 X -8 -100,00 

Výkonová spotřeba -15386 -0,84 128386 7,07 -118155 -6,08 -27551 -1,51 

Spotřeba materiálu a energie -77568 -22,61 -113818 -42,86 -13936 -9,18 -308 -0,22 

Služby 62182 4,18 242204 15,63 -104219 -5,81 -27243 -1,61 

Přidaná hodnota 224794 9,68 83432 3,28 33512 1,27 -56928 -2,14 

Osobní náklady 84230 6,19 -8237 -0,57 -45440 -3,16 -90120 -6,48 



 

   

 

Mzdové náklady 32526 3,51 27636 2,88 -73158 -7,41 -18616 -2,04 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 63 19,44 42 10,85 3 0,70 0 0,00 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 5703 1,73 7339 2,19 -27526 -8,05 -7764 -2,47 

Sociální náklady 45938 43,81 -43254 -28,68 55241 51,36 -63740 -39,15 

Daně a poplatky -1281 -32,55 194 7,31 188 6,60 -629 -20,71 

Odpisy investičního majetku 8532 1,81 7774 1,62 266497 54,72 -1333 -0,18 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu -603 -17,95 775 28,12 -2535 -71,79 138 13,86 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku -230 -8,78 937 39,21 -2448 -73,58 -101 -11,49 

Tržby z prodeje materiálu -373 -50,47 -162 -44,26 -87 -42,65 239 204,27 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a 
materiálu 1399 153,23 2064 89,27 -4376 -100,00 857 X 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 1399 153,23 2064 89,27 -4376 -100,00 857 X 

Prodaný materiál 0 X 0 X 0 X 0 X 

Změna stavu rezerv a opravných položek 104689 192,59 -139050 -87,43 -56671 -283,38 40772 -111,18 

Ostatní provozní výnosy 1525 124,69 1003 36,50 -156 -4,16 152 4,23 

Ostatní provozní náklady 3073 25,15 -2953 -19,31 -2255 -18,28 786 7,80 

Převod provozních výnosů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Převod provozních nákladů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Provozní výsledek hospodaření 25074 5,92 225418 50,27 -127122 -18,87 -6971 -1,28 

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Prodané cenné papíry a vklady 0 X 0 X 0 X 0 X 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 X 0 X 0 X 0 X 

Výnosy z CP a vkladů ve skupině 0 X 0 X 0 X 0 X 

Výnosy z ostatních CP a vkladů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Výnosy z ostatních finančních investic 0 X 0 X 0 X 0 X 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 X 0 X 0 X 0 X 

Náklady finančního majetku 0 X 0 X 0 X 0 X 

Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Náklady z přecenění CP a derivátů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 0 X 0 X 0 X 0 X 

Výnosové úroky -32867 -63,71 -9860 -52,68 -2640 -29,80 -702 -11,29 

Nákladové úroky 0 X 0 X 0 X 0 X 

Ostatní finanční výnosy -3 -17,65 -11 -78,57 -3 -100,00 0 X 

Ostatní finanční náklady -29 -7,42 -1 -0,28 -75 -20,78 35 12,24 

Převod finančních výnosů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Převod finančních nákladů 0 X 0 X 0 X 0 X 

Finanční výsledek hospodaření -32841 -64,13 -9870 -53,73 -2568 -30,21 -737 -12,42 

Daň z příjmů za běžnou činnost -8228 -7,43 33074 32,24 -23797 -17,54 -3699 -3,31 

splatná 5931 2,93 6939 3,33 28121 13,06 -3294 -1,35 



 

   

 

odložená -14159 15,46 26135 -24,72 -51918 65,22 -405 0,31 

Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 461 0,13 182474 50,10 -105893 -19,37 -4009 -0,91 

Mimořádné výnosy 0 X 0 X 0 X 0 X 

Mimořádné náklady 82411 X -99586 -120,84 -48061 279,83 65236 -100,00 

Daň z příjmů z mimořádné činnost -15658 X 18921 -120,84 9132 279,87 -12395 -100,00 

splatná 0 X 0 X 0 X 0 X 

odložená -15658 X 18921 -120,84 9132 279,87 -12395 -100,00 

Mimořádný výsledek hospodaření -66753 X 80665 -120,84 38929 279,82 -52841 -100,00 

Převod podílu na HV společníkům 0 X 0 X 0 X 0 X 

Výsledek hospodaření za účetní jednotku -66292 -18,23 263139 88,47 -66964 -11,95 -56850 -11,52 

Výsledek hospodaření před zdaněním -90178 -19,00 315134 81,99 -81629 -11,67 -72944 -11,81 

 

 

 
Příloha 7: Vertikální analýza aktiv  

  2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva celkem 100 100 100 100 100 

Pohledávky za upsaný základní kapitál           

Dlouhodobý majetek 71,79 65,70 58,59 50,90 44,50 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,07 0,04 0,02 0,02 0,01 

Zřizovací výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 

Software 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 

Ocenitelná práva 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 

Goodwill 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 71,72 65,64 58,56 50,88 44,49 

Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Samostatné movite věci a soubory movitých věcí 3,64 3,96 3,86 3,48 3,15 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Základní stádo a tažná zviřata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,09 0,00 0,00 0,05 0,00 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 67,99 61,67 54,71 47,35 41,34 



 

   

 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním 
jednotkám pod podstatným vlivem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oběžná aktiva 28,17 34,30 41,40 49,09 55,49 

Zásoby 0,31 0,42 0,78 0,36 0,55 

Materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nedokončená výroba a polotovary 0,31 0,42 0,78 0,36 0,55 

Výrobky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zvířata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pohledávky z obchodních vztahů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným 
vlivem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dohadné účty aktivní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jiné pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Odložená daňová pohledávka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohledávky 27,86 33,88 40,62 48,73 54,93 

