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ANOTACE 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila Finanční analýzu vybraného 

podniku. Mým zvoleným podnikem je společnost Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s. Zaměřuji se na analýzu poměrových ukazatelů v letech 2008 - 2011, zejména 

na rentabilitu, aktivitu, likviditu a zadluženost. Práce obsahuje celkem 5 kapitol, přičemž 

první kapitola je úvod, druhá kapitola je věnována společnosti Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava a.s., třetí kapitola se zabývá finanční analýzou jako celku a následně 

analýzou jednotlivých poměrových ukazatelů, čtvrtá kapitola vyhodnocuje výsledky 

provedené analýzy a pátá kapitola je závěr.  

Klíčová slova: finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow, 

rentabilita, aktivita, likvidita, zadluženost 

 

 

SUMMARY 

As a topic of my Barchelor´s work I chose Financial analysis of chosen company. 

This company is called Severomoravské vodovody a kanalizace Osrava a.s. I focus on 

analysis of ratio indicators in period 2008 – 2011, especially on profitability, activity, 

liquidity and indebtedness. My work consists of 5 chapters, which first is introduction, 

second is about company Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. The third 

chapter attends to financial analysis of whole unit and afterwards to analysis of individua 

ratio indicators. The fourth part evaluates results of analysis and th fifth chapter is 

conclusion.  

 

Key words: financial analysis, composure, statement of profits and losses., 

statement of cash flow, profitability, activity, liquidity, indebtedness 
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1 ÚVOD 

Finanční analýza je významnou součástí podnikového řízení. Hodnotí nejen 

minulost a současnost, ale také doporučuje vhodné řešení do budoucnosti finančního 

hospodaření podniku. Je úzce spojena s účetnictvím, jelikož právě účetnictví poskytuje 

finanční výkazy potřebné pro její zpracování. Mezi tyto výkazy patří zejména rozvaha, 

výkaz zisku a ztrát, výkaz o peněžních tocích (výkaz o cash flow), popřípadě další údaje     

z účetnictví. Poznatky finanční analýzy slouží nejen pro finanční rozhodování podniku, ale 

také pro informování věřitelů, akcionářů, vlastníků a dalších subjektů. 

Cílem bakalářské práce bude seznámit se s pojmem finanční analýza a jejími 

metodami. Důležité také je, naučit se pracovat s účetními výkazy potřebnými pro její 

výpočet. Cílem bude také finanční zhodnocení společnosti za určité období. 

Ve své práci se zaměřím na analýzu poměrových ukazatelů společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Poměrové ukazatele vyjadřují vztah 

jednotlivých položek účetních výkazů na základě jejich podílu. Aby vypočtené poměrové 

ukazatele měly určitou vypovídací schopnost, musí mezi položkami uvedenými do poměru 

existovat vzájemná souvislost. Věnovat se budu ukazatelům rentability, aktivity, likvidity  

a zadluženosti v letech 2008 - 2011. Tato práce bude obsahovat celkem 5 kapitol od úvodu 

po závěr. 

Po úvodu bude následující druhá kapitola věnována společnosti Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s., zejména základním údajům o této společnosti, její 

charakteristice a předmětu podnikání. 

 Ve třetí kapitole se budu zabývat nejprve teoretickou částí finanční analýzy jako 

celku, uživateli finanční analýzy, zdroji informací pro její výpočet a základním rozdělením 

metod finanční analýzy. Následně provedu analýzu jednotlivých poměrových ukazatelů, 

tedy rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti, které nejprve teoreticky vyjádřím a poté 

provedu výpočty pomocí hodnot získaných z účetních výkazů. 

 Ve čtvrté kapitole vyhodnotím výsledky provedené analýzy na základě srovnání 

vypočtených hodnot s doporučenými hodnotami uvedenými v odborné literatuře.  
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2     CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále jen SmVaK 

Ostrava a.s.) je největší vodárenskou společností na Moravě a ve Slezsku a také se řadí 

mezi nejlepší společnosti v oboru vodovodů a kanalizací na území České republiky.  

Trvale dosahuje dobrých hospodářských výsledků, zejména díky stabilnímu týmu 

profesně zdatných zaměstnanců a odborníků. 

2.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma:  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

Sídlo:    28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

Právní forma podnikání: Akciová společnost 

Identifikační číslo:  451 93 665 

Datum zápisu do OR:  30. Dubna 1992 

Základní kapitál:  3 458 425 000,- Kč  [10,11] 

2.2 Předmět podnikání 

 Výroba a rozvod teplé vody 

 Vodo-instalatérství 

 Výroba, opravy a montáž měřidel 

 Čištění kanalizací a přípojek 

 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 

 Stavební práce při stavbě a opravách vodovodů a kanalizací 

 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

 Silniční motorová doprava 

 Provádění inženýrských staveb, včetně sídlištních celků 

 Výroba elektřiny 

 Kovoobrábění 

 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence [11] 
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2.3 Profil společnosti 

V současné podobě společnost SmVaK Ostrava a.s. působí od roku 1992, kdy došlo 

k privatizaci. Do té doby zajišťoval zásobování pitnou vodou, čištění a odvádění odpadních 

vod v tehdejším Severomoravském kraji státní podnik téhož názvu. V období let 1992 – 

2006 se ve společnosti SmVaK Ostrava a.s. vystřídalo několik akcionářů. Po privatizaci 

byla akcionářská struktura tvořena více než 85 % městy a obcemi regionu, roku 1999 se 

akcie rozdělily mezi společnost ONDEO Services, která vlastnila 44,7 % a britskou 

vodárenskou společnost Anglian Water s podílem 54,3 % akcií. 26. února 2004 byl podíl 

Anglian Wate převeden na společnost Waterfall Holding B. V., 30. dubna 2004 získala 

také podíl společnosti ONDEO Services a stala se tak držitelem 98,45 % akcií SmVaK 

Ostrava a.s. V roce 2006 koupila celý podíl akcií španělská společnost Aqualia, která je 

vlastní dodnes. 

Hlavní činností společnosti SmVaK Ostrava a.s. je dodávka pitné vody, přičemž 

jako jediná v České republice pitnou vodu také vyváží, a to na území Polska. Délka 

vodovodní sítě je více než 4 900 km, vodovodní přípojky jsou dlouhé 842 km a je jich více 

než 1200.  

