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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finančního zdraví společnosti VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a. s. pomocí metod finanční analýzy a na zhodnocení využívání 

informací z účetnictví pro řízení společnosti. V teoretické části je nastíněna problematika 

finančního řízení podniku, popsány základní účetní výkazy a metody finanční analýzy. 

V praktické části je představena společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s., 

provedena finanční analýza, zhodnoceno finanční zdraví a využívání účetních výkazů 

při řízení společnosti. Na základě výsledků provedených analýz jsou navržena opatření 

pro zlepšení současné finanční situace společnosti.  
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zadluženost, zisk. 

 

Abstract 

This thesis is focused on assessment of financial health of company VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. using methods of financial analysis and on assessment of using 

information gained from accounting for company management. In the theoretical part, there is 

mentioned the issue of company financial management, staple financial reports and methods 

of financial analysis. In the practical part, there is an introduction of the company 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s., financial analysis and its results, assessment 

of financial health of the company and using information from accounting for company 

management. Based on the results, there are recommendations for improving of current 

financial situation of the company. 
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1 Úvod 

Dlouhodobým cílem každého podniku je být úspěšný ve své činnosti, rozvíjet se a zvyšovat 

svou tržní hodnotu. K dosažení tohoto cíle je nutné zajistit dostatek financí pro jeho činnost 

a efektivně s nimi hospodařit. Zajištění účelného nakládání s finančními prostředky 

je především úkolem finančního managementu, který tento úkol zabezpečuje prostřednictvím 

finančního řízení podniku jako celku i jeho jednotlivých částí. Aby se mohli finanční 

manažeři správně rozhodovat, potřebují dostatek relevantních informací. Ty jim poskytují 

zejména účetní výkazy, informace z vnitropodnikového účetnictví, informace z finančních 

a kapitálových trhů, statistické informace o vývoji jednotlivých odvětví a další informace.  

 

Důležitým nástrojem pro finanční řízení podniku je finanční analýza. Na základě výsledků 

finanční analýzy je možné hodnotit vývoj podniku – jeho historii, současný stav i prognózovat 

budoucí vývoj. Poskytuje také zpětnou vazbu mezi očekávanými výsledky realizovaných 

rozhodnutí a skutečností. Finanční analýza je tak nedílnou součástí rozhodovacího procesu.  

 

Cílem diplomové práce je zhodnotit finanční zdraví společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. pomocí finanční analýzy, navrhnout doporučení pro řešení případných 

nedostatků a zhodnotit využívání informací účetnictví v jednotlivých oblastech řízení.  

 

V teoretické části této práce bude nastíněna problematika finančního řízení podniku, budou 

zmíněny účetní výkazy, metody a postupy finanční analýzy. V praktické části diplomové 

práce bude stručně představena společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s., 

která patří k nejvýznamnějším strojírenským podnikům v České republice. Dále bude 

provedena finanční analýza této společnosti za období 2007 – 2011, vyhodnoceny výsledky 

analýzy a navržena doporučení pro řešení zjištěných nedostatků. V závěru praktické části 

bude zmíněno, jak společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. využívá informace 

z účetních výkazů a výsledků finanční analýzy při finančním řízení.   
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2 Finanční řízení podniku 

Finanční řízení je klíčovým faktorem při řízení celého podniku. Zahrnuje především zajištění 

finančních zdrojů pro jeho fungování a další rozvoj, výběr optimální kapitálové struktury, 

financování a řízení oběžného majetku, řízení investiční činnosti, rozhodnutí o rozdělení zisku 

podniku případně uhrazení ztráty a finanční plánování.  

 

Cílem finančního řízení je zejména zajištění platební schopnosti, hotovosti peněžních 

prostředků a rentability podniku. Proces finančního řízení je realizován v rámci omezení, 

která jsou dána vnějšími podmínkami okolí podniku a jeho vnitřním potenciálem. 

Při finančním řízení musí být rovněž respektovány strategické cíle podniku. [1]  

 

Při strategickém řízení podniku má ve finančním řízení klíčovou úlohu plánování 

kapitálových toků, to je přírůstků (úbytků) finančních prostředků a přírůstků (úbytků) majetku 

v průběhu plánovacího období. V souvislosti se strategickým plánováním financí podniku je 

kladen důraz zejména na stanovení velikosti a struktury dlouhodobého majetku, potřebného 

k dosažení strategického cíle a na strukturu dlouhodobého kapitálu vzhledem k optimalizaci 

kapitálových nákladů a minimalizaci finančních rizik. [2]  

 

Významnou částí finančního řízení podniku je řízení investic. V případě průmyslových 

podniků se jedná zejména o investice do reálných aktiv (výrobní zařízení, technologie, 

budovy, zásoby atd.), ale také do finančních aktiv (cenné papíry). Schopnost identifikovat 

výhodnou investici s kladnou čistou současnou hodnotou a možností ji realizovat, patří 

k základním atributům vedoucím k maximalizaci tržní hodnoty podniku. [3]  

 

2.1 Zdroje informací pro finanční řízení podniku 

Součástí finančního řízení podniku je plánování, rozhodování, organizování a kontrola. 

K těmto procesům je nezbytné zajistit dostatek relevantních informací. Stěžejní informace 

pro finanční řízení podniku se nacházejí jak ve finančním, tak v manažerském účetnictví. 

Významnou roli v účetních výkazech zaujímá účetní závěrka. [4] Nedílnou součástí 

finančního řízení je také finanční analýza, která poskytuje zpětnou vazbu o tom, 

co se podniku podařilo splnit a naopak, kde vznikly problémy při plnění jeho plánů a cílů.  
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Zdroje informací pro finanční řízení podniku můžeme rozdělit do dvou podsystémů, 

a to finančního účetnictví (výkazy pro externí uživatele) a manažerského účetnictví 

(výkazy pro vnitropodnikové potřeby).   

2.1.1 Informace finančního účetnictví 

Finanční účetnictví poskytuje informace o podniku jako celku a je určeno zejména pro externí 

uživatele. Základním zdrojem informací finančního účetnictví je účetní závěrka, která 

se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a z přílohy. Součástí přílohy jsou obvykle dva 

přehledy, a to přehled o peněžních tocích (cash flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu.  

[5] Dalším zdrojem informací jsou výroční zprávy podniku.  

 

1. Rozvaha 

Rozvaha (bilance) je účetní výkaz, který podává souhrnný přehled o stavu majetku 

podniku ze dvou hledisek. Jedno hledisko představuje věcné složení majetku podniku 

(aktiva) a druhé zdroje jeho krytí (pasiva) k určitému dni. [6] Rozvaha musí splňovat 

bilanční pravidlo: aktiva = pasiva. 

 Aktiva představují majetek podniku a z věcného hlediska je můžeme rozdělit na stálá 

aktiva, oběžná aktiva a ostatní aktiva. Stálá aktiva představují dlouhodobý majetek 

podniku a tvoří jej pohledávky za upsaný vlastní kapitál, hmotný, nehmotný a finanční 

majetek. Oběžná aktiva představují krátkodobý majetek, který zahrnuje zásoby, 

pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Ostatní aktiva tvoří časová rozlišení. [7]  

 Pasiva představují zdroje financování podnikového majetku a dělíme je na vlastní 

zdroje, cizí zdroje a ostatní pasiva. Vlastní zdroje zahrnují základní kapitál, kapitálové 

a rezervní fondy a výsledek hospodaření z běžného účetního období a nerozdělený 

výsledek hospodaření z minulých let. Cizí zdroje jsou tvořeny bankovními úvěry, 

krátkodobými a dlouhodobými závazky a rezervami. Ostatní pasiva tvoří časová 

rozlišení. [7]  

 

2. Výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka představuje účetní výkaz, který podává 

informace o finanční výkonnosti podniku. [5] Obsahem tohoto účetního výkazu jsou 

výnosy, náklady a výsledek hospodaření. 



7 

 

 Výnosy můžeme definovat jako hodnotu, kterou podnik získal z veškerých svých 

činností za dané účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich 

inkasu. 

 Náklady představují hodnotu, kterou podnik v daném období vynaložil na získání 

výnosů, i když k jejich skutečnému zaplacení nemuselo ve stejné době dojít. 

 Výsledek hospodaření podniku je rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými 

náklady podniku: výnosy – náklady = výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta). 

Výsledek hospodaření se zjišťuje ve třech složkách, a to provozní, finanční 

a mimořádný. [7]  

 

3. Přehled o peněžních tocích (cash flow) zachycuje tvorbu a užití finančních 

prostředků za určité období. Vypovídá o platební schopnosti podniku a o tom, 

kde podnik získal peněžní prostředky a na co je použil. [5] Výkaz cash flow je členěn 

do tří oblastí, a to do oblasti běžné (provozní) činnosti, oblasti investiční činnosti 

a oblasti finanční činnosti. Provozní činnost je z finančního hlediska nejdůležitější, 

protože zahrnuje základní výdělečnou činnost podniku. Investiční činnost vypovídá 

o pořízení a prodeji dlouhodobého majetku, poskytování úvěrů, půjček a výpomocí. 

Finanční činností se rozumí peněžní toky, které vedou ke změně velikosti vlastního 

kapitálu a dlouhodobých závazků. Cash flow vychází z výsledku hospodaření, 

to znamená z rozdílu mezi výnosy a náklady, jež transformuje na tok peněz. [8]  

 

4. Přehled o změnách vlastního kapitálu obsahuje informace o zvýšení nebo snížení 

jednotlivých složek vlastního kapitálu, které nastaly v době mezi sestavením dvou 

rozvah ke dvěma různým okamžikům. Tento výkaz slouží hlavně vlastníkům podniku, 

protože umožňuje sledovat probíhající kapitálové transakce s vlastníky. [5]  

 

5. Výroční zpráva slouží jak k informaci vlastníků podniku, tak ostatních externích 

uživatelů účetních informací, ke kterým patří investoři, věřitelé, peněžní ústavy, 

dodavatelé a odběratelé a další. Účelem výroční zprávy je uceleně, vyváženě 

a komplexně informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a stávající hospodářské situaci 

podniku. [9]  
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2.1.2 Informace vnitropodnikového (manažerského) účetnictví 

Cílem vnitropodnikového účetnictví je shromažďovat, třídit a zpracovávat informace 

o ekonomických procesech uvnitř podniku. Tyto informace slouží zejména finančnímu 

managementu, technickým, obchodním a dalším útvarům podniku pro operativní řízení. 

Vnitropodnikové účetní výkazy nemají oficiálně stanovena pravidla tak, jak je tomu 

u účetnictví finančního. Obsah, formu a techniku zpracování vnitropodnikového účetnictví 

si podniky stanovují svými vnitřními předpisy. [10]   

 

Mezi účetnictvím a rozhodováním o podniku existuje velmi úzká souvislost. Účetnictví 

předkládá přesné hodnoty finančních údajů, které se však vztahují k jednomu časovému 

okamžiku a jsou tak izolované. Aby mohla být tato data využita pro finanční hodnocení 

a řízení podniku, je nutno je podrobit finanční analýze. [11] Finanční analýza se tak stává 

významným nástrojem finančního řízení podniku.  
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3 Finanční analýza 

Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Znalost 

finanční situace podniku umožňuje manažerům správně se rozhodovat při získávání 

finančních zdrojů, při stanovení optimální finanční struktury, při alokaci volných peněžních 

prostředků, při rozdělování zisku a dalších důležitých krocích. Znalost finančního postavení je 

nezbytná jak ke vztahu k minulosti, tak pro odhad a prognózování budoucího vývoje podniku. 

[7]   

 

Finanční analýza je důležitá jak pro akcionáře, věřitele a další externí uživatele, 

tak pro podnikové manažery. Každá z těchto skupin má své specifické zájmy, s nimiž je 

spojen určitý typ ekonomických rozhodovacích úkolů. Všichni uživatelé však mají společný 

zájem – potřebují vědět, aby mohli řídit. [2]  

 

Základními zdroji informací pro finanční analýzu jsou účetní výkazy podniku – rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty, výkaz o peněžních tocích (cash flow) a výkaz o změnách vlastního 

kapitálu.  