Pohledávky z obchodnch vztahů 6,32 7,24 5,87 7,43 6,95 

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 18,43 22,86 31,70 37,92 47,20 

Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným 
vlivem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stát - daňové pohledávky 2,59 3,12 2,58 2,80 0,00 

Krátkodobé posyktnuté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dohadné účty aktivní 0,50 0,65 0,47 0,57 0,77 

Jiné pohledávky 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 



 

   

 

Krátkodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Peníze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Účty v bankách 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlišení 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 

Náklady příštích období 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Komplexní náklady příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Příjmy příštích období 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 

 
Příloha 8: Vertikální analýza pasiv  

Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 76,47 74,35 75,39 76,62 81,30 

Základní kapitál 70,32 69,26 67,19 68,73 73,33 

Základní kapitál 70,32 69,26 67,19 68,73 73,33 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Změny základního kapitálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Emisní ažio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatní kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 0,75 0,98 1,13 1,52 1,96 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 0,75 0,98 1,13 1,52 1,96 

Statutární a ostatní fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření z minulých let 0,60 0,25 0,00 0,00 0,00 

Nerozdělený zisk minulých let 0,60 0,25 0,00 0,00 0,00 

Neuhrazená ztráta minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(+/-) 4,80 3,86 7,07 6,36 6,01 

Cizí zdroje 23,53 25,65 24,61 23,38 18,70 

Rezervy 4,81 7,99 7,86 6,97 4,47 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezerva na důchody a podobné závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervna na daň z příjmů 2,65 2,71 2,71 3,01 0,19 

Ostatní rezervy 2,17 5,28 5,16 3,96 4,28 



 

   

 

Dlouhodobé závazky 12,84 11,06 9,77 8,46 7,21 

Závazky z obchodních vztahů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé přijaté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vydané dluhopisy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé směnky k úhradě 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dohadné účty pasivní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jiné závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Odložený daňový závazek 12,84 11,06 9,77 8,46 7,21 

Krátkodobé závazky 5,88 6,59 6,97 7,95 7,02 

Závazky z obchodních vztahů 2,76 2,92 3,01 3,52 2,75 

Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Závazky k zaměstnancům 0,74 0,73 0,92 0,78 0,75 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 0,42 0,40 0,54 0,39 0,39 

Stát - daňově závazky a dotace 0,48 0,69 0,63 0,47 0,29 

Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vydané dluhopisy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dohadné účty pasivní 1,40 1,80 1,80 2,74 2,79 

Jiné závazky 0,08 0,06 0,07 0,06 0,05 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé bankovní úvěry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé finanční výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výdaje příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Příloha 9: Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát  

  2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 

Náklady vynaložené na prodej zboží 0 0 0 0 0 

Obchodní marže 0 0 0 0 0 



 

   

 

Výkony 99,61 100,20 100,65 99,25 100,28 

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby -0,39 0,20 0,65 -0,75 0,28 

Aktivace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výkonová spotřeba 43,92 41,70 42,78 40,37 40,94 

Spotřeba materiálu a energie 8,23 6,10 3,34 3,05 3,13 

Služby 35,69 35,60 39,44 37,32 37,81 

Přidaná hodnota 55,69 58,49 57,87 58,88 59,34 

Osobní náklady 32,64 33,19 31,62 30,76 29,63 

Mzdové náklady 22,24 22,04 21,72 20,21 20,38 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 7,88 7,68 7,52 6,95 6,98 

Sociální náklady 2,52 3,46 2,37 3,60 2,26 

Daně a poplatky 0,09 0,06 0,06 0,07 0,05 

Odpisy investičního majetku 11,29 11,01 10,72 16,66 17,12 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 0,08 0,06 0,08 0,02 0,03 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,06 0,05 0,07 0,02 0,02 

Tržby z prodeje materiálu 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a 
materiálu 0,02 0,05 0,10 0,00 0,02 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 0,02 0,05 0,10 0,00 0,02 

Prodaný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Změna stavu rezerv a opravných položek 1,30 3,65 0,44 -0,81 0,09 

Ostatní provozní výnosy 0,03 0,06 0,08 0,08 0,09 

Ostatní provozní náklady 0,29 0,35 0,27 0,22 0,25 

Převod provozních výnosů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Převod provozních nákladů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Provozní výsledek hospodaření 10,15 10,30 14,83 12,09 12,29 

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prodané cenné papíry a vklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z CP a vkladů ve skupině 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z ostatních CP a vkladů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z ostatních finančních investic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady finančního majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z přecenění CP a derivátů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady z přecenění CP a derivátů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

   

 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosové úroky 1,24 0,43 0,19 0,14 0,13 

Nákladové úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatní finanční náklady 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Převod finančních výnosů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Převod finančních nákladů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finanční výsledek hospodaření 1,23 0,42 0,19 0,13 0,12 

Daň z příjmů za běžnou činnost 2,66 2,36 2,98 2,47 2,46 

splatná 4,85 4,78 4,74 5,38 5,47 

odložená -2,20 -2,43 -1,75 -2,91 -3,00 

Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 8,72 8,37 12,03 9,74 9,94 

Mimořádné výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mimořádné náklady 0,00 1,89 -0,38 -1,44 0,00 

Daň z příjmů z mimořádné činnost 0,00 -0,36 0,07 0,27 0,00 

splatná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

odložená 0,00 -0,36 0,07 0,27 0,00 

Mimořádný výsledek hospodaření 0,00 -1,53 0,31 1,17 0,00 

Převod podílu na HV společníkům 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření za účetní jednotku 8,72 6,83 12,34 10,91 9,94 

Výsledek hospodaření před zdaněním 11,38 8,83 15,39 13,66 12,41 

 