Oblast působnosti zahrnuje okresy Ostrava, Opava, Karviná, Frýdek – Místek, 

Nový Jičín, také města Hlučín, Studénka a několik dalších obcí na Bruntálsku, Přerovsku  

a přihraničí Polska. Na vodovodní síť SmVaKu Ostrava a.s. je tedy napojeno přes 737 000 

obyvatel. 

Další důležitou činností, vzhledem k požadavkům ochrany životního prostředí je 

čištění a odvádění odpadních vod. Na veřejnou kanalizaci je napojeno přes 500 000 osob, 

orientačně tedy 60 % obyvatel uvedených oblastí, proto také společnost provozuje           

62 čistíren odpadních vod. Kanalizační síť je dlouhá 1 300 km, kanalizační přípojky jsou   

o délce 311 km a je jich přibližně 36 000. 

Co se týče čištění odpadních vod, dosáhla společnost SmVaK Ostrava a.s. velkého 

úspěchu. V roce 1992 bylo možné vyčistit s vyhovující účinností pouze 8 % odpadních 

vod, v dnešní době je to téměř 99 %. 

  



Michaela Košařová: Finanční analýza vybraného podniku 

 

2013  4 

 

Cílem této činnosti je maximalizace vyčištění odpadních vod a zlepšení stavu 

stokové sítě, jejíž stav je kontrolován televizními kamerami. Navyšují se také hodiny 

věnované údržbě, revizi a vyčištění stok. 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         [10] 

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. nabízejí také další služby,       

u kterých usilují o vysokou úroveň jejich poskytnutí a spolupracuje s městy a obcemi při 

tvorbě územních plánů rozvoje. [10,11] 

  

Obrázek 1: Logo společnosti SmVaK Ostrava a.s. 
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3     FINANČNÍ ANALÝZA  

Finanční analýza získává a zpracovává data z účetních výkazů vnitropodnikového 

účetnictví, na základě kterých se provádí veškeré finanční rozhodování společnosti. Je úzce 

spojena s účetnictvím, jelikož právě účetnictví poskytuje finanční výkazy, jako je rozvaha, 

výkaz o peněžních tocích (výkaz cash flow), výkaz zisku a ztrát, popřípadě další údaje. Na 

jejich výsledcích se zakládá cenová politika, strategické řízení finanční a majetkové 

struktury, řízení zásob, investiční politika, celkové hospodaření a jiné činnosti společnosti. 

Finanční analýza hodnotí minulost, současnost a také nabízí vhodná řešení pro finanční 

rozhodování v budoucnosti. Jejím cílem je rozpoznat finanční zdraví, případně finanční 

tíseň společnosti včetně jejich silných a slabých stránek. Je tedy významnou součástí řízení 

podniku, [4,5] 

3.1 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýza je důležitým prvkem pro mnoho subjektů, které přicházejí se 

společností do užšího kontaktu. Tyto subjekty můžeme rozdělit do dvou oblastí: externí 

uživatelé a interní uživatelé. [5] 

K externím uživatelům patří: 

 Stát 

 Banky a jiní věřitelé 

 Investoři (vlastníci, akcionáři) 

 Obchodní partneři (dodavatelé a odběratelé) 

 Konkurence 

K interním uživatelům patří: 

 Zaměstnanci 

 Manažeři 

 Odbory [5] 
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3.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Úspěšnost výsledku finanční analýzy závisí na kvalitě poskytovaných zdrojů. 

Většina zdrojů je poskytována z finančního účetnictví, přesněji z účetních závěrek 

společnosti, ve kterých je obsažena: 

 Rozvaha 

 Výkaz zisku a ztrát 

 Příloha k účetní závěrce 

Účetní závěrky se řídí zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. [5] 

3.2.1 Rozvaha 

Rozvaha se sestavuje většinou k poslednímu dni účetního období, tzn. k 31. 

prosinci daného roku. Zahrnuje veškerá aktiva a pasiva společnosti v daném účtovacím 

období, tzn. veškerý majetek, který společnost vlastní, z jakých zdrojů jej pořídila 

(struktura kapitálu), stav finanční situace a v neposlední řadě stav likvidity a zadluženosti. 

Pokud je rozvaha správně sestavena rovnají se aktiva pasivům. [8] 

 

Tabulka 1: Struktura rozvahy 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Vlastní kapitál 

Dlouhodobý hmotný majetek Základní kapitál 

Dlouhodobý nehmotný majetek Kapitálové fondy 

Dlouhodobý finanční majetek Rezervní a ostatní fondy ze zisku 

Oběžná aktiva Výsledek hospodaření minulých let 

Zásoby Výsledek hospodaření běžného období 

Dlouhodobé pohledávky Cizí zdroje 

Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé závazky 

Krátkodobý finanční majetek Dlouhodobé bankovní úvěry 

Časové rozlišení Krátkodobé závazky 

 Krátkodobé bankovní úvěry 

Rezervy 

Časové rozlišení 

Aktiva celkem Pasiva celkem 
[7] 
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3.2.2  Výkaz zisku a ztrát 

Tento výkaz, nazývaný také „výsledovka“, vyjadřuje výši výnosů a nákladů za 

veškeré činnosti společnosti, které se podílejí na výsledku hospodaření (VH) běžného 

období. Ten je pak jediným údajem v rozvaze. Jeho úlohou je posouzení, jak společnost 

zhodnocuje vložený kapitál. Výkaz zisku a ztrát tedy informuje o úspěšnosti a výsledku 

práce společnosti, kterého dosáhla svou podnikatelskou činností. [4] 

Výsledek hospodaření se člení: 

 VH provozní 

 VH finanční 

 VH za běžnou činnost 

 VH mimořádný 

 VH za účetní období 

 VH před zdaněním [2,3] 

 

                         Tabulka 2: VZZ upraven pro potřeby finanční analýzy 

 

[4] 

Tržby 

- výrobní spotřeba 

= přidaná hodnota 

- osobní náklady 

= hrubý provozní přebytek 

- odpisy 

= čistý provozní přebytek 

- ostatní provozní výnosy a náklady 

= provozní výsledek hospodaření 

- finanční výnosy a náklady (mimo úroků) 

= zisk před úroky a zdaněním 

- úroky 

= zisk před zdaněním 

- daň z příjmů 

= zisk po zdanění 
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3.2.3 Příloha k účetní závěrce (Výkaz cash flow) 

Příloha je důležitou součástí účetní závěrky, jelikož doplňuje potřebné údaje, které 

jsou obsaženy v rozvaze a VZZ. Pro finanční analýzu je nedílnou součástí Výkaz cash flow 

(Výkaz o peněžních tocích). [5] 

Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow vyjadřuje výši příjmů a výdajů za určité období, nejčastěji to bývá 

stejně jako u rozvahy a výkazu zisku a ztráty konec účetního období, tedy 31. prosince 

daného roku. Jedná se tedy o změnu stavu peněžních prostředků (hotovosti) společnosti. 