 

K základním metodám, které se při zpracování finanční analýzy používají, patří: 

 analýza absolutních ukazatelů 

 analýza poměrových ukazatelů 

 analýza rozdílových ukazatelů 

 analýza soustav ukazatelů 

 souhrnné ukazatele hospodaření 

 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele se využívají zejména k analýze vývojových trendů. Jedná se o srovnání 

vývoje v časových řadách – horizontální analýzu. Dále jsou absolutní ukazatele využívány 

k procentnímu rozboru jednotlivých položek výkazů a vyjadřují se jako procentní podíly 

těchto položek – vertikální analýza. [7]  
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3.1.1 Vertikální analýza 

Vertikální analýza (procentní rozbor) spočívá v převodu jednotlivých položek účetních 

výkazů v jejich absolutním vyjádření na procentní hodnoty. Za celkovou základnu (100 %) 

se považuje celková částka aktiv nebo pasiv rozvahy. Jednotlivé položky rozvahy se pak 

vyjádří v procentním vztahu k takto stanovené celkové základně. Stejným způsobem 

se postupuje v případě výkazu zisku a ztráty, kdy za celkovou základnu mohou být 

považovány celkové výnosy případně celkové náklady. [12]  

3.1.2 Horizontální analýza 

Horizontální neboli trendová analýza zachycuje vývoj jednotlivých účetních položek v čase. 

Tato analýza by měla být zpracována minimálně za tři účetní období. Vývoj změn může být 

vyjádřen v absolutních nebo procentuálních hodnotách. Znázornění v absolutních hodnotách 

má lepší vypovídací schopnost v případě, že hodnotíme změny v jednotlivých časových 

obdobích. Procentuální vyjádření je výhodnější, pokud například srovnáváme vývoj položek 

sledovaného podniku s odvětvím. [13] Výpočet dle vzorců: [7] 

 

Absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1                                                                                  

Procentuální změna = (absolutní změna * 100)/ukazatel t-1   

(1) 

(2) 

3.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou základním nástrojem finanční analýzy. Analýza pomocí 

poměrových ukazatelů umožňuje získat rychlou představu o finanční situaci podniku. 

Podstatou poměrového ukazatele je, že dává do poměru různé položky rozvahy, výkazu zisku 

a ztráty a cash flow. [7] K nejčastěji využívaným poměrovým ukazatelům patří: 

 ukazatele likvidity 

 ukazatele rentability 

 ukazatele aktivity 

 ukazatele zadluženosti 

3.2.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita je důležitým faktorem pro dlouhodobé fungování podniku. K tomu, aby byl podnik 

likvidní, musí mít určité finanční prostředky vázány v oběžných aktivech – v zásobách, 

pohledávkách a na účtech bank, případně v pokladně. [14] Ukazatele likvidity vypovídají 
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o schopnosti daného podniku uspokojit krátkodobé závazky svých věřitelů. Tyto ukazatele 

jsou úzce spojeny s provozním cyklem podniku a ukazují, jak dlouho mu trvá obrátit své 

investice do majetku zpět do finanční hotovosti. [15] Z hlediska rychlosti likvidity dělíme 

oběžná aktiva do tří stupňů: 

 krátkodobý finanční majetek (peníze na běžných účtech bank a hotovost v pokladně) 

 krátkodobé pohledávky 

 zásoby   

 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita neboli likvidita 1. stupně zahrnuje nejlikvidnější část aktiv – krátkodobý 

finanční majetek. Jedná se o aktiva, která lze nejrychleji přeměnit v peněžní prostředky. 

Výpočet dle vzorce: [16] 

 

Okamžitá likvidita = krátkodobý finanční majetek / (krátkodobé závazky +  

                                  krátkodobé bankovní úvěry) (3) 

 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat přibližně v rozmezí 0,2 – 0,5. 

Vysoké hodnoty ukazatele mohou signalizovat neefektivní využití finančních prostředků. [7]  

 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita neboli likvidita 2. stupně obsahuje aktiva, která lze přeměnit v peněžní 

prostředky pomaleji než u likvidity 1. stupně. Výpočet dle vzorce: [16] 

 

Pohotová likvidita = (krátkodobý finanční majetek + krátkodobé pohledávky) / (krátkodobé                   

                                   závazky + krátkodobé bankovní úvěry)                                                 (4)                                                 

 

Doporučená hodnota ukazatele by se měla pohybovat přibližně v rozmezí 1,0 – 1,5. 

Při hodnotě menší než 1 musí podnik spoléhat na případný prodej zásob. [7]  

 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita neboli likvidita 3. stupně zahrnuje veškeré složky oběžného majetku. 

Ukazatel uvádí, kolikrát oběžná aktiva pokryjí krátkodobé závazky podniku – kolikrát by byl 
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podnik schopen uspokojit věřitele, kdyby veškerá oběžná aktiva proměnil na hotovost. [14] 

Výpočet dle vzorce: [16] 

 

Běžná likvidita = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) (5) 

 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat přibližně v rozmezí 1,5 – 2,5. 

Za velmi rizikové lze považovat situaci, kdy podnik využívá část krátkodobých zdrojů 

ke krytí dlouhodobého majetku – ukazatel se pohybuje pod hranicí 1. Příliš vysoká hodnota 

ukazatele ukazuje na zbytečně vysokou hodnotu pracovního kapitálu a drahé financování. [7]  

 

Pracovní kapitál 

Tento ukazatel patří k rozdílovým ukazatelům. Jelikož ale úzce souvisí s likviditou podniku, 

je často uváděn spolu s poměrovými ukazateli likvidity. Čistý pracovní kapitál je tvořen 

rozdílem mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. [17] Pracovní kapitál je nazýván 

„finančním polštářem“ podniku, protože mu umožňuje pokračovat v činnosti i v případě, 

kdy by byl nucen splatit většinu nebo veškeré své krátkodobé závazky. [11] 

Výpočet dle vzorce: [16] 

 

Pracovní kapitál = oběžná aktiva – (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní   

                                úvěry) 

 (6) 

3.2.2 Ukazatele rentability 

Rentabilitou měříme schopnost podniku vytvářet nové zdroje, neboli dosahovat zisku, pomocí 

investovaného kapitálu. Investovaný kapitál se dělí podle svých zdrojů na cizí a vlastní. 

Pro výpočet ukazatelů rentability jsou proto uváděny dva základní přístupy: 

 přístup z hlediska vlastníků podniku – se ziskem porovnáváme pouze vlastní kapitál 

 přístup z hlediska managementu podniku – se ziskem porovnáváme celý investovaný 

kapitál [9] 

 

Stejně v případě zisku se můžeme rozhodnout, zda do vzorce pro výpočet rentability 

dosadíme EBIT, EBT nebo EAT.  
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 EBIT – zisk před odečtením úroků a daní (provozní výsledek hospodaření). Používá 

se tam, kde potřebujeme provést mezipodnikové srovnání. Je výhodný při zpracování 

analýzy trendů, protože hodnoty nejsou zkresleny měnícím se daňovým zatížením.    

 EBT – zisk před zdaněním (provozní zisk již snížený, nebo zvýšený o finanční 

a mimořádný výsledek hospodaření, od něhož ještě nebyly odečteny daně). Používá 

se v případě, kdy potřebujeme porovnat výkonnost podniků s rozdílným daňovým 

zatížením. 

 EAT – zisk po zdanění, neboli čistý zisk (výsledek hospodaření za běžné účetní období). 

Používá se v ukazatelích, které hodnotí výkonnost podniku. [11]  

 

Rentabilita celkového kapitálu 

Ukazatel rentability celkového kapitálu ROA vyjadřuje návratnost vloženého kapitálu 

ve formě aktiv, neboli výdělečnou schopnost podniku (vloženého kapitálu). [18] Výpočet 

dle vzorce: [11] 

 

ROA = EBIT / aktiva celkem (7) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE vyjadřuje míru zhodnocení vlastního kapitálu.  

Výpočet dle vzorce: [11] 

 

ROE = EAT / vlastní kapitál (8) 

  

Tento ukazatel vyjadřuje návratnost investic akcionářů a měl by mít rostoucí trend. 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

Ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu ROCE měří výnosnost vlastního 

kapitálu investorů a cizího investovaného kapitálu věřitelů, tedy bez ohledu na kapitálovou 

strukturu. [18] Výpočet dle vzorce: [11] 

 

ROCE = EBIT / (vlastní kapitál + dlouhodobý cizí kapitál + dlouhodobé  

              bankovní úvěry) (9) 
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Rentabilita tržeb 

Ukazatel rentability tržeb ROS vyjadřuje ziskovou marži, která je důležitým ukazatelem 

pro hodnocení úspěšnosti podnikání. Zisk je vztažen k tržbám, které jsou pro výrobní podniky 

nejdůležitější položkou výnosů. [7] Tržby celkem zahrnují tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb, tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a tržby z prodeje cenných papírů 

a podílů. Výpočet dle vzorce: [11] 

 

ROS = EAT / tržby celkem (10) 

 

Tento ukazatel by měl vykazovat rostoucí trend.  

 

Rentabilita nákladů 

Ukazatel rentability nákladů ROC je doplňkovým ukazatelem rentability tržeb. Součet 

ukazatelů ROC a ROS je 1. Tento ukazatel poměřuje zisk k nákladům. Čím nižší je hodnota 

tohoto ukazatele, tím lepších výsledků hospodaření podnik dosahuje. Výpočet dle vzorce: [11] 

 

ROC = 1 – ROS = 1 – EAT / tržby celkem (11) 

  

3.2.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li více aktiv, 

než ke své činnosti potřebuje, vznikají zbytečné náklady a snižuje se zisk. Má-li jich naopak 

nedostatek, musí se vzdát mnoha podnikatelských příležitostí, které by mu mohly generovat 

výnosy. Tyto ukazatele vyjadřují vázanost kapitálu ve vybraných položkách aktiv, obratovost 

aktiv a dobu obratu aktiv (ve dnech). [19] Obratovost aktiv vyjadřuje, kolikrát se sledovaná 

položka majetku za určité časové období obrátí. Doba obratu vyjadřuje, jak dlouho 

(kolik dnů) je sledovaná položka majetku vázána v určité podobě. Mezi nejčastěji používané 

ukazatele aktivity patří: 

 

Ukazatel obratovosti celkových aktiv  - udává kolikrát se obrátí majetek podniku 

za sledovaný časový interval (nejčastěji jedno účetní období). Pojem tržby v tomto případě 

znamená tržby za prodej vlastních výrobků a služeb.  
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Výpočet dle vzorce: [16] 

 

Obratovost celkových aktiv = aktiva celkem / tržby  (12) 

 

Ukazatel doby obratu zásob – uvádí dobu (počet dnů), po kterou jsou zásoby vázány 

v podniku. Zájmem je, aby byla doba obratu co nejnižší, protože v zásobách jsou vázány 

finanční prostředky. Pokud je doba obratu zásob příliš vysoká, svědčí to o neefektivním 

hospodaření podniku, kdy vázané finanční prostředky mohly být využity účelněji. 

Při snižování doby obratu zásob však musí být přihlédnuto k zajištění dostatečných zásob 

pro výrobní činnost podniku. Pojem tržby v tomto případě znamená tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb. Výpočet dle vzorce: [16] 

 

 Doba obratu zásob = (zásoby / tržby) * 360   (dny) (13) 

 

Ukazatel doby obratu pohledávek – udává počet dnů, po které podniku dluží odběratelé. 

Doba obratu pohledávek by neměla překračovat dobu splatnosti vystavených faktur. 

V opačném případě může být podnik ohrožen druhotnou platební neschopností. Pojem tržby 

v tomto případě znamená tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Výpočet dle vzorce: [16] 

 

Doba obratu pohledávek = (krátkodobé pohledávky / tržby) * 360   (dny) (14) 

 

Ukazatel doby obratu závazků – udává počet dnů, za které podnik splácí závazky svým 

dodavatelům. Obecně platí, že doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu 

pohledávek. V opačném případě by totiž mohlo dojít k narušení finanční rovnováhy 

v podniku. Pojem tržby v tomto případě znamená tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. 

Výpočet dle vzorce: [16] 

 

Doba obratu závazků = (krátkodobé závazky / tržby) * 360   (dny) (15) 

3.2.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti slouží jako indikátory rizika, které podnik nese při financování své 

činnosti z vlastních a cizích zdrojů. Čím vyšší zadluženost podniku, tím větší je riziko, 

že nebude schopen splácet své závazky zejména v době, kdy se mu nebude dařit. Určitá výše 
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zadlužení je však pro podnik obvykle prospěšná, protože cizí kapitál je levnější než vlastní. 

Důvodem je vytvoření daňového štítu (daňového efektu), neboť úroky z cizího kapitálu 

snižují daňové zatížení podniku. [7]  

 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti. Většina autorů odborné literatury 

doporučuje hodnotu tohoto ukazatele v rozmezí 30 – 60 %. Záleží na odvětví, v němž podnik 

působí a také na schopnosti splácení úroků z poskytnutých cizích zdrojů. [7] 

Výpočet dle vzorce: [7] 

 

Celková zadluženost = cizí kapitál / aktiva celkem (16) 

 

Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát zisk převyšuje úroky. Doporučována je nejméně 

hodnota trojnásobku a více. [11] Pokles tohoto ukazatele znamená klesající výkonnost 

podniku. V případě, že je ukazatel roven 1, pak je veškerý zisk spotřebován na zaplacení 

úroků. [20] Výpočet dle vzorců: [11] 

 

Ukazatel krátkodobé zadluženosti = (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní  

                                                            úvěry) / aktiva celkem 

 (18) 

Ukazatel dlouhodobé zadluženosti = (dlouhodobé závazky + dlouhodobé bankovní  

                                                             úvěry) / aktiva celkem (19) 

 

Ukazatel krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem 

Dlouhodobý majetek, který slouží k hlavní činnosti podniku, by měl být z větší části 

financován vlastním kapitálem, aby nebyla nutností splácet závazky ohrožena plynulost 

podnikání. Výpočet dle vzorce: [7] 

 

Krytí dlouhodobého majetku VK = vlastní kapitál / dlouhodobý majetek (20) 
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Ukazatel krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji 

V případě krytí dlouhodobého majetku by mělo být dodrženo tzv. zlaté pravidlo financování, 

kdy dlouhodobý majetek by měl být krytý dlouhodobými zdroji. Pokud je výsledek tohoto 

ukazatele menší než 1, znamená to, že podnik kryje část dlouhodobého majetku krátkodobými 

zdroji a může mít problémy s úhradou svých závazků. Podnik uplatňuje agresivní strategii 

financování, která je sice levnější, ale velmi riziková. Pokud je hodnota tohoto ukazatele příliš 

vysoká, znamená to, že podnik naopak kryje dlouhodobými zdroji velkou část krátkodobého 

majetku. V tomto případě se jedná o konzervativní strategii financování, která je bezpečná, 

ale dražší. Výpočet dle vzorce: [7] 

 

Krytí dl. majetku dl. zdroji = (vlastní kapitál + dlouhodobé závazky) / stálá  

                                                  aktiva 

 (21) 

3.2.5 Ukazatele s využitím cash flow 

Ukazatele s využitím cash flow informují o vnitřním finančním potenciálu podniku 

a vyjadřují schopnost podniku vytvářet vlastní činností finanční přebytky, kterými 

lze financovat potřeby podniku. [11] K výpočtu těchto ukazatelů se vždy používá údaj 

z výkazu o peněžních tocích a poměřuje se k údaji z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty. 

 

Ukazatel obratové rentability 

Obratová rentabilita vypovídá o finanční efektivitě podnikového hospodaření. Výše ukazatele 

a jeho vývoj v čase ukazuje schopnost podniku vytvářet finanční přebytky z obratu nutné 

pro posilování jeho pozice. [11] Ukazatel by měl vykazovat rostoucí trend v čase. Výpočet 

dle vzorce: [11] 

 

Obratová rentabilita = cash flow z provozní činnosti / tržby celkem (22) 

 

Ukazatel stupně oddlužení 

Stupeň oddlužení je dán poměrem mezi financováním cizími zdroji a schopností podniku 

vyrovnávat vzniklé závazky z vlastní činnosti. Optimální hodnota stupně oddlužení 

by se měla pohybovat mezi 20 – 30 %. [11]  
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Výpočet dle vzorce: [11] 

 

Stupeň oddlužení = cash flow z provozní činnosti / cizí kapitál (23) 

 

Ukazatel finančního využití vlastního kapitálu 

Tento ukazatel hodnotí vnitřní finanční potenciál vlastního kapitálu. Při časovém 

a mezipodnikovém srovnání představuje účelový doplněk k rentabilitě vlastního kapitálu. 

Ukazatel by měl v čase vykazovat rostoucí trend. Výpočet dle vzorce: [11] 

 

Finanční využití vlastního kapitálu = cash flow z provozní činnosti / vlastní kapitál (24) 

 

Ukazatel finanční rentability finančního fondu 

Uvedený ukazatel vyjadřuje míru schopnosti podniku vytvářet z vnitřních zdrojů hodnotu 

finančního fondu. Finančním fondem je čistý pracovní kapitál.  [11] Ukazatel by měl v čase 

vykazovat růst. Výpočet dle vzorce: [11] 

 

Finanční rentabilita finančního fondu = cash flow z provozní činnosti / finanční fond (25) 

  

3.3 Souhrnné indexy hodnocení 

Souhrnné indexy hodnocení vyjadřují finančně ekonomickou situaci podniku a jeho 

výkonnost jedním číslem. Skupiny souhrnných ukazatelů se dělí na bankrotní a bonitní 

modely. 

3.3.1 Bankrotní modely 

Bankrotní (predikční) modely představují systémy včasného varování, protože indikují 

ohrožení finančního zdraví firmy. [19] Informují o možném bankrotu podniku v blízké 

budoucnosti. Bankrotních modelů existuje několik, ale v této práci bude řešen pouze jeden 

z nich. Vybrán byl model IN – index důvěryhodnosti, protože byl vytvořen speciálně 

pro české podniky.  

 

Idex IN 95 

Tento bankrotní model byl vytvořen Inkou a Ivanem Neumaierovými a zahrnuje zvláštnosti 

ekonomické situace v České republice. Model je určen zejména věřitelům. [9] Index IN 95 
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je tvořen součtem vybraných poměrových ukazatelů - zadluženosti, rentability, likvidity 

a aktivity. Každému z ukazatelů je přiřazena váha, která je váženým průměrem hodnot 

ukazatele v odvětví, kterým jsou přiřazeny váhy. [11] Váhy pro jednotlivé ukazatele jsou 

k dispozici na webových stránkách Ministerstva obchodu a průmyslu. Výpočet dle vzorce: [9] 

 

IN 95 = V1 * A/CZ + V2 * EBIT/U + V3 * EBIT/A + V4 * T/A + V5 * OA/(KZ +  

              + KBU) + V6 * ZPL/T 

 (26) 

A     aktiva OA  oběžná aktiva 

CZ   cizí zdroje KZ   krátkodobé závazky 

U     nákladové úroky KBU krátkodobé bankovní úvěry 

T     tržby ZPL  závazky po lhůtě splatnosti 

Vn   váhy, které vyjadřují podíl významnosti ukazatele ke kriteriální hodnotě ukazatele 

 

Výslednou hodnotu zařadíme do stanoveného rozpětí hodnot, které určují finanční situaci 

podniku viz. tabulka č. 1. 

 

Tabulka 1: Hodnocení výsledků pro IN 95 

IN 95 > 2 podnik s dobrým finančním zdravím 

1 ≤ IN 95 ≤ 2 „šedá zóna“ podnik s nevyhraněnými výsledky 

IN 95 < 1 podnik je ohrožen vážnými finančními problémy 

Zdroj: [11]  

 

Index IN 99 

Tento model hodnotí výkonnost podniku a je určen především vlastníkům. Jedná se o model 

spíše bonitního chrakteru. Výpočet dle vzorce: [7] 

 

IN 99 = -0,017*A/CZ + 4,573*EBIT/A + 0,481*V/A + 0,015*OA/(KZ + KBÚ) 

 

(27) 

A        aktiva, V      výnosy      OA       oběžná aktiva 

CZ      cizí zdroje KZ        krátkodobé závazky 

EBIT  VH před zdaněním a úroky KBÚ     krátkodobé bankovní úvěry 
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Výsledná hodnota informuje o tom, zda podnik tvoří nebo netvoří hodnotu pro jeho vlastníky. 

Výsledek výpočtu zařadíme do jednoho z pásma uvedeného v tabulce č. 2: 

 

Tabulka 2: Hodnocení výsledků pro IN 99 

IN 99 ≥ 2,070 podnik vytváří hodnotu  

1,420 ≤ IN 99 < 2,070 podnik spíše tvoří hodnotu 

1,089 ≤ IN 99 < 1,420 nelze určit, zda podnik tvoří hodnotu nebo ne – „šedá zóna“ 

0,684 ≤ IN 99 < 1,089 podnik spíše netvoří hodnotu 

In 99 < 0,684 podnik netvoří hodnotu 

Zdroj: [19]  

 

Index IN 01 

Index IN 01 spojuje oba předchozí indexy IN 95 a IN 99 a při jeho sestavování vycházeli 

autoři z analýz 1 915 průmyslových podniků. [11] Výpočet dle vzorce: [7] 

 

IN 01 = 0,13*A/CZ + 0,04*EBIT/Ú + 3,92*EBIT/A + 0,21*V/A + 0,09*OA/(KZ +  

             + KBÚ) (28) 

 

A       aktiva V       výnosy 

CZ    cizí zdroje OA    oběžná aktiva 

EBIT VH před zdaněním a úroky KZ     krátkodobé závazky 

Ú        nákladové úroky KBÚ  krátkodobé bankovní úvěry 

 

Výsledná hodnota informuje, zda podnik tvoří hodnotu, nachází se v „šedé zóně“, případně 

spěje k bankrotu. Rozpětí pro jednotlivá pásma je uvedeno v tabulce č. 3: 

   

Tabulka 3: Hodnocení výsledků pro IN 01 

 IN 01 < 0,75 podnik spěje k bankrotu 

0,75 ≤ IN 01 ≤ 1,77 podnik se nachází v „šedé zóně“ 

IN 01 > 1,77 podnik tvoří hodnotu 

Zdroj: [11]  
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3.3.2 Bonitní modely 

Bonitní modely vyjadřují hodnotu podniku podle jeho výkonnosti prostřednictvím jednoho 

ukazatele a jsou orientovány na vlastníky a investory. Bonitních modelů, stejně 

jako bankrotních, existuje několik. V této práci bude věnována pozornost jenomu z nich. 

Vybrána byla soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy, protože se jedná o model, 

který je přizpůsoben podmínkám české ekonomiky.  

 

Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy 

Tato soustava byla vytvořena pro podmínky podnikání v České republice a lze ji použít 

pro kterýkoliv podnik bez ohledu na jeho velikost. Bilanční analýza je rozpracována ve třech 

úrovních – bilanční analýza I, bilanční analýza II a bilanční analýza III. [11] V této práci bude 

použita Douchova bilanční analýza I a Douchova bilanční analýza II. 

 

Douchova bilanční analýza I 

Analýzu tvoří čtyři základní ukazatele, z níž je pak vypočten jeden ukazatel celkový. 

Tato analýza poskytuje pouze orientační pohled na situaci v podniku.  

 

Výpočet základních ukazatelů: [11] 

Ukazatel stability S = vlastní kapitál / stálá aktiva (29) 

Ukazatel likvidity L = (krátkodobý finanční majetek + krátkodobé pohledávky) /  

                                       2,17 * (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) (30) 

Ukazatel aktivity A = výkony / (2 * pasiva celkem) (31) 

Ukazatel rentability R = (8 * EAT) / vlastní kapitál (32) 

 

Výpočet celkového ukazatele: [11] 

Celkový ukazatel C = (2 * S + 4 * L + 1 * A + 5 * R) / 12 (33) 

 

Dle výsledku celkového ukazatele je podnik ohodnocen podle kritérií uvedených v tab. č. 4: 

Tabulka 4: Hodnocení výsledků pro Douchovu bilanční analýzu I 

C > 1 podnik s dobrým finančním zdravím (bonitní) 

0,5 ≤ C ≤ 1 nelze jednoznačně určit finanční vývoj podniku – „šedá zóna“ 

C < 0,5 podnik se špatným finančním zdravím  

Zdroj: [11]  
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Douchova bilanční analýza II 

Analýza je tvořena sedmnácti ukazateli, z nich jsou vypočteny čtyři dílčí ukazatele v oblasti 

stability, likvidity, aktivity a rentability. Z těchto čtyř dílčích ukazatelů je vypočten celkový 

ukazatel, který hodnotí podnik jedním číslem. Tato analýza má seriózní vypovídací 

schopnost. [11]   

 

Výpočet dílčích ukazatelů: [11] 

 Ukazatele stability S 

S1 = vlastní kapitál / stálá aktiva (34) 

S2 = (vlastní kapitál / stálá aktiva) * 2 (35) 

S3 = vlastní kapitál / cizí zdroje (36) 

S4 = aktiva celkem /((krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) * 5) (37) 

S5 = aktiva celkem / (zásoby * 15) (38) 

S = (2 * S1 + S2 + S3 + S4 + 2 * S5) / 7 (39) 

 