[3,8] 

Cash flow se člení: 

 CF z provozní činnosti 

 CF z finanční činnosti 

 CF z investiční činnosti [8] 

 

                                          Tabulka 3: Struktura Cash flow 

+ Čistý zisk 

+ Odpisy 

- Změna stavu zásob 

- Změna stavu pohledávek 

+Změna stavu krátkodobých závazků 

= CF z provozní činnosti 

- Přírůstek dlouhodobých aktiv 

= CF z investiční činnosti 

+ Změna bankovních úvěrů 

+Změna nerozděleného zisku z minulých let 

- Dividenda 

+ Emise akcií 

= CF z finanční činnosti 

= CF celkem 

[1] 
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3.3 Základní metody finanční analýzy 

Existuje mnoho ukazatelů používaných pro finanční analýzu, které jsou různě 

tříděny. Do nejdůležitějších způsobů klasifikace patří: 

 Ukazatelé stavové (změna objemových ukazatelů, např. nákladů, za určitý čas) 

 Ukazatelé rozdílové (rozdíl stavových ukazatelů, např. aktiv a pasiv) 

 Ukazatelé nefinanční (vyjímají se ze statistických podnikových výkazů pro oblasti 

spotřeby práce, výroby atd. a dodávají se jako důkaz dosažených výsledků) 

 Ukazatelé poměrové (podíl dvou ukazatelů, a to buď stejnorodých, např. jednicová 

cena, nebo nestejnorodých, např. určení rychlosti obratu zásob z množství zásob 

daného materiálu a jeho denní spotřeby. Tento podíl je ve formě zlomku). [2] 

Mezi základní metody finanční analýzy těchto ukazatelů patří: 

 ANALÝZA UKAZATELŮ STAVOVÝCH 

- horizontální analýza (analýza trendů) 

- vertikální analýza (procentní rozbor) 

 ANALÝZA UKAZATELŮ TOKOVÝCH A ROZDÍLOVÝCH 

- analýza cash flow 

- analýza fondů finančních prostředků 

 ANALÝZA UKAZATELŮ POMĚROVÝCH 

- analýza rentability (výnosnosti) 

- analýza aktivity 

- analýza likvidity 

- analýza zadluženosti 

 ANALÝZA SOUSTAV UKAZATELŮ 

- Du Pontův pyramidový rozklad [2] 

3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Účelem analýzy jednotlivých poměrových ukazatelů je dát do „poměru“ jednotlivé 

ukazatele mezi sebou. Finanční situace společnosti se tímto představuje v dalších 

souvislostech. 
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 Postup této analýzy se dělí do více skupin poměrových ukazatelů, jedná se tedy     

o soustavu ukazatelů. Tato soustava je nutností, jelikož charakteristiku finanční situace 

podniku nelze vyjádřit pouze jedním ukazatelem. [2,6] 

 Mezi poměrové ukazatele patří: 

 Rentabilita 

 Aktivita 

 Likvidita 

 Zadluženost [6] 

3.4.1 Analýza rentability 

Rentabilita neboli výnosnost zachycuje schopnost společnosti dosahovat zisku        

a hodnotit tím vložený kapitál. Informace pro tuto analýzu lze získat z rozvahy a také 

výkazu zisku a ztrát. Obecně lze rentabilitu vyjádřit jako poměr zisku a vloženého kapitálu. 

[2] 

Rentabilitu nejčastěji dělíme: 

 Rentabilita aktiv (ROA) 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 Rentabilita tržeb (ROS) [2] 

Při analýze rentability budeme vycházet z údajů uvedených v tabulce, které jsou 

převzaty z rozvahy a VZZ. 

Tabulka 4: Hodnoty pro výpočet rentability 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Zisk (před zdaněním) v tis. Kč 468 251 451 683 438 173 449 004 

Čistý zisk (po zdanění) v tis. Kč 371 346 359 222 352 814 362 480 

Celková aktiva v tis. Kč 7 353 041 7 300 001 7 492 853 7 478 955 

Vlastní kapitál v tis. Kč 4 289 003 4 298 232 4 398 581 4 429 052 

Tržby v tis. Kč 1 789 437 1 931 670 1 993 814 2 044 825 

[vlastní zpracování] 
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Rentabilita aktiv (ROA) 

Rentabilitu aktiv lze nazvat také jako rentabilitu celkového kapitálu. ROA 

vyjadřuje celkovou efektivnost společnosti, srovnává tedy zisk s celkovými vloženými 

aktivy bez ohledu na to, zda jde o financování zdroji cizími či vlastními. Označení ROA 

pochází z anglického názvu „Return On Assets“. [2] 

ROA = 
    

              
 [2] 

ROA 2008 = 
       

         
 = 0,06 

ROA 2009 = 
       

         
 = 0,06 

ROA 2010 = 
       

         
 = 0,06 

ROA 2011 = 
       

         
 = 0,06 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu nás informuje o výnosnosti svého kapitálu. Tento 

ukazatel umožňuje srovnání výkonnosti vlastního kapitálu s celkovým kapitálem. Označení 

ROE pochází z anglického názvu „Return On Equity“. [2] 

ROE = 
č   ý     

      í      á 
  [2] 

ROE 2008 = 
       

         
 = 0,09 

ROE 2009 = 
       

         
 = 0,08 

ROE 2010 = 
       

         
 = 0,08 

ROE 2011 = 
       

         
 = 0,08 
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Rentabilita tržeb (ROS) 

Rentabilita tržeb vyjadřuje schopnost společnosti dosahovat zisku při dané úrovni 

tržeb. Je závislá zejména na cenách poskytovaných služeb, prodávaných výrobků, na zisku 

zakalkulovaném do cen a na hospodárnosti společnosti. Označení ROS pochází 

z anglického názvu „Return On Sales“. [2,7] 

ROS = 
    

     
 [2] 

ROS 2008 = 
       

         
 = 0,26 

ROS 2009 = 
       

         
 = 0,23 

ROS 2010 = 
       

         
 = 0,22 

ROS 2011 = 
       

         
 = 0,22 

3.4.2 Analýza aktivity 

Aktivita měří efektivnost hospodaření podniku se svými aktivy, měří tedy rychlost 

obratu aktiv a hodnotí vázanost kapitálu na aktiva. Měří čas, po který je majetek vázán 

v určité formě, tzn. že měří dobu obratu, která je vyjádřená ve dnech a také kolikrát se za 

stanovený čas obrátí určitý druh majetku, tzn. počet obrátek. [2] 

Aktivitu nejčastěji dělíme: 

 Obrat zásob 

 Doba obratu zásob 

 Doba obratu pohledávek 

 Doba obratu závazků [2] 
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Při analýze aktivity budeme vycházet z údajů uvedených v tabulce, které jsou převzaty 

z rozvahy a VZZ. 

Tabulka 5: Hodnoty pro výpočet aktivity 

rok 2008 2009 2010 2011 

Zásoby v tis. Kč 9 111 10 188 10 857 10 542 

Tržby v tis. Kč 1 789 437 1 931 670 1 993 814 2 044 825 

Krátkodobé pohledávky v tis. Kč 369 481 400 469 369 998 397 526 

Krátkodobé závazky v tis. Kč 517 238 456 287 536 889 495 877 

[vlastní zpracování] 

Obrat zásob 

Obrat zásob měří počet obrátek za rok, tedy kolikrát se obrátí za určitý časový 

interval určitý druh majetku. Obecně platí, že doba obratu zásob by měla růst. [2,9] 

Obrat zásob = 
     

      
  [počet obrátek za rok] [7] 

Obrat zásob 2008 = 
         

     
 = 196,40  

Obrat zásob 2009 = 
         

      
 = 189,60  

Obrat zásob 2010 = 
         

      
 = 183,64  

Obrat zásob 2011 = 
         

      
 = 193,97  

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel udává, po jakou dobu je kapitál vázán v určité formě zásob. Tato 

doba je vyjadřována ve dnech (tedy v časových jednotkách). Doba obratu zásob by na 

rozdíl od obratu zásob měla klesat. [2,9] 

Doba obratu zásob = 
      

         
 = 

   

           
 [dny] [7] 
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Doba obratu zásob 2008 = 
   

      
 = 1, 86  

Doba obratu zásob 2009 = 
   

      
 = 1,93 

Doba obratu zásob 2010 = 
   

      
 = 1,99  

Doba obratu zásob 2011 = 
   

      
 = 1,88  

Doba obratu pohledávek 

Udává, jaká doba uplyne mezi prodejem služeb či výrobků a přijetím peněžních 

prostředků, tedy udává dobu (počet dní), po kterou jsou odběratelé společnosti dlužni. 

Doba obratu pohledávek by měla klesat. [2,5,7]  

Doba obratu pohledávek = 
                     

         
 [dny] [7] 

Doba obratu pohledávek 2008 = 
       

             
 = 75, 36 

Doba obratu pohledávek 2009 = 
       

             
 = 75,67  

Doba obratu pohledávek 2010 = 
       

             
 = 67,73 

Doba obratu pohledávek 2011 = 
       

             
 = 70,96  

Doba obratu závazků 

Udává, jaká doba (kolik dní) uplyne od vzniku závazků k jejich úhradě. Tento 

ukazatel je významný z hlediska finančního řízení, jelikož je spojen s existencí peněžních 

prostředků, které společnost po určitou dobu zadržuje a využívá pro své vlastní potřeby. 

Optimální je stabilita této doby, avšak zároveň by měla být vyšší než doba obratu 

pohledávek. [2,5] 
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Doba obratu závazků = 
                  

         
 [dny] [7] 

Doba obratu závazků 2008 = 
       

             
 = 105,50  

Doba obratu závazků 2009 = 
       

             
 = 86,22  

Doba obrat závazků 2010 = 
       

             
 = 98,29  

Doba obratu závazků 2011 = 
       

             
 = 88, 51  

3.4.3 Analýza likvidity 

Likvidita představuje schopnost přeměny jednotlivých aktiv společnosti na peněžní 

prostředky. Tyto peněžní prostředky by pak měly zajistit tzv. solventnost společnosti, což 

je schopnost uhradit dluhy v okamžiku jejich splatnosti. Podmínkou je, že část aktiv musí 

být ve formě hotovostních peněžních prostředků nebo ve formě pohotově vyměnitelné za 

peníze. Jednotlivá aktiva mají různou dobu přeměnitelnosti na peníze (likvidnosti), 

přičemž nejlikvidnější jsou peněžní prostředky v hotovosti, nebo peněžní prostředky na 

běžných účtech a nejméně likvidní jsou stálá aktiva. Do krátkodobých závazků se zde řadí 

také krátkodobé bankovní úvěry. [2] 

Likviditu nejčastěji dělíme: 

 Okamžitá likvidita 

 Pohotová likvidita 

 Běžná likvidita (celková) [2,4] 

Při analýze aktivity budeme vycházet z údajů uvedených v tabulce, které jsou 

převzaty z rozvahy a VZZ. 
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Tabulka 6: Hodnoty pro výpočet likvidity 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Pohotové platební prostředky v tis. Kč 280 156 92 601  227 907 90 390 

Krátkodobé závazky (včetně krátkodobých 

 bankovních úvěrů) v tis. Kč 

530 016 469 065 549 667 508 655 

Krátkodobé pohledávky v tis. Kč 369 481 400 469 369 998 397 526 

Oběžná aktiva v tis. Kč 658 748 503 258 608 762 498 458 

[vlastní zpracování] 

Okamžitá likvidita 

Představuje nejpřísnější ukazatel likvidity a nazývá se také likviditou 1. stupně. 