 Ukazatele likvidity L 

L1 = (2 * krátkodobý finanční majetek) / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní  

          úvěry) (40) 

L2 = ((krátkodobý finanční majetek + krátkodobé pohledávky) / (krátkodobé závazky  

           + krátkodobé bankovní úvěry)) / 2,17 (41) 

L3 = ((oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry)) / 2,5 (42) 

L4 =(((oběžná aktiva – (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry)) / pasiva  

            celkem) * 3,33 (43) 

L = (5 * L1 + 8 * L2 + 2 * L3 + L4) / 16 (44) 

 

 Ukazatele aktivity A 

A1 = (tržby celkem / 2) / pasiva celkem (45) 

A2 = (tržby celkem / 4) / vlastní kapitál (46) 

A3 = (přidaná hodnota * 4) / tržby celkem (47) 

A = (A1 + A2 + A3) / 3 (48) 
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 Ukazatele rentability R 

R1 = (10 * EAT) / přidaná hodnota (49) 

R2 = (8 * EAT) / vlastní kapitál (50) 

R3 = (20 * EAT) / pasiva celkem (51) 

R4 = (40 * EAT) / (tržby celkem + výkony celkem) (52) 

R5 = (1,33 * provozní VH) / (provozní VH + finanční VH + mimořádný VH) (53) 

R = (3 * R1 + 7 * R2 + 4 * R3 + 2 * R4 + R5) / 17 (54) 

 

Výpočet celkového ukazatele: [11] 

Celkový ukazatel C = (2 * S + 4 * L + 1 * A + 5 * R) / 12 (55) 

 

Dle výsledku celkového ukazatele je podnik ohodnocen podle kritérií uvedených v tab. č. 5: 

 

Tabulka 5: Hodnocení výsledků pro Douchovu bilanční analýzu II 

C > 1 podnik s dobrým finančním zdravím (bonitní) 

0,5 ≤ C ≤ 1 nelze jednoznačně určit finanční vývoj podniku – „šedá zóna“ 

0 <  C < 0,5 podnik se špatným finančním zdravím  

C < 0 podnik se špatným finančním zdravím – alarmující stav 

Zdroj: [11]  
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4 Charakteristika společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. 

 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. byla založena dne 18. 4. 2001 se základním 

jměním v hodnotě 2 100 000 000 Kč a sídlem na ulici Ruská v Ostravě – Vítkovicích. 

K hlavním výrobním činnostem patří podle klasifikace ekonomických činností CZ – NACE 

zejména: 

 28150: výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků 

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

 245:      slévárenství 

 25500: kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie 

 25620: obrábění [21]  

Jediným akcionářem VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. je akciová společnost 

VÍTKOVICE, a. s. Tato je nejvýznamnější českou strojírenskou skupinou, jež zahrnuje cca 

30 firem. Vítkovice, a. s. jsou evropským lídrem ve výrobě ocelových lahví a ve světě 

dosahují téměř pětinového podílu na trhu speciálních zalomených hřídelí pro námořní lodě. 

V roce 2013 oslaví již své 185. narozeniny. 

4.1 Hlavní obory společnosti 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. jsou významnou strojírenskou společnost, jejímiž 

hlavními obory jsou: 

 ingoty, 

 kované tyče, bloky a válcované kruhy pro železniční průmysl, 

 lodní díly, 

 odlitky, 

 výrobky pro energetiku, 

 opracované strojní součásti, 

 engineering zařízení oceláren,  

 engineering zařízení pro tváření kovů, 

 engineering speciálních zařízení pro těžký průmysl. 
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4.2 Organizační struktura VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

Obrázek 1: Organizační struktura společnosti   
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organizační složka v Ruské federaci

  Zdroj: Vlastní zpracování podle [33]
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4.3 Obchodní činnost společnosti 

Průměrně 72 % celkového prodeje VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. představuje 

export, z čehož největším odběratelem jsou země EU (průměrně 65 % exportu). Průměrně 

26 % exportu je realizováno v mimoevropských zemích a 9 % v evropských zemích, 

jež nejsou členy EU. Objem tuzemských prodejů má spíše klesající trend. Mezi dlouhodobé 

zákazníky společnosti patří především Vestas, Gamesa Eólica, Siemens Wind Power, 

Polysius Müller Weingarten, Achenbach Buchshüte, SMS Group, DOOSAN Engine, Voith 

Siemens Hydrom, Alstom, Blencathra, Hoselmann Stahl, STX Engine, IMPSA, Andritz, 

Litostroj a další.  

4.4 Vývoj společnosti 

V roce 2005 zahájila VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. investice do výrobní 

základny. V roce 2006 vedení plánovalo zrychlit a zlevnit produkci pro lodní průmysl, která 

představovala stěžejní oblast. V roce 2007 proběhl nábor nových zaměstnanců a přijímali 

se zpět lidé, kteří společnost opustili z důvodu recese výroby. Probíhaly rovněž přípravy 

na odštěpení části společnosti a jejího vložení do společnosti VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING a. s. K tomuto odštěpení došlo k 1. 6. 2008 a znamenalo rozdělení výrobních 

a engineeringových oborů. V témže roce probíhala investiční činnost do nových technologií, 

která pokračovala i v následujících letech. Velkou pozornost věnovala společnost podpoře 

výzkumu a vývoje. Ten byl zaměřen zejména na rozvoj technologií, uplatnění nových metod, 

materiálů a řešení jakosti.  

V dalších letech plánuje vedení společnosti rozvíjet stávající program a zaměřit se více 

na engineeringové obory, jadernou energetiku a energetiku využívající větru. Zakázky 

pro energetiku budou tedy nadále oblastí, na kterou se podnik zaměří.  

4.5 Odštěpení části společnosti VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a. s 

Záměr společnosti VÍTKOVICE, a. s. výrazně se orientovat na výrobkovou specializaci 

a realizaci projektů komplexních dodávek na klíč, vyústil v rozhodnutí o restrukturalizaci 

společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. V roce 2008 tak došlo k odštěpení 

části společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. a jejímu přičlenění sloučením 

do společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. spolu s fúzovanými podniky 

VÍTKOVICE HARD a. s. a VÍTKOVICE – Export a. s.  
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Z VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. byly odštěpeny: výroba ocelových konstrukcí, 

výrobky klasické a jaderné energetiky, výroba uskladňovacích nádrží, realizace komplexních 

dodávek strojů a zařízení pro hlubinné dobývání, výroba strojů a zařízení pro úpravu uhlí 

a rud, výroba dílů vysokých pecí a koksoven, opravy a údržby strojů a zařízení 

pro energetiku. Nosnými výrobními programy společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. byly po odštěpení: metalurgie, těžké strojírenství a lodní díly, engineering 

oceláren a válcoven. 

V důsledku rozdělení odštěpením sloučením přešla vyčleněná část jmění (včetně práv 

a povinností z pracovněprávních vztahů) rozdělované společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. představující majetek a závazky nákladových středisek Mostárna, 

Energetické strojírenství, Engineering, Projekce a konstrukce a tomu odpovídající část 

centrálně evidovaného majetku a závazků, na nástupnickou organizaci VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING a. s.  Rozhodným dnem odštěpení byl 1. leden 2008, zápis do Obchodního 

rejstříku byl proveden 1. června 2008. [21]  

Účetnictví společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. bylo od 1. 1. 2008 

rozděleno do dvou účetních okruhů – odštěpená část společnosti a zbylá část společnosti. 

Oba účetní okruhy ale byly vykazovány společně. Od 1. 6. 2008 už nebyla v účetnictví 

zahrnuta odštěpená část společnosti.  

4.6 Lidské zdroje 

Kmen stálých zaměstnanců tvoří ve výrobních organizačních jednotkách společnosti 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. především zaměstnanci strojírenských profesí. 

V roce 2011 tvořili nejpočetnější skupinu zaměstnanců obráběči kovů a strojní zámečníci. 

V souvislosti s nedostatkem některých profesí na trhu práce využívá společnost také 

zaměstnanců agentur práce. Vývoj počtu zaměstnanců je uveden v tabulce č. 6. 

Tabulka 6: Vývoj počtu zaměstnanců v období 2007 – 2011 

Období Celkový počet zaměstnanců Ve vedení společnosti Ve výrobních jednotkách 

2007 3 067 711 2 356 

2008 2 008 375 1 633 

2009 1 610 334 1 276 

2010 1 577 334 1 243 

2011 1 569 335 1 234 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [29], [30], [31], [32], [33] 
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5 Analýza účetních výkazů 

Tato kapitola je věnována analýze účetních výkazů společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. Obsahuje analýzu absolutních ukazatelů, analýzu poměrových ukazatelů 

a zhodnocení finančního zdraví společnosti pomocí vybraného bankrotního a bonitního 

modelu. Položky z rozvahy na straně aktiv jsou ve všech výpočtech finanční analýzy 

vyjádřeny v hodnotě netto (odpovídající zůstatkové hodnotě dlouhodobého majetku). 

Účetní výkazy společnosti (rozvaha – strana aktiv a pasiv, výkaz zisku a ztráty a výkaz 

cash flow) jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 4. 

 

Při hodnocení výsledků finanční analýzy je nutné brát v úvahu skutečnost, že vzhledem 

k odštěpení části společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. k 1. 6. 2008 

(rozhodné období 1. 1. 2008) nebude meziroční srovnání s ekonomickými výsledky minulého 

období zcela vypovídající. Meziroční rozdíly v období 2007 – 2008 jsou zásadně ovlivněny 

odštěpením části společnosti, což se projeví jak ve změnách aktiv a pasiv, tak ve výkazu zisku 

a ztráty. 

 

5.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů zahrnuje vertikální analýzu rozvahy a horizontální analýzu 

rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow. Kompletní výpočty absolutních ukazatelů 

(vertikální analýza rozvahy – strana aktiv a pasiv, horizontální analýza rozvahy – strana aktiv 

a pasiv, horizontální analýza výkazu zisku a ztráty a horizontální analýza výkazu cash flow) 

jsou uvedeny v přílohách č. 5 až 10.  

5.1.1 Vertikální analýza 

Vertikální analýza je provedena u rozvahy a je rozdělena na analýzu strany pasiv 

a strany aktiv. Zahrnuje také srovnání výsledků provedené analýzy s hodnotami příslušného 

průmyslového odvětví dle statistických porovnání zpracovaných Ministerstvem 

průmyslu a obchodu. Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. byla 

pro porovnání výsledků s průměry v průmyslovém odvětví zařazena dle hlavní 

činnosti podnikání následovně. V období 2007 až 2008 byla zařazena dle OKEČ do skupiny 

DK – výroba a oprava strojů j. n. V období 2009 až 2011 byla zařazena dle CZ-NACE 

do skupiny 28 – výroba strojů a zařízení j. n.  
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Vertikální analýza rozvahy – strana pasiv 

Obrázek č. 2 znázorňuje složení pasiv v podniku ve sledovaném období. 

  

Obrázek 2: Vertikální analýza kapitálové struktury (v %) 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

Z vertikální analýzy pasiv je zřejmé, že v celém sledovaném období využívala společnost 

k financování své činnosti více zdroje cizí než vlastní. V porovnání s hodnotami odvětví 

se složení kapitálové struktury společnosti od těchto hodnot liší maximálně o 9,48 % v roce 

2008 (viz. tabulka č. 7).  Ze srovnání vyplývá, že v  celém sledovném období využívá 

společnot VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. cizí zdroje více než je průměr v daném 

odvětví.  