Udává, do jaké míry je společnost schopna hradit své krátkodobé závazky včas. Okamžitá 

likvidita by se měla pohybovat v hodnotě 0,2 – 0,5. [5,9] 

Okamžitá likvidita = 
       é        í      ř    

                  
 [2] 

Okamžitá likvidita 2008 = 
       

       
 = 0,53 

Okamžitá likvidita 2009 = 
      

       
 = 0,20 

Okamžitá likvidita 2010 = 
       

       
 = 0,41 

Okamžitá likvidita 2011= 
      

       
 = 0,18 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita zahrnuje v čitateli také krátkodobé pohledávky, které se 

obtížněji převádí na pohotové platební prostředky. Nazývá se také likviditou 2. stupně       

a její hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 1,1 – 1,5. Čím vyšší je hodnota ukazatele, 

tím menší je riziko platební neschopnosti společnosti. [2,5,9] 

Pohotová likvidita = 
                                                  

                  
 [4] 
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Pohotová likvidita 2008 = 
                

       
 = 1,23 

Pohotová likvidita 2009 = 
              

       
 = 1,05 

Pohotová likvidita 2010 = 
               

       
 = 1,09 

Pohotová likvidita 2011 = 
              

       
 = 0,96 

Běžná likvidita 

Ukazuje, kolika korunami oběžných aktiv je kryta koruna krátkodobých dluhů. To 

znamená, kolikrát by společnost uspokojila své krátkodobé věřitele, pokud by proměnila 

veškerý svůj oběžný majetek v daný okamžik na pohotové platební prostředky. Běžná 

likvidita je nazývána likviditou 3. stupně, její hodnota by se měla pohybovat v rozmezí     

1,5 - 2,5. [5] 

Běžná likvidita = 
  ěž á       

  á      é  á     
 [5] 

Běžná likvidita 2008 = 
       

       
 =1,24 

Běžná likvidita 2009 = 
       

       
 = 1,07 

Běžná likvidita 2010 = 
       

       
 = 1,11 

Běžná likvidita 2011 = 
       

       
 = 0,98 

3.4.4 Analýza zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti nám vyjadřují vztah mezi vlastními a cizími zdroji 

společnosti. Pojem zadluženost tedy vypovídá, do jaké míry společnost financuje svá 

aktiva cizími zdroji. 
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 Větší společnosti nelze financovat pouze z vlastního či cizího kapitálu, jelikož 

použití pouze z vlastního kapitálu vede ke snížení výnosnosti tohoto kapitálu a financování 

 pouze z cizího kapitálu vede k obtížím při jeho získávání. Pokud je zadluženost vyšší, 

zvyšují se náklady na vlastní i cizí kapitál, jelikož se zvyšuje finanční riziko společnosti. 

[2,5] 

Zadluženost nejčastěji dělíme: 

 Podíl vlastních zdrojů na aktivech 

 Podíl stálých aktiv 

 Úrokové zatížení [2] 

Při analýze zadluženosti budeme vycházet z údajů uvedených v tabulce, které jsou 

převzaty z rozvahy a VZZ. 

Tabulka 7: Hodnoty pro výpočet zadluženosti 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Celková aktiva v tis. Kč 7 353 041 7 300 001 7 492 853 7 478 955 

Vlastní kapitál v tis. Kč 4 289 003 4 298 232 4 398 581 4 429 052 

 
Stálá aktiva v tis. Kč 6 694 293 6 796 743 6 884 091 6 980 497 

Placené úroky v tis. Kč 127 225 126 867 115 515 105 944 

Zisk (před zdaněním) v tis. Kč 468 251 451 683 438 173 449 004 

 
[vlastní zpracování] 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech 

Tento ukazatel vyjadřuje, do jaké míry je společnost samostatná, to znamená, do 

jaké míry kryje své hospodářské prostředky zdroji vlastními. Vlastní zdroje by měly 

pokrývat hospodářské výsledky minimálně 50 %. [2,9] 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech = 
               

             
   100 [%] [2] 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech 2008 = 
         

         
   100 = 58,33 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech 2009 = 
         

         
   100 = 58,88 
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Podíl vlastních zdrojů na aktivech 2010 = 
         

         
   100 = 58,70 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech 2011 = 
         

         
   100 = 59,22 

Podíl stálých aktiv 

Pružněji se přizpůsobovat různým stupňům zaměstnanosti může taková společnost, 

která má nižší podíl stálých aktiv na aktivech celkových. Jedná se zejména o 

přizpůsobování v reakci na pokles poptávky po produkci společnosti. [2] 

Podíl stálých aktiv = 
  á á       

             
   100 [%] [2] 

Podíl stálých aktiv 2008 = 
         

         
   100 = 91,04 

Podíl stálých aktiv 2009 = 
         

         
   100 = 93,11 

Podíl stálých aktiv 2010 = 
         

       
   100 = 91,88 

Podíl stálých aktiv 2011 = 
         

         
   100 = 93,34 

Úrokové zatížení 

Vyjadřuje, jaký podíl odčerpávají úroky na celkovém vytvořeném efektu 

společnosti, tedy zisku, jelikož i na ně musí společnost vydělávat. Obecně platí, že čím 

nižší úroky společnost platí, tím vyšší podíl cizích zdrojů si může dovolit. [2,5] 

Úrokové zatížení = 
      é ú    

           é ú    
   100 [%] [2] 
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Úrokové zatížení 2008 = 
       

               
   100 = 21,37 

Úrokové zatížení 2009 = 
       

               
   100 = 21,93 

Úrokové zatížení 2010 = 
       

               
   100 = 20,86 

Úrokové zatížení 2011 = 
       

               
   100 = 19,09 
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4     VYHODNOCENÍ 

4.1 Rentabilita 

[vlastní zpracování] 

Rentabilita aktiv 

Porovnává zisk s celkovými aktivy, tedy míru výnosnosti. Optimální je, když 

hodnota ROA roste. V tomto případě dosahuje ve všech 4 analyzovaných letech hodnoty 

0,06 (viz Graf 1). Pozitivní je tento výsledek v tom, že hodnota neklesá, což znamená, že 

společnost využívá svá aktiva efektivně. Avšak vzhledem k tomu, že je doporučen růst 

hodnoty ROA je zároveň tento výsledek také negativní. 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Posuzuje výnosnost vlastního kapitálu, který byl do společnosti vložen. Optimální 

je, když hodnota ROE roste. Nejlepšího výsledku dosahuje ROE společnosti v roce 2008 

s hodnotou 0,09 a zároveň nejvyšším dosaženým ziskem za celé analyzované období, což 

bylo 371 346 tis. Kč a vložený vlastní kapitál činil 4 289 003 tis. Kč (viz Tabulka 4). 

V následujících 3 letech hodnota mírně poklesla na 0,08 (viz Graf 1). Příčinou je 

navyšování vlastního kapitálu (viz Tabulka 4). 

 

Graf 1: Vývoj rentability v letech 2008 - 2011 
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Rentabilita tržeb 

Vyjadřuje úspěšnost společnosti na trhu, tedy kolik Kč výnosů musíme získat na 

dosažení 1 Kč tržeb. I u ROS je optimální, když dochází k nárůstu hodnoty. Nejlépe si 

společnost vedla v roce 2008 s hodnotou 0,26 (viz Graf 1), důvodem je nevyšší dosažený 

zisk před zdaněním, a to 468 251 tis. Kč (viz Tabulka 4). V roce 2009 hodnota klesla na 

0,23, v letech 2010 a 2011 došlo k dalšímu poklesu na hodnotu 0,22 (viz Graf 1). Příčinou 

poklesu je snížení provozních výnosů a navýšení provozních nákladů. 

4.2 Aktivita 

 

[vlastní zpracování] 

Obrat zásob 

Měří počet obrátek, tedy kolikrát se za určitý čas obrátí určitý druh majetku. Čím 

více obrátek ročně je, tím lepším výsledkem to je pro společnost. Nejvyšší počet obrátek 

měla společnost v roce 2008, a to 196,40 (viz Graf 2). V tomto roce měla společnost 

nejnižší zásoby (viz Tabulka 5). V roce 2009 obrat zásob poklesl na 189,60 obrátek, v roce 

2010 dokonce na 183,64 obrátek (viz Graf 2). Důvodem tohoto poklesu je navýšení zásob. 

V roce 2011 se obrat zásob opět navýšil na 193,97 obrátek (viz Graf 2), došlo ke snížení 

zásob oproti předchozímu roku (viz Tabulka 5), což je pro společnost pozitivním 

výsledkem. 

Graf 2: Vývoj aktivity – obratu zásob v letech 2008 - 2011 
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[vlastní zpracování] 

Doba obratu zásob 

Jedná se o dobu uvedenou ve dnech, po které je kapitál vázán v určité formě zásob, 

tedy udává dobu jednoho obratu. Ideální je, když doba obratu zásob klesá. Společnost má 

dobu obratu zásob ve všech 4 analyzovaných letech v průměru 2 dny. Nejvyšší hodnoty je 

dosaženo v roce 2010 s 1,99 dny a nejnižší v roce 2008, kdy to bylo 1,86 dne (viz Graf 3).  

Doba obratu pohledávek 

Udává jak dlouhá je v průměru doba splatnosti pohledávek. Ideální je, když tato 

doba klesá. V tomto případě se ze 75,67 dní v roce 2009 (viz Graf 3) podařilo společnosti 

snížit dobu obratu pohledávek následující rok na 67,73 dní (viz Graf 3). Příčinou tohoto 

poklesu je snížení pohledávek a zároveň navýšení tržeb oproti roku 2008 (viz Tabulka 5). 

V roce 2011 hodnota mírně stoupla, avšak stále je nižší než v letech 2008 a 2009            

(viz Graf 3). 

Doba obratu závazků 

Vyjadřuje, kolik dní průměrně uplyne od vzniku závazků k jejich úhradě. Ideální je, 

když je tato doba stabilní, zároveň by měla být vyšší než doba obratu pohledávek. 

Společnosti měla nejvyšší dobu obratu závazků v roce 2008, a to 105,50 dní (viz Graf 3).  

Graf 3: Vývoj aktivity – doba obratu zásob, pohledávek a závazků v letech 2008 - 2011 
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Naopak nejnižšího obratu závazků bylo dosaženo v roce 2009, a to 86,22 dní (viz 

Graf 3). Příčinou tohoto poklesu je snížení krátkodobých závazků oproti předchozímu roku 

(viz Tabulka 5). V roce 2010 tato doba obratu závazků oproti roku 2009 stoupla na       

98,29 dní, jelikož došlo k navýšení krátkodobých závazků. V roce 2011 došlo oproti 

předchozímu roku ke snížení krátkodobých závazků, tedy i doba obratu zásob poklesla, a 

to na 88,51 dní.  

4.3 Likvidita 

Okamžitá likvidita 

Udává, do jaké míry je společnost schopna hradit své závazky, přičemž hodnota 

okamžité likvidity by se měla pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5. Nejoptimálnější výsledek 

nastal v letech 2008 a 2010 s hodnotou 0,53 a 0,41 (viz Graf 4), kdy pohotové platební 

prostředky v roce 2008 činily 280 156 tis. Kč a v roce 2010 činily 227 907 tis. Kč            

(viz Tabulka 6). Naopak v letech 2009 a 2011 se pohybuje hodnota u dolní hranice, což je 

zapříčiněno nízkým stavem pohotových platebních prostředků, respektive 92 601 tis. Kč 

v roce 2009 a 90 390 tis. Kč v roce 2011 (viz Tabulka 6). Avšak celkově je okamžitá 

likvidita společnosti ve všech 4 letech vyhovující, tedy dokáže své závazky hradit včas. 

Graf 4: Vývoj likvidity v letech 2008 – 2011 

[vlastní zpracování] 
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Pohotová likvidita 

Oproti okamžité likviditě se do tohoto ukazatele zahrnují také krátkodobé 

pohledávky. Optimálně by se hodnota měla pohybovat v rozmezí 1,1 – 1,5. Ideálního 

výsledku docílila v roce 2008 s hodnotou 1,23 (viz Graf 4), kdy pohotové platební 

prostředky činily 280 156 tis. Kč (viz Tabulka 6). Tato hodnota byla nejvyšší za všechny 4 

posuzované roky a zároveň krátkodobé pohledávky měly nejnižší hodnotu, a to 369 481 

tis. Kč (viz Tabulka 6). V následujících 2 letech se pohybuje okolo 1,1 a v roce 2011 klesá 

s hodnotou 0,96 pod nejnižší doporučenou hranici (viz Graf 4). 