 

Tabulka 7: Porovnání struktury pasiv v odvětví a VHM a. s. (v %) 

Pasiva 
  

2007 2008 2009 2010 2011 

VHM a.s. Odvětví VHM a.s. Odvětví 
VHM 
a.s. Odvětví VHM a.s. Odvětví VHM a.s. Odvětví 

Vlastní 
kapitál 40,30 47,89 33,74 43,22 41,65 45,44 41,70 46,90 40,63 48,65 

Zákl. kapitál 18,50 20,11 26,96 26,36 30,57 27,50 30,92 28,61 31,93 26,55 
Výsledek 
hospodaření 8,15 8,43 4,17 4,71 3,23 3,64 0,37 6,33 -1,75 5,39 

Cizí zdroje 59,61 51,54 66,11 56,43 58,29 53,71 58,24 51,68 59,29 49,97 

Rezervy 1,98 2,65 1,22 3,94 1,38 3,32 1,14 4,48 1,18 2,81 

Dl. závazky 12,08 3,44 6,15 3,67 4,05 5,79 3,01 4,15 3,53 4,10 

Kr. závazky 23,58 34,01 28,05 29,10 18,93 29,49 15,37 23,98 16,70 26,43 

Bankovní 
úvěry 21,96 17,92 30,69 19,71 33,93 15,10 38,72 19,07 37,89 16,62 

Dl. bank. 
úvěry 3,83 5,85 4,44 7,25 3,85 5,87 4,56 6,62 3,26 5,62 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů MPO [22],[23],[24],[25],[26] a účetních výkazů společnosti  
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Nejvýraznější rozdíly při porovnání jednotlivých složek kapitálové struktury společnosti 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. s hodnotami v odvětví vykazují krátkodobé 

závazky a bankovní úvěry. Zejména bankovní úvěry vykazují ve společnosti stoupající trend 

a blíží se dvojnásobku hodnot vykazovaných v odvětví. Znepokojivě se může jevit převaha 

krátkodobých úvěrů nad dlouhodobými, jelikož jsou pro podnik z hlediska likvidity 

rizikovější. Naopak dlouhodobé bankovní úvěry a dlouhodobé závazky vykazují hodnoty 

nižší než v odvětví. Rovněž výsledek hospodaření vykazuje sestupný trend a stále více 

se vzdaluje průměrným hodnotám v odvětví. Přestože odvětví také vykazovalo 

ve sledovaném období sestupný vývoj hospodářského výsledku, došlo v roce 2010 k jeho 

vzestupu oproti roku 2009 téměř o 100 %. V roce 2011 však došlo opět k poklesu 

hospodářského výsledku v odvětví zhruba o 15 %. VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

však vykazují sestupný trend po celou dobu. Tento vývoj není příznivý a může ohrožovat 

stabilitu a solventnost společnosti.  

 

Pro podrobnější analýzu vlatních a cizích zdrojů financování byl rozbor kapitálové struktury 

společnosti proveden následujícím způsobem. Jednotlivé složky vlastního kapitálu byly 

vyjádřeny v procentech v poměru k vlastnímu kapitálu (celkem). Jednotlivé složky cizích 

zdrojů byly vyjádřeny v procentech v poměru k cizím zdrojům (celkem) (viz. obrázek č. 3).  

 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

Obrázek 3: Vertikální analýza vlastních a cizích zdrojů financování VHM a. s. (v %) 
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Z rozboru kapitálové struktury vyplývá, že vlastní kapitál společnosti je v období let  2008 - 

2011 tvořen z více než 70 % základním kapitálem. Výjimkou je pouze rok 2007, 

kdy podíl základního kapitálu činil 45,89 % z vlastního kapitálu. V tomto roce 

se významnou částí na vlastních zdrojích společnosti podílely kapitálové fondy 

(25 % z vlastního kapitálu) a výsledek hospodaření z běžného období (20,21 % z vlastního 

kapitálu). V období 2008 – 2009 došlo meziročně ke snížení vlastního kapitálu o 57,45 %, 

přičemž základní kapitál zůstal ve stejné výši (2 100 000 tis. Kč).  Tato skutečnost 

byla ovlivněna odštěpením části společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

k 1. 6. 2008 a převedením části jejího jmění na společnost VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING a. s. Problematické je, že podíl výsledku hospodaření z běžného období 

se na tvorbě vlastních zdrojů financování podílí s klesající tendencí. V roce 2011 již 

společnost generovala ztrátu. Tato skutečnost není pro podnik příznivá, protože klesá jeho 

ziskovost a na financování se stále vyšší mírou podílí základní kapitál namísto zisku.  

 

Cizí zdroje společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. tvoří z větší části 

krátkodobé závazky. Tento trend má po celé sledované období stoupající tendenci, a to jak 

v případě závazků zejména z obchodních vztahů, tak v případě krátkodobých bankovních 

úvěrů. Krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry se v roce 2007 podílely na cizích 

zdrojích hodnotou 69,99 %, v roce 2011 už tvořily 86,57 %. Převaha krátkodobých zdrojů 

nad dlouhodobými může negativně ovlivňovat likviditu společnosti.  

 

Vertikální analýza rozvahy – strana aktiv 

Ze složení aktiv vyplývá, že ve společnosti, s výjimkou let 2007 a 2008, převažují stálá aktiva 

nad oběžnými. Takováto skladba je pro průmyslová odvětví charakteristická, protože 

průmyslové podniky disponují zejména nákladným dlouhodobým hmotným majetkem. 

Převaha stálých aktiv nad oběžnými má ve zkoumané společnosti za celé sledované období 

stoupající tendenci. Pokud porovnáme složení stálých a oběžných aktiv s hodnotami 

v odvětví, zjistíme, že v odvětví naopak převyšují oběžná aktiva nad aktivy stálými, 

a to s rostoucím trendem (viz. tabulka č. 8). Ze srovnání vyplývá, že poměr stálých 

a oběžných aktiv byl ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. v letech 2007 

a 2008 shodný s poměrem aktiv v odvětví, od roku 2009 má však opačný vývoj. Tato situace 

byla ovlivněna investicemi do nových výrobních zařízení, které se podílely zásadním 

způsobem na růstu dlouhodobého majetku, a to v celém sledovaném období. Současně 
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docházelo po celé období ke snižování stavu zásob, které tvoří druhou největší položku 

oběžného majetku, což lze hodnotit pozitivně (viz. analýza oběžných aktiv). Obrázek č. 4 

znázorňuje složení aktiv ve sledované společnosti. 

 

Obrázek 4: Vertikální analýza aktiv (v %) 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

     

Tabulka 8: Porovnání struktury aktiv v odvětví a VHM a. s. (v %) 

Aktiva 2007 2008 2009 2010 2011 

  VHM a.s. Odvětví VHM a.s. Odvětví VHM a.s. Odvětví VHM a.s. Odvětví VHM a.s. Odvětví 

Stálá aktiva 39,53 38,54 46,37 42,59 53,30 43,87 56,33 41,30 58,24 38,49 

Oběžná aktiva 60,38 60,79 53,55 54,38 46,63 55,00 43,60 57,91 41,70 60,81 

Zásoby 24,90 23,34 21,04 22,94 19,22 19,87 17,64 19,58 17,48 20,95 

Krátk. + dlouh. 
pohledávky 26,84 27,30 30,38 26,94 24,43 21,10 25,25 23,18 23,67 25,80 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů MPO [22],[23],[24],[25],[26] a účetních výkazů 

společnosti 

 

Pro podrobnější analýzu stálých a oběžných aktiv byl rozbor kapitálové struktury společnosti, 

stejně jako u podrobné analýzy kapitálové struktury, proveden následujícím způsobem. 

Jednotlivé složky stálých aktiv byly vyjádřeny v procentech v poměru ke stálým aktivům 

(celkem). Jednotlivé složky oběžných aktiv byly vyjádřeny v procentech v poměru k oběžným 

aktivům (celkem) (viz. obrázek č. 5).  
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Obrázek 5: Vertikální analýza vybraných položek majetku společnosti (v %) 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

Z analýzy majetkové struktury společnosti je zřejmé, že stálá aktiva jsou za celé sledované 

období tvořena přibližně z 90 % dlouhodobým hmotným majetkem. Největší položku tohoto 

druhu majetku tvoří nákladná výrobní zařízení.  

 

Největší položky oběžných aktiv tvoří v celém sledovaném období krátkodobé pohledávky 

a zásoby. Největší část krátkodobých pohledávek tvoří pohledávky z obchodních vztahů. 

U zásob tvoří nejvýznamnější složku nedokončená výroba a polotovary. Pro výrobní podnik 

je takováto struktura oběžných aktiv typická, přesto je nutné sledovat obratovost jednotlivých 

složek zásob a splatnosti pohledávek.  

5.1.2 Horizontální analýza 

Horizontální analýza sleduje vývoj majetkové a kapitálové struktury, výsledku 

hospodaření a peněžních toků společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

v období 2007 – 2011.    
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Horizontální analýza rozvahy – strana pasiv 

Obrázek č. 6 znázorňuje vývoj kapitálové struktury společnosti v letech 2007 – 2011. 

 

Obrázek 6: Horizontální analýza kapitálové struktury (v %) 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

Z obrázku č. 6 je zřejmé, že vývoj kapitálové struktury společnosti má sestupný charakter. 

Největší pokles celkových pasiv byl zaznamenán meziročně v období 2007 – 2008, 

a to o 31,39 %. Tento pokles byl způsoben odštěpením části společnosti VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a. s. v polovině roku 2008 a převedením části majetku do společnosti 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. Nejvýrazněji se v tomto období projevilo 

snížení vlastního kapitálu meziročně o 42,55 %. Sestupný trend ve vývoji pasiv se projevoval 

i v dalších letech, ovšem již s menší razancí. Nejnižší pokles celkových pasiv byl zaznamenán 

meziročně v období 2009 – 2010, kdy činil pouze 1,12 %.  Velké rozdíly v jednotlivých 

obdobích vykazují ostatní pasiva, která zahrnují výdaje příštích období. Vzhledem k tomu, 

že se na celkových pasivech společnosti podílejí méně než 1 %, nemohly kapitálovou 

strukturu nijak ovlivnit.   

 

Nejvýznamnější meziroční změny na rozvahových účtech strany pasiv 

K významné změně došlo meziročně v období 2007 – 2008 u dlouhodobých závazků. V roce 

2007 činil podíl dlouhodobých závazků na cizích zdrojích 20,27 %, v roce 2008 už jen 9,31 % 
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(viz. obrázek č. 3). Hodnota dlouhodobých závazků byla ovlivněna dlouhodobými přijatými 

zálohami ve výši 1 224 552 tis. Kč a odloženým daňovým závazkem v částce 131 621 tis. Kč. 

V následujícím roce byla jak hodnota dlouhodobých závazků, tak odložená daň nulová.  

 Dlouhodobé zálohy byly v roce 2007 přijaty na krytí předvýrobních a výrobních etap 

obchodních zakázek od společnosti ČEZ a. s., Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II“ 

a „Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov“. Jednalo se o část přijatých záloh vztahujících 

se k plnění v následujících letech. 

 Odložená daň za rok 2007 byla vypočtena na základě rozdílů mezi daňovou a účetní 

hodnotou aktiv a pasiv pomocí daňové sazby daně z příjmů pro rok 2008 ve výši 21 % 

(daň z příjmu právnických osob v roce 2007 činila 24 %) a z oceňovacího rozdílu 

z ocenění odštěpované části, který bude odepisován 15 let při daňové sazbě 19 %. 

K rozvahovému dni byl vypočten odložený daňový závazek ve výši 131 621 tis. Kč. 

Významnou položku základu pro odložený daňový závazek tvoří oceňovací rozdíl 

k nabytému majetku a oceňovací rozdíl při akvizicích.  

K významným meziročním změnám došlo také na účtu Kapitálových fondů. Ty byly 

ovlivněny změnami na účtech Ostatní kapitálové fondy, Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků a Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách.  

 Největší meziroční rozdíl byl zaznamenán na účtu Oceňovací rozdíly z přecenění 

při přeměnách v období 2007 – 2008. Důvodem bylo proúčtování oceňovacího rozdílu 

z ocenění odštěpované části společnosti v roce 2007 ve výši 1 207 253 tis. Kč. V dalších 

letech již byla tato položka nulová. Tento oceňovací rozdíl významně ovlivnil meziroční 

změnu na účtu kapitálových fondů, kdy došlo k poklesu této položky v roce 2008 oproti 

roku 2007 téměř o šestnáctinásobek. Tato hodnota současně významně ovlivnila účet 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku na straně aktiv. 

 K další významné změně došlo na účtu Ostatní kapitálové fondy v roce 2008, kdy došlo 

k navýšení této položky o 700 000 tis. Kč. Důvodem navýšení byl peněžní vklad 

společníků, který byl určen k navýšení vlastního kapitálu společnosti.  

 Výrazné meziroční změny na účtu Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků byly 

způsobeny přeceněním finančních derivátů, které společnost využívá k zajištění před 

rizikem náhlých změn měnových kurzů. Nejvýraznější změna byla zaznamenána 

meziročně v období 2007 – 2008, kdy činila 882 %. Důvodem byl vysoký podíl exportu 
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výrobků v roce 2008, který tvořil 82 % z celkových tržeb. Společnost tak byla v roce 2008 

vystavena významnému vlivu pohybu měnových kurzů.  

 

Horizontální analýza rozvahy – strana aktiv 

Obrázek č. 7 znázorňuje vývoj majetkové struktury společnosti v letech 2007 – 2011. 