Běžná likvidita 

Vyjadřuje jaký je poměr oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům. Ideálně by se 

hodnota měla pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5, ani jeden rok se však této hodnoty nepodařilo 

dosáhnout (viz Graf 4). Příčinou je nízký stav oběžných aktiv v poměru ke krátkodobým 

závazkům. 

4.4 Zadluženost 

 

Graf 5: Vývoj zadluženosti v letech 2008 – 2011 

[vlastní zpracování] 
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Podíl vlastních zdrojů na aktivech 

Tento ukazatel vyjadřuje samostatnost společnosti, tedy do jaké míry dokáže krýt 

hospodářské výsledky vlastními zdroji. Doporučuje se, aby samostatnost společnosti 

neklesla pod 50 %. Nejnižší krytí hospodářského výsledku vlastními zdroji bylo s 58,33 % 

v roce 2008 (viz Graf 5). Důvodem byla nejnižší hodnota vlastního kapitálu za všechny 4 

roky (viz Tabulka 7). Nejvyšší samostatnosti společnosti bylo dosaženo v roce 2011, a to s   

59,22 % (viz Graf 5). V tomto roce také vlastní kapitál nabýval nevyšší hodnoty (viz 

Tabulka 7). V průměru je ve všech 4 letech hodnota neklesla pod 58 % (viz Graf 5), takže 

společnost je dostatečně samostatná. 

Podíl stálých aktiv 

Vyjadřuje poměr stálých aktiv k aktivům celkovým. Nejnižší podíl stálých aktiv 

měla společnost v roce 2008, a to 91,04 %. V tomto roce stálá aktiva činila             

6 694 293 tis. Kč (viz Tabulka 7), což také byla nejnižší hodnota všech 4 analyzovaných 

let. Nejvyššího podílu stálých aktivy dosáhla společnost v roce 2011, a to 93,34 % (viz 

Graf 5), kdy stálá aktiva byla nejvyšší za všechny 4 analyzované roky (viz tabulka 7). 

Největší vliv na nárůst stálých aktiv zde měla navyšující se hodnota DHM, zejména 

pozemků, budov a zařízení.  

Úrokové zatížení 

Udává, jak velkou část zisku odčerpávají úroky, jelikož i na ně společnost musí 

vydělat. Čím nižší jsou placené úroky, tím vyšší podíl cizích zdrojů si může společnost 

dovolit. Úrokové zatížení společnosti bylo nejvyšší v roce 2009, a to 21,83 % (viz Graf 5). 

V roce 2010 pokleslo úrokové zatížení na 20,86 % a v roce 2011 došlo k dalšímu poklesu, 

a to na 19,09 % (viz Graf 5). Příčinou tohoto poklesu je snížení placených úroků (viz 

Tabulka 7). 
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5     ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést finanční analýzu poměrových ukazatelů. 

Jednalo se o ukazatele rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. Pro analýzu těchto 

ukazatelů jsem si vybrala společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 

která v oboru vodovodů a kanalizací působí od roku 1992. Je největší vodárenskou 

společností na Moravě a ve Slezsku a také se řadí mezi nejlepší společnosti v tomto oboru 

na území České republiky. Hlavní činností společnosti SmVaK Ostrava a.s. je dodávka 

pitné vody, přičemž jako jediná v České republice pitnou vodu také vyváží, a to na území 

Polska. 

Nejprve jsem se seznámila nejen se současným chodem společnosti, ale také s její 

minulostí a plány do budoucna. Poté jsem si důkladně prostudovala účetní závěrky 

společnosti v letech 2008 – 2011, jelikož výkazy z účetních závěrek, respektive rozvaha, 

výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow byly nepostradatelné pro výpočet finanční analýzy. 

Práce byla rozdělena do 5 kapitol od úvodu po závěr. První, druhá a část třetí 

kapitoly byly teoretického rázu. Jednalo se zejména o představení společnosti a její 

charakteristiku, poté následovalo vymezení nejdůležitějších pojmů souvisejících s finanční 

analýzou, také jejich uživatelů a v neposlední řadě rozdělení základních metod finanční 

analýzy. V druhé části třetí kapitoly a ve čtvrté kapitole jsem se zabývala jednotlivými 

ukazateli poměrové analýzy, jejich výpočtem a následným vyhodnocením. 

Z výsledků zpracované finanční analýzy lze říci, že společnost Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s. byla v letech 2008 – 2011 prosperující. Jelikož během 

analyzovaného období nedochází v žádném poměrovém ukazateli k velkým výchylkám, 

můžeme tuto společnost označit za stabilní. Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s. také každým rokem navyšovala hodnotu dlouhodobých aktiv, respektive 

DHM, a to zejména nakupováním pozemků, budov a zařízení. 

Na závěr mé bakalářské práce bych chtěla říci, že finanční analýza by měla být 

základní dovedností každého finančního manažera, jelikož je obsahem jeho každodenní 

činnosti. Slouží k hodnocení minulého a současného stavu vývoje finanční situace 

společnosti a také k předpovědi vývoje finanční situace do budoucnosti.  
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Příloha č. 1 

VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI K 31. PROSINCI  

údaje jsou v tis. Kč 

 

Rok                             2008               2009                 2010              2011 

 

AKTIVA 

AKTIVA CELKEM          7 353 041         7 300 001        7 492 853       7 478 955 

Dlouhodobá aktiva          6 694 293         6 796 743        6 884 091       6 980 497 

Nehmotná aktiva         29 157    24 730            22 487    26 173 

Pozemky, budovy a zařízení         6 665 136          6 772 013      6 861 604       6 954 324 

Podíly v dceřiných společnostech           0  0                     0            0 

Krátkodobá aktiva             658 748  503 258          608 762         498 458 

Zásoby                   9 111    10 188   10 857  10 542 

Ostatní pohledávky               85 817    87 978   71 729   79 586 

Pohledávka z titulu daně z příjmu         0  0            0    2 928 

Nevyfakturované vodné, stočné        168 354  191 443 191 528          198 725 

Pohledávky z obchodních vztahů      115 310  121 048          106 741          116 287 

Peníze a bankovní účty             280 156    92 601 227 907   90 390 

DM držen k prodeji              0  0            0            0 

 

 

 

 

 



 

 

 

VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI K 31. PROSINCI (Rozvaha) 

údaje jsou v tis. Kč 

 

Rok                  2008                2009                2010               2011 

 

PASIVA 

PASIVA CELKEM                     7 353 041          7 300 001      7 492 853 7 478 955 

Vlastní kapitál                   4 289 003          4 298 232      4 398 581 4 429 052 

Základní kapitál          3 458 425          3 458 425      3 458 425 3 458 425 

Rezervní fondy             457 607   476 240 494 201   512 239 

Nerozdělené zisky             372 971  363 567 445 955   458 388 

Dlouhodobé závazky         2 510 563         2 504 896       2 502 369         2 502 464 

Rezervy                22 768   13 677   14 974     16 351 

Závazky z obch. vztahů a jiné             40 943   28 648   16 354       4 059 

Závazky z titulu fin. leasingu              44 234   36 162   28 314     20 680 

Bankovní úvěry a vydané dluhopisy 1 980 731 1 983 535 1 986 339       1 989 142 

Odložený daňový závazek            421 887 442 874 456 388   472 232 

Krátkodobé závazky a  

výnosy příštích období                553 475 496 873 591 903  547 439  

Rezervy                                      23 459   27 808   42 236    38 784 

Závazky z obch. vztahů a jiné          482 444             439 106           527 212  486 893 

Závazky z titulu fin. leasingu              10 070     8 084     8 439      8 984 

Bank. úvěry a vydané dluhopisy        12 778              12 778   12 778    12 778    

Daňové závazky ke státu                    24 724     9 097     1 238                      0 



 

 

 

Příloha č. 2 

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE (VZZ) 

Údaje jsou v tis. Kč 

      

Rok                                                                2008                2009                 2010                2011 

 

Tržby související s vodným a stočným  1 789 437 1 931 670 1 993 814 2 044 825 

Ostatní provozní výnosy        92 307      85 975      72 805      64 200 

Spotřeba materiálu a energie     -397 098   -417 730   -431 492   -435 537 

Osobní náklady       -352 070   -365 833   -371 322   -376 723 

Odpisy        -358 193   -408 460   -411 744   -421 650 

Ostatní provozní náklady     -247 037   -275 993   -303 128   -325 812 

Tvorba rezerv a opravných položek        -5 311        8 758     -20 828        4 868 

Výsledek z provozní činnosti       522 035     558 387     528 105    554 171 

Úroky a ostatní finanční výnosy         73 441       20 163       25 583           777 

Úroky a ostatní finanční náklady     -127 225    -126 867    -115 515   -105 944 

Výsledek z finančních operací        -53 784    -106 704      -89 932    -105 167 

Výsledek hospodaření před zdaněním    468 251      451 683     438 173     449 004 

Daň z příjmu           -96 905       -92 461      -85 359      -86 524 

Výsledek hospodaření po zdanění       371 346      359 222     352 814     362 480 

Ostatní úplný výsledek                    0      0     0                     0 

Úplný výsledek hosp. po zdanění       371 346      359 222     352 814     362 480 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 3 

VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 

Údaje jsou v tis. Kč 

 

Rok            2008     2009 

  

Počáteční stav peněžních prostředků    451 515 280 156 

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)            0                      0 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním 468 251 451 683 

Úpravy o nepeněžní operace      415 494 500 335 

Odpisy stálých aktiv       358 193 408 460 

Změna stavu opravných položek a rezerv        5 311     -8757 

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv        -1 751                  -46 

Nákladové a výnosové úroky         92 248 100 678 

Opravy o ostatní nepeněžní operace       -38 507                    0 

Čistý provozní zisk před změnami kapitálu    883 745 952 018 

Změna stavu pracovního kapitálu       14 518  -56 612  

Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv     19 581  -29 768 

Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv     -5 260  -25 760 

Změna stavu zásob             197    -1 084 

Čistý  provozní  peněžní tok před zdaněním                        898 263  895 406 

Vyplacené úroky                -102 295          -102 390 

Přijaté úroky           9 722     1 712 

Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost    -57 218            -86 864 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti              748 472           707 864 



 

 

 

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv                       -528 437           -528 180 

Příjmy z prodeje stálých aktiv                  3 371                    316 

Čistý peněžní tok i investiční činnosti                                  -525 066           -527 864 

Peněžní toky z finančních činností               0                       0 

Změna stavu finančních leasingů       -8 140   -17 562 

Dopady změn vlastního kapitálu              -386 625 -349 993 

Vyplacené dividendy                -386 625 -349 993 

Čistý peněžní tok z finanční činnosti                    -394 765 -367 555 

Čistá změna peněžních prostředků              -171 359 -187 555 

Konečný stav peněžních prostředků              280 156    92 601 

 



 

 

 

VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 

Údaje jsou v tis. Kč 

 

Rok            2010      2011

   

Počáteční stav peněžních prostředků     92 601 227 907 

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)                    0                       0 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním          438 173 449 004 

Úpravy o nepeněžní operace                532 417 513 612 

Odpisy stálých aktiv                 411 744 421 650 

Změna stavu opravných položek a rezerv     20 828    -4 868 

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv          -936    -3 936 

Nákladové a výnosové úroky                 100 781 100 766 

Opravy o ostatní nepeněžní operace                0                     0 

Čistý provozní zisk před změnami kapitálu   970 590 962 616 

Změna stavu pracovního kapitálu       63 197  -97 550 

Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv     29 089  -22 785 

Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv     34 770  -75 081 

Změna stavu zásob             -662        316 

Čistý provozní  peněžní tok před zdaněním                      1 033 787 865 066 

Vyplacené úroky                 -101 846         -101 533 

Přijaté úroky            1 065        767 

Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost     -79 567  -74 846 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti    853 439 689 454 

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv              -449 393         -485 988 



 

 

 

Příjmy z prodeje stálých aktiv         1 064      8 152 

Čistý peněžní tok i investiční činnosti              -448 329          -477 836 

Peněžní toky z finančních činností                0                     0 

Změna stavu finančních leasingů                 -17 339   -17 126 

Dopady změn vlastního kapitálu               -252 465          -332 009 

Vyplacené dividendy                 -252 465          -332 009 

Čistý peněžní tok z finanční činnosti              -269 804         -349 135 

Čistá změna peněžních prostředků     135 306         -137 517 

Konečný stav peněžních prostředků    227 907  90 390 

 

 

 