 

Obrázek 7: Horizontální analýza majetkové struktury (v %) 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

Po odštěpení části společnosti v roce 2008 a výraznému meziročnímu poklesu všech aktiv 

v období 2007 – 2008 vykazují v dalších obdobích růst pouze stálá aktiva, z nichž největší 

podíl zaujímá dlouhodobý hmotný majetek. K největšímu nárůstu došlo meziročně v období 

2009 – 2010, a to o 4,5 %. Na tomto jevu se podílí investice do nových technologií tepelného 

zpracování a kování, která byla uskutečněna v roce 2009. Oběžná a ostatní aktiva vykazují 

v celém sledovaném období pokles. U oběžných aktiv vykazovaly největší pokles zásoby. 

Ostatní aktiva tvoří v rámci majetkové struktury společnosti zanedbatelnou položku 

(méně než 1 %). Růst stálých aktiv je pozitivním jevem, protože je tvořen zejména 

investicemi do nových technologií, které slibují zvýšení konkurenceschopnosti a zhodnocení 

podniku v následujícím období.   
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Nejvýznamnější meziroční změny na rozvahových účtech strany aktiv 

K významné meziroční změně došlo v období 2007 – 2008 na účtu Oceňovací rozdíl 

k nabytému majetku. V roce 2008 došlo k poklesu této položky oproti roku 2007 o téměř 

patnáctinásobek. Důvodem bylo proúčtování oceňovacího rozdílu z ocenění odštěpované části 

společnosti v roce 2007 ve výši 1 207 253 tis. Kč, který současně významně ovlivnil účet 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách na straně pasiv. 

 

Horizontální analýza – výsledek hospodaření 

Obrázek č. 8 znázorňuje vývoj výsledku hospodaření společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. v období let 2007 – 2011. 

 

Obrázek 8: Horizontální analýza výsledku hospodaření VHM a. s. v období 2007 - 2011 

(v tis. Kč) 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

Z obrázku č. 8 je zřejmé, že dochází k postupnému snižování hospodářského výsledku 

ve všech jeho složkách. Největší pokles zaznamenal finanční výsledek hospodaření v letech 

2008 a 2009, kdy dosahoval záporných hodnot. Meziročně v období 2007 – 2008 činil pokles 

finančního výsledku hospodaření 667,37 %, v následujícím období 2008 – 2009 se prohloubil 

o dalších 45,95 %. Tento trend se podařilo zvrátit v roce 2010, kdy finanční výsledek 

hospodaření vzrostl meziročně o 140,35 % a dostal se do kladných hodnot. V roce 2011 došlo 

opět k poklesu finančního výsledku hospodaření, který činil meziročně 100,39 %, a výsledek 
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byl opět záporný. Největší rozdíly vykazovaly ve finanční oblasti úroky, kdy nákladové úroky 

značně převyšovaly výnosové. V roce 2009 například převyšovaly nákladové úroky výnosové 

téměř o 1 000 %. Nejmenší rozdíl pak byl v roce 2007, kdy převýšení nákladových úroků 

nad výnosovými činilo 283,53 %. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost značně využívá ke 

krytí svého majetku cizí zdroje, lze takovýto vývoj předpokládat. Velké rozdíly ve finanční 

oblasti hospodaření rovněž vykazovaly výnosy a náklady z přecenění cenných papírů 

a derivátů. Jelikož společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. obchoduje z velké 

části na mezinárodních trzích a k zajištění před rizikem výkyvů měnových kurzů využívá 

finanční deriváty (zejména měnové forwardy a opce), podílí se na této složce zejména 

přecenění finančních zajišťovacích instrumentů.  

 

Meziroční pokles zaznamenal rovněž provozní výsledek hospodaření a v konečném důsledku 

výsledek hospodaření před zdaněním. Na výrazný pokles hospodářského výsledku meziročně 

v období 2007 - 2008 mělo jistě vliv odštěpení části společnosti, které proběhlo v roce 2008. 

V období 2007 – 2008 tak došlo k meziročnímu poklesu provozního výsledku hospodaření 

o 30,47 %, a u výsledku hospodaření před zdaněním o 66,42 %. K největšímu poklesu 

u provozního výsledku hospodaření došlo meziročně v období 2009 – 2010, a to o 117,97 %. 

V roce 2010 tak provozní výsledek hospodaření již vykazoval zápornou hodnotu. 

V následujícím roce se pak prohloubil o dalších 37,01 %. Výsledek hospodaření 

před zdaněním poklesl nejvíce v letech 2010 - 2011, a to meziročně o 2 141,76 %. V roce 

2011 tak VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. vykázala ztrátové hospodaření.  

 

Postupný pokles výsledku hospodaření byl způsoben nastupující hospodářskou a finanční 

krizí v roce 2009 a jejím pokračováním v dalších letech. V roce 2009 a 2010 docházelo 

ke ztrátě zakázek, některé potvrzené objednávky byly stornovány, docházelo také k odsunutí 

termínů dodávek. Ztrátu společnosti v roce 2011 způsobilo snížení objemu zakázek a nárůst 

cen energií, to vše při stále se zvyšujícím tlaku na snížení cen výrobků. Tento vývoj je patrný 

i z níže uvedeného obrázku č. 9. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb se na výkonech 

podílely téměř 90 %, čímž zásadně ovlivňovaly vývoj přidané hodnoty za celé sledované 

období.   
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Obrázek 9: Horizontální analýza výkonů, tržeb, výkonové spotřeby a přidané hodnoty 

VHM a. s. v období 2007 - 2011 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

Obrázek č. 9 znázorňuje pokles výkonů a tržeb za vlastní výrobky a služby společnosti 

ve sledovaném období. Zvrat přinesl rok 2011, kdy došlo k nárůstu tržeb, výkonů a přidané 

hodnoty. Meziročně v období 2010 – 2011 tento nárůst činil 13,8 % u výkonů, 7,11 % u tržeb 

a 13,59 % u přidané hodnoty. Pozitivní je, že přes problémy, které krize přinesla, vzrostly 

v roce 2011 tržby a přidaná hodnota. Je zřejmé, že společnost našla nové zákazníky, zaměřila 

se na nové oblasti trhů a přizpůsobila jim své portfolio, projevily se rovněž i efekty 

předchozích investic. Znepokojivě se však jeví v letech 2010 a 2011 vývoj výkonové spotřeby 

vůči tržbám. V roce 2009 činil rozdíl mezi tržbami a výkonovou spotřebou 1 418 844 tis. Kč, 

v roce 2010 se snížil na 328 887 tis. Kč a v roce 2011 poklesl na 125 511 tis. Kč. Je zřejmé, 

že rozdíl mezi výkonovou spotřebou a tržbami se neustále zmenšuje, čímž se snižuje přidaná 

hodnota. Tento jev v konečném důsledku negativně ovlivňuje hospodářský výsledek. V tomto 

případě by bylo vhodné ještě více snížit náklady v oblasti materiálu, energií a služeb 

nebo zvýšit ceny. Zvýšením cen by podnik snížil svou konkurenceschopnost a pravděpodobně 

by ztratil ještě více zakázek. V době, kdy je očekáváno další zvýšení cen veškerých 

energetických vstupů, nebude jednoduché najít způsob, jak náklady dále snižovat.  

 

Nejvýznamnější meziroční změny na účtech výkazu zisku a ztráty 

K nejvýznamnější změně ve výkazu zisku a ztráty došlo meziročně v období 2007 – 2008 

na účtu Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů 
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příštích období. V roce 2008 došlo k poklesu této položky oproti roku 2007 o téměř 

pětinásobek. Změna na uvedeném účtu byla ovlivněna zejména jednorázovým odpisem budov 

a staveb převzatých vkladem k 1. 11. 2002 do výše opravné položky k odpisovanému 

dlouhodobému hmotnému majetku ve výši 403 657 tis. Kč se současným zaúčtováním 

opravné položky ve prospěch nákladů. Jednorázový odpis byl proveden na základě Příkazu 

vedení společnosti k 31. 12. 2007 a významně ovlivnil také účet Odpisy dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku.  

 

V roce 2009 a 2010 vykázala společnost zápornou splatnou daň. Důvodem bylo dodatečné 

daňové přiznání v obou letech. V roce 2009 se dodatečné daňové přiznání vztahovalo k roku 

2007 a v roce 2010 k roku 2008. V souhrnu tak vznikla vratka daně. 

 

Horizontální analýza výkazu Cash Flow 

Obrázek č. 10 ukazuje vývoj toků vybraných druhů peněžních prostředků ve společnosti 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. ve sledovaném období 2007 - 2011. 

 

Obrázek 10: Vývoj toků peněžních prostředků v období 2007-2011 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

Z obrázku č. 10 je zřejmé, že peněžní toky z provozní činnosti, která je pro výrobní podnik 

klíčová, jsou značně rozkolísané. Nejvyšší hodnotu vykazoval CF z provozní činnosti v roce 

2008, kdy vzrostl meziročně v období 2007 - 2008 o 194,43 %. V následujících dvou letech 
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se postupně snižoval, v období 2008 - 2009 činilo meziroční snížení 47,71 %, v období 2009 -

2010 došlo k meziročnímu snížení o dalších 50,96 %. V roce 2011 došlo ke zvýšení CF 

z provozní činnosti, což meziročně v období 2010 - 2011 činilo 20,93 %. Důležité však je, 

že tato položka nabývala po celé období kladných hodnot. Příjmy z provozní činnosti, která je 

pro výrobní podnik nejvýznamnější, převyšovaly výdaje spojené s touto činností. Společnost 

tak byla schopna hradit své závazky. 

 

CF z investiční činnosti je po celé sledované období záporný. Tato skutečnost byla ovlivněna 

výdaji na rozsáhlou investiční činnost, kterou společnost započala v roce 2008 a pokračovala 

v ní i v dalších letech. Výdaje na investice do výroby lze hodnotit kladně, protože pokud jsou 

vynaloženy účelně, předpokládají generování zisku v příštích obdobích.  

 

Záporný vývoj CF z finanční činnosti byl ovlivněn splácením závazků společnosti, zejména 

poskytnutých bankovních úvěrů v souvislosti s investiční činností. Rovněž se zde projevily 

finanční výdaje spojené s přeceněním finančních derivátů, které společnost využívá k zajištění 

mezinárodních obchodních transakcí před ztrátou z kurzových rozdílů.  

 

Pokud porovnáme vztah účetního výsledku hospodaření s tokem peněžních prostředků 

v jednotlivých letech (viz. obrázek č. 11) dojdeme k následujícímu závěru.  

 

Obrázek 11: Vývoj VH z provozní činnosti a CF z provozní činnosti (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 
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V období let 2007 – 2009 nabývá provozní výsledek hospodaření i peněžní tok z provozní 

činnosti kladných hodnot, což lze hodnotit jako dobrý výsledek. Na první pohled by se mohlo 

zdát, že společnost dobře hospodaří s peněžními prostředky a je zajištěna její rentabilita 

a likvidita. V letech 2010 a 2011 je provozní výsledek hospodaření ztrátový, ale peněžní tok 

z provozní činnosti kladný. Tato situace již může naznačovat nedostatečné zhodnocování 

vloženého kapitálu a může být zdrojem budoucích problémů v hospodaření společnosti. 

Zřejmě signalizuje problémy v oblasti rentability, která bude dále analyzována.  

 

Problémem může být vývoj toku peněžních prostředků na začátku a konci účetního období, 

který vykazuje značný pokles v celém sledovaném období (viz. obrázek č. 12). Z dosavadního 

vývoje je možné usuzovat na hrozící nedostatek finančních prostředků. 

 

Obrázek 12: Vývoj CF na začátku a konci účetního období v letech 2007-2011 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

5.2 Analýza poměrových ukazatelů  

Tato kapitola je zaměřena na rozbor ukazatelů likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. 

Zahrnuje rovněž analýzu čistého pracovního kapitálu společnosti, který úzce souvisí 

s ukazateli likvidity a informuje o schopnosti podniku tvořit tzv. finanční polštář pro případ 

nouze. Výpočty poměrových ukazatelů (likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti 

a ukazatelů s využitím cash flow) jsou uvedeny v přílohách č. 11 až 15. 
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5.2.1 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vypovídají o schopnosti podniku hradit své krátkodobé závazky.  Níže 

uvedený obrázek č. 13 prezentuje vývoj likvidity ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. v jednotlivých letech.  

 

Obrázek 13: Vývoj likvidity ve VHM a. s. v období 2007-2011 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

Dle doporučených hodnot, které jsou v České republice definovány pro okamžitou likviditu 

přibližně v rozmezí 0,2 až 1,0, lze konstatovat, že tato podmínka byla splněna pouze v roce 

2007, kdy dosáhla minimální stanovené hodnoty 0,207. V dalších letech vykazuje okamžitá 

likvidita klesající trend. Pouze v roce 2009 došlo k nárůstu oproti předchozímu roku, ale i 

v tomto případě byla hodnota okamžité likvidity hluboko pod doporučovanou hranici. 

Společnost bude mít v tomto případě problém dostát svým krátkodobým závazkům. Tuto 

situaci způsobily vysoké krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry oproti nízké 

hodnotě krátkodobého finančního majetku.   

 

U pohotové likvidity je doporučováno rozmezí hodnot 1,0 až 1,5. Jak je patrné z obrázku 

č. 13, tato podmínka nebyla splněna v žádném ze sledovaných let. Tato skutečnost se bude 

pravděpodobně negativně jevit věřitelům, protože snižuje zajištění jejich finančních 

prostředků. Nízké hodnoty pohotové likvidity signalizují, stejně jako v případě okamžité 

likvidity, vysoké hodnoty krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních úvěrů 

v porovnání s krátkodobými pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem.  
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Doporučené hodnoty pro běžnou likviditu se pohybují v rozmezí 1,5 až 2,5. Z obrázku č. 13 je 

zřejmé, že ani běžná likvidita nedosáhla v celém sledovaném období doporučených hodnot. 

Pouze v roce 2007, kdy dosáhla hodnoty 1,447 se téměř přiblížila spodní hranici doporučené 

hodnoty. Její vývoj navíc vykazuje v celém období sestupný trend. Tento výsledek signalizuje 

ohrožení platební schopnosti společnosti, což je nepříznivá informace zejména pro věřitele. 

Tato skutečnost může negativně ovlivnit i výši úrokové míry při žádosti o úvěr. Běžnou 

likviditu v tomto případě negativně ovlivnily vysoké hodnoty krátkodobých závazků a značné 

využívání krátkodobých úvěrů.    

Analýza čistého pracovního kapitálu 

Čistý pracovní kapitál je sice řazen mezi rozdílové ukazatele, ale protože velmi úzce souvisí 

s platební schopností podniku, je analyzován spolu s poměrovými ukazateli. Tento ukazatel je 

také nazýván „finančním polštářem“ podniku pro případ nouze.  

Obrázek 14: Vývoj čistého pracovního kapitálu (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

Analýza čistého pracovního kapitálu ukazuje na jeho výrazně klesající trend v celém 

sledovaném období (viz. obrázek č. 14). Nejprudší pokles byl zaznamenán meziročně 

v období 2007 - 2008, kdy poklesl třicetisedminásobně. Pracovní kapitál se tak dostal 

do záporné hodnoty, která se i v dalších letech dále prohlubovala. Znamená to, že krátkodobé 

závazky převyšují oběžná aktiva, která mohou být zdrojem pro splácení těchto závazků. Tento 

vývoj ukazuje na značné problémy s likviditou. Společnost nemá vytvořen „finanční polštář“, 

který by jí umožnil v případě potřeby v krátké době uhradit veškeré krátkodobé závazky. 
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Vzhledem k výsledkům likvidity a trvale klesajícímu vývoji hodnot pracovního kapitálu se 

společnost stává finančně nestabilní.  

 

Tato situace byla způsobena zejména snižováním výše oběžných aktiv v poměru 

ke krátkodobým závazkům a bankovním úvěrům, které klesaly v průměru pomaleji 

než oběžná aktiva, a to v celém sledovaném období. K největšímu poklesu oběžných aktiv, 

zejména zásob a nedokončené výroby, došlo meziročně v období 2007 - 2008, a to o 39,14 %. 

V tomto období je však nutné zohlednit majetkové změny oběžných aktiv způsobené 

odštěpením části společnosti v roce 2008. V následujícím období 2008 - 2009 činil pokles 

oběžných aktiv 23,22 %. Krátkodobé bankovní úvěry vykazovaly v celém sledovaném období 

spíše stagnující charakter. Vyjímkou bylo období 2009 -2010, kdy došlo k jejich nárůstu 

o 12,29 %. Klesající trend zaznamenaly ve sledovaném období i krátkodobé závazky. 

Jejich nejvýraznější pokles byl zaznamenán meziročně v období 2008 - 2009 a činil 40,48 %.  

 

Pokles oběžných aktiv, zejména zásob a nedokončené výroby, lze obecně hodnotit pozitivně. 

Nedochází k vázání finančních protředků v zásobách, které jsou nejhůře likvidním oběžným 

majetkem. V tomto případě však jejich pokles negativně ovlivnil výši čistého pracovního 

kapitálu. Příčinou jsou vysoké hodnoty  krátkodobých závazků zejména z obchodních vztahů 

a krátkodobých bankovních úvěrů, které značně převyšují závazky a bankovní úvěry 

dlouhodobé. Dochází tak k narušení tzv. zlatého finančního pravidla, kdy společnost financuje 

svůj dlouhodobý majetek z krátkodobých cizích zdrojů. Tato situace může ohrožovat platební 

schopnost společnosti.  

5.2.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability poměřují zisk s vybranými ukazateli z účetních výkazů a ukazují 

na schopnost podniku vytvářet zisk využíváním investovaného kapitálu. Ukazatele rentability 

by měly v časovém období vykazovat růst. Pro ukazatele rentability neexistují doporučené 

hodnoty, ve kterých by se měly jednotlivé ukazatele pohybovat. Z toho důvodu bude 

provedeno srovnání výsledků vybraných ukazatelů s odvětvím (viz. tabulka č. 9).    
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Tabulka 9: Ukazatele rentability v období 2007 - 2011 (v %) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Rentabilita celkového kapitálu - ROA 11,980 6,907 4,767 0,996 -0,682 

Rentabilita celkového kapitálu - ROA v odvětví 8,310 8,010 6,150 7,720 6,510 

Rentabilita vlastního kapitálu - ROE 20,210 12,366 7,744 0,881 -4,319 

Rentabilita vlastního kapitálu - ROE v odvětví 12,170 10,900 8,080 13,420 11,070 

Rentabilita celk. investovaného kapitálu - ROCE 21,310 15,579 9,621 2,021 -1,439 

Rentabilita tržeb - ROS 9,245 5,119 4,825 0,658 -2,788 

Rentabilita nákladů - ROC 90,755 94,881 95,175 99,342 102,788 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů MPO [22], [23], [24], [25], [26] a účetních výkazů společnosti 

 

Z provedené analýzy jednotlivých ukazatelů rentability je zřejmé, že všechny ukazatele 

vykazují sestupný trend. V roce 2011 vykazují dokonce záporné hodnoty. Růst ve sledovaném 

období však nevykazuje ani rentabilita celkového kapitálu (ROA) v odvětví. Hodnoty ROA 

ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. však klesají daleko rychleji 

a průměrným hodnotám v odvětví se značně vzdalují. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

v odvětví má kolísavý charakter. V letech 2008 a 2009 ROE oproti roku 2007 klesala, v roce 

2010 vykázala vzestup na hodnotu vyšší než v roce 2007, ale v roce 2011 znovu poklesla. 

ROE ve sledované společnosti po celé období klesala a v roce 2011 již dosáhla záporné 

hodnoty. Klesající trend vykazuje také rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

i tržeb (ROS). Pokles rentability tržeb ukazuje na zvyšující se náklady související s výrobou.  

Dále uvedený obrázek č. 15 znázorňuje klesající trend jednotlivých ukazatelů rentability. 

Pro přehlednost byly použity spojnicové grafy. 
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Obrázek 15: Vývoj vybraných ukazatelů rentability v období 2007 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

Vývoj ukazatelů rentability ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. jasně 

ukazuje na nepříznivý vývoj situace zejména pro investory. Proto bylo provedeno porovnání 

rentability vlastího kapitálu ROE s bezrizikovou úrokovou sazbou rf, která je k dispozici 

na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a hodnotí smysl investice z pohledu 
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investorů. Pokud je ROE nižší než bezriziková úroková sazba, je na zvážení, zda investorům 

jejich finanční investice přinese zhodnocení.  

 

Obrázek 16: Vývoj ROE VHM a. s. v porovnání s bezrizikovou sazbou v období 2007-

2011 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

Z obrázku č. 16 je zřejmé, že v období let 2007 až 2009 převyšovala rentabilita vlastního 

kapitálu společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. bezrizikovou úrokovou 

sazbu, což investorům zajišťovalo zhodnocení jejich investic. Odroku 2010 již ROE 

bezrizikovou sazbu nepřevyšuje a pro investory může být signálem o nejistotě zhodnocení 

investovaného kapitálu. 

 

Z analýzy rentability vyplynulo, že společnost se potýká s jejím poklesem ve všech 

hodnocených oblastech (ROA, ROE, ROCE i ROS). Vývoj rentability je ovlivněn zejména 

klesajícím hospodářským výsledkem společnosti. Provozní výsledek hospodaření, který je 

pro tvorbu zisku prioritní, je ovlivněn zejména tržbami a výkonovou spotřebou. Z analýzy 

výkazu zisku a ztráty (viz. horizontální analýza výsledku hospodaření) vyplynulo, že tržby 

vykazovaly sestupný trend v období 2008 až 2010, v roce 2011 vzrostly oproti roku 2010 

o 7,11 % a přidaná hodnota o 13,59 %. Výkonová spotřeba vykazovala sestupný trend 

v období 2008 až 2009, v roce 2010 vzrostla oproti předchozímu roku o 14,19 % a v roce 

2011 vzrostla o 13,85 % oproti roku 2010.  
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Růst tržeb byl ovlivněn zejména nalezením nových zákazníků a zaměřením se na nové oblast i 

trhů, kterým bylo přizpůsobeno portfolio výrobků.  Projevily se rovněž efekty z investiční 

činnosti společnosti. 

 

Problémem jsou rostoucí náklady v provozní činnosti společnosti. Provedla jsem proto 

analýzu vybraných nákladových položek ovlivňujících provozní hospodářský výsledek 

(viz. obrázek č. 17). 

 

Obrázek 17: Analýza vybraných nákladových položek výkazu zisku a ztráty za období 

2007 - 2011 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

Z provedeného rozboru je zřejmé, že nejvyšší náklady představují vstupní suroviny a služby. 

Náklady na energie a materiál však vykazují vyšší nárůst než služby. Tato situace 

je způsobena růstem cen vstupních surovin, zejména cenami energií. Růst cen energií 

se předpokládá i v dalším období. Pro zvýšení rentability bude nutné nastartovat růst zisku 

společnosti. VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. potřebují najít optimální způsob, 

jak zvýšit rozdíly mezi tržbami a výkonovou spotřebou. Tohoto požadavku by bylo možné 

docílit zvýšením cen výrobků, což by však ohrozilo konkurenceschopnost společnosti, 

nebo hledat úspory v nákladech. Zvyšování cen výrobků by bylo kontraproduktivní, zvláště 

v situaci, kdy je naopak vyvíjen tlak na snižování jejich cen. Vzhledem k očekávánému 
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nárůstu cen veškerých energetických vstupů bude také hledání úspor velmi problematické. 

Doporučila bych pokusit se vyjednat výhodnější cenové podmínky s poskytovateli služeb 

a dodavateli materiálů. Vzhledem ke skutečnosti, že podnik v posledních letech masivně 

investoval do nových, špičkových technologií, lze v nejbližší budoucnosti předpokládat 

úsporu nákladů vlivem těchto investic do výroby.  

5.2.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují, jak je využíván majetek podniku a odráží vázanost finančních 

prostředků v jednotlivých složkách oběžného majetku. Obecně platí, že čím nižší je doba 

obratu aktiv, tím podnik lépe využívá oběžný majetek.  

 

Obrázek 18: Vývoj doby obratu vybraných položek VHM a. s. v období 2007 - 2011 

(ve dnech) 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

Doba obratu zásob má ve sledovaném období kolísavý charakter (viz. obrázek č. 18). V celém 

sledovaném období se pohybuje průměrně okolo 100 dnů. Jelikož nejsou k dispozici 

průměrné ukazatele doby obratu zásob za odvětví, lze těžko jednoznačně posoudit vývoj 

obratu zásob u společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. Analýzou jednotlivých 

složek doby obratu zásob (viz. obrázek č. 19), bylo zjištěno, že nejdelší dobu obratu vykazuje 

nedokončená výroba a polotovary, doba obratu zde činí v průměru za období 79 dnů.  
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Obrázek 19: Vývoj doby obratu jednotlivých složek zásob VHM a. s. v období 2007-2011 

(ve dnech) 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

Doba obratu materiálu kolísala v rozmezí 11 až 17 dnů, přičemž v posledních dvou 

sledovaných letech vykazuje sestupný trend. Doba obratu výrobků prudce stoupla v roce 

2009, a to o 17 dnů oproti předchozímu roku, kdy činila necelé 3 dny. Tato situace byla 

způsobena zejména odsouváním termínů dodávek v roce 2009 v důsledku vzniklé 

hospodářské krize. V posledních dvou letech již vykazuje i doba obratu výrobků sestupný 

trend. Pokud zvážím, že výroba produktů společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. je časově náročná a nejdelší dobu obratu vykazují právě nedokončené 

výrobky a polotovary, domnívám se, že doba obratu zásob je pro tento typ podniku adekvátní.   

 

Problematicky se jeví vztah doby obratu závazků a pohledávek z obchodních vztahů. Doba 

obratu pohledávek značně převyšuje dobu obratu závazků, a to zejména v posledních dvou 

sledovaných obdobích (viz. obrázek č. 18). Tato situace může negativně ovlivňovat likviditu 

společnosti, což ostatně potvrdila i analýza likvidity. Obecně by doba obratu závazků měla 

překračovat dobu obratu pohledávek, aby nedocházelo k narušení finanční rovnováhy 

v podniku. V tomto případě se může jednat o špatnou platební morálku odběratelů, která pak 

většinou úzce souvisí se zpožďováním plateb dodavatelům. Domnívám se, že by bylo vhodné 

provést analýzu dodavatelsko-odběratelských vztahů a pečlivě sledovat stavy závazků 

a pohledávek.   
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V případě nedobytných pohledávek postupovala společnost po celé sledované období 

v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu. 

Hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti se snižuje pomocí opravných položek, 

a to následovně: 

 Opravná položka ve výši 100% na pohledávky 361 a více dnů po splatnosti 

 Opravná položka až do výše 100 % na pohledávky 181 až 360 dnů po splatnosti 

 Opravná položka v určitém % dle odborného odhadu rizika nedobytnosti 

na pohledávky 91 až 180 dnů po splatnosti 

 

Pohledávky jsou společností posuzovány individuálně. V případě, že je s odběratelem, 

který je v prodlení s platbou, dohodnut splátkový kalendář a odběratel pohledávku v souladu 

s tímto kalendářem hradí, není k pohledávce tvořena opravná položka. Naopak u odběratelů, 

kteří jsou v insolvenčním řízení, jsou opravné položky vytvořeny ve výši 100 % vždy. 

V tomto případě není rozhodující, zda je pohledávka do splatnosti nebo po splatnosti.  

5.2.4 Ukazatele zadluženosti 

V kapitálové struktuře společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. převládají 

v celém sledovaném období cizí zdroje financování nad zdroji vlastními. Obecně se uvádí, 

že průmyslové podniky využívají ve větší míře vlastní zdroje financování. Při porovnání 

s průměrnými hodnotami celkové zadluženosti v odvětví je zřejmé, že společnost využívá 

cizích zdrojů financování více, než je průměr v odvětví (viz. tabulka č. 10). Po celé sledované 

období se zadluženost společnosti pohybuje kolem 60 %, zatímco v odvětví se celková 

zadluženost ve stejném období pohybuje kolem 50 %. Tato skutečnost by mohla v budoucnu 

vést k problémům při financování zejména dlouhodobého majetku. 

 

Tabulka 10: Vývoj celkové zadluženosti VHM a. s. v období 2007 - 2011 (v %) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Celková zadluženost 59,606 66,110 58,289 58,239 59,291 

Celková zadluženost v odvětví 51,540 56,430 53,710 51,680 49,970 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů MPO [22], [23], [24], [25], [26] a účetních výkazů společnosti 

 

Schopnost podniku splácet úroky vyjadřuje ukazatel úrokového krytí. V odborné literatuře je 

uvedeno, že tento ukazatel by měl dosahovat minimálně hodnoty 3 (dle Růčkové), některé 
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zdroje uvádí hodnotu 5 (Knápková). Tuto podmínku společnost VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. splňovala pouze v období 2007 – 2009. V dalších dvou letech již byla 

pod doporučenou hranici, v roce 2011 vykazoval tento ukazatel dokonce zápornou hodnotu. 

Nepříznivé je, že ukazatel vykazuje ve sledovaném období prudký pokles (viz. obrázek č. 20). 

V roce 2011 již zisk společnosti nestačí na úhradu úroků z úvěrů, což může znamenat hrozící 

úpadek v případě, pokud společnost nemá možnost hradit úroky z jiných zdrojů.  

 

Obrázek 20: Vývoj úrokového krytí VHM a. s. v období 2007 - 2011 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

Ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. převládá v celém sledovaném 

období krátkodobá zadluženost nad dlouhodobou (viz. obrázek č. 21). Dlouhodobá 

zadluženost vykazuje trvale sestupný trend. Tato situace je způsobena zejména převahou 

krátkodobých bankovních úvěrů nad dlouhodobými. Využívání krátkodobých úvěrů je přitom 

rizikovější, proto bych doporučila přehodnotit způsob financování majetku společnosti.    
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Obrázek 21: Vývoj krátkodobé a dlouhodobé zadluženosti VHM a. s. v období 2007-

2011 (v %) 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

Tabulka 11: Vývoj vztahu mezi majetkovou a finanční strukturou VHM a. s. v období   

2007 - 2011 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem 1,020 0,728 0,781 0,740 0,698 

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji 1,472 0,982 0,955 0,895 0,834 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

Jedním ze zásadních ukazatelů pro posouzení dlouhodobé finanční rovnováhy je dodržení 

tzv. zlatého bilančního pravidla, které říká, že dlouhodobý majetek má být financován 

dlouhodobými zdroji. Tento požadavek je splněn, pokud ukazatel dosahuje hodnoty 1. 

Z výsledků tohoto ukazatele vyplývá, že uvedený požadavek byl splněn v roce 2007 a blížil 

se mu ještě v roce 2008. V následujících obdobích se výsledky uvedenému požadavku začaly 

vzdalovat a vykazovat sestupný trend (viz. tabulka č. 11). Společnost tak financuje část 

dlouhodobého majetku z krátkodobých zdrojů, což negativně ovlivňuje její likviditu 

a finanční stabilitu. Tuto skutečnost rovněž potvrzuje převaha využívání krátkodobých zdrojů 

financování nad zdroji dlouhodobými.  

 

Rovněž krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem vykazuje zejména v posledních dvou 

obdobích sestupnou tendenci (viz. tabulka č. 11). Tato situace by mohla svědčit o využívání 

tzv. daňového štítu ke zvýšení rentability vloženého kapitálu. Z provedené analýzy však 
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vyplývá, že rentabilita jak vlastního, tak celkového kapitálu se snižuje a v roce 2011 dokonce 

vykazuje záporné hodnoty a společnost již není schopna pokrýt úhradu úroků z úvěrů 

ze zisku. Společnost by proto měla provést podrobnou analýzu kapitálové struktury 

společnosti a optimalizaci financování svého dlouhodobého majetku.  

 

5.2.5 Ukazatele s využitím cash flow 

Ukazatele s využitím cash flow vyjadřují vnitřní finanční potenciál podniku. Ukazatele 

obratové rentability, finančního využití kapitálu a finanční rentability finančního fondu 

by měly vykazovat rostoucí trend. Optimální hodnota stupně oddlužení by se měla pohybovat 

mezi 20 – 30 %. [11] 

 

Obrázek 22: Vývoj ukazatelů s využitím CF ve VHM a. s. v období 2007-2011 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

Obratová rentabilita vykazuje kolísavý trend. Nejvyšší růst zaznamenala meziročně v období 

2007 - 2008, kdy vzrostla téměř pětinásobně. Poté vykazovala sestupný trend, ale v roce 2011 

opět vzrostla o více než 100 % oproti předchozímu období (viz. obrázek č. 22). 

 

Stupeň oddlužení dosahoval doporučené hodnoty pouze v roce 2008, a to 25,7 %. Nejvíce 

se pak doporučené hodnotě přibližoval v roce 2009, kdy činil 17,3 %. V ostatních obdobích 

doporučené hodnoty zdaleka nedosahoval. Nevykazoval však jednoznačně klesající trend, 

v roce 2011 vzrostl oproti předcházejícímu období téměř o 28 %, což naznačuje příznivý 

vývoj (viz. obrázek č. 22). 
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Ukazatel finančního využití vlastního kapitálu měl ve sledovaném období kolísavý charakter, 

vykazuje však kladné hodnoty. Ukazatel finanční rentability finančního fondu se kromě roku 

2007 nacházel v záporných hodnotách. Nejvyšší propad zaznamenal v roce 2008. 

V dalších obdobích vykazuje rostoucí trend, přesto stále zůstává v záporných hodnotách 

(viz. obrázek č. 22). Podnik tak není schopen v posledních čtyřech letech vytvářet hodnotu 

z vnitřních zdrojů. Tuto skutečnost potvrdila i klesající hodnota čistého pracovního kapitálu 

v celém sledovaném období, která od roku 2008 vykazuje záporné hodnoty. Pozitivně se však 

jeví rostoucí trend finančního fondu. Cash flow z provozní činnosti má kolísavý charakter, 

ale v celém sledovaném období nabývá kladných hodnot. Meziročně v období 2010-2011 

cash flow vzrost o 20,93 %. Pokud by cash flow z provozní činnosti rostl, dalo by 

se předpokládat, že finanční fond může v příštích obdobích dosáhnout kladné hodnoty.  

 

Kolísavý vývoj všech analyzovaných ukazatelů kopíruje vývoj cash flow z provozní činnosti 

ve sledovaném období. Pozitivně se může jevit růst hodnot sledovaných ukazatelů s využitím 

cash flow v posledním roce, ale vzhledem ke klesajícím hodnotám  peněžních prostředků 

na začátku a konci účetního období nelze předpokládat další růst analyzovaných ukazatelů.  

 

5.3 Souhrnné indexy hodnocení 

Souhrnné indexy hodnocení vyjadřují a prognózují celkovou finanční situaci a výkonnost 

podniku pomocí jednoho čísla. V následujících podkapitolách bude provedeno zhodnocení 

podniku pomocí bankrotního a bonitního modelu. 

5.3.1 Bankrotní model 

Pro zjištění, zda je společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. ohrožena 

bankrotem jsem vybrala model IN – Index důvěryhodnosti, protože je určen pro české 

prostředí, a proto má pro český podnik velmi dobrou vypovídací schopnost. I když mnoho 

podniků využívá Altmanův index, je Index důvěryhodnosti IN českými ekonomy dlouhodobě 

považován pro hodnocení českých podniků jako nejvhodnější. [27] Výpočet bankrotního 

modelu je uveden v příloze č. 16. 

 

Index IN 95 

 Index IN 95 (vzorec 26) je nazýván indexem věřitelským a je zaměřen na hodnocení nároků 

věřitelů z hlediska likvidity.  
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Tabulka 12: Index IN 95 v období 2007 - 2011 

 
Index IN 95 Slovní hodnocení 

2007 4,243 Finančně zdravý podnik 

2008 2,465 Finančně zdravý podnik 

2009 2,057 Finančně zdravý podnik 

2010 1,233 Šedá zóna - podnik má určité finanční potíže 

2011 0,879 Finančně nezdravý podnik - není schopen dostát svých závazků 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

V letech 2007 až 2009 vykazovala společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

dobré finanční zdraví. Index IN 95 však vykazoval po celé toto období pokles. V roce 2010 

se již společnost nacházela v „šedé zóně“, která vypovídá o projevujících se finančních 

problémech, ale podnik ještě nelze hodnotit jako finančně nezdravý. V roce 2011 se již 

společnost zařadila do pásma finančně nezdravého podniku (viz. tabulka č. 12).  

 

Index IN 99 

Index IN 99 (vzorec 27) hodnotí podnik z hlediska tvorby hodnoty pro vlastníka, jedná 

se vlastně o bonitní model. 

 

Tabulka 13: Index IN 99 v období 2007 - 2011 

 
Index IN 99 Slovní hodnocení 

2007 1,043 Spíše netvoří hodnotu pro vlastníka – podnik s potencionálními problémy 

2008 0,799 Spíše netvoří hodnotu pro vlastníka – podnik s potencionálními problémy 

2009 0,556 Podnik netvoří hodnotu pro vlastníka – finančně nezdravý podnik 

2010 0,370 Podnik netvoří hodnotu pro vlastníka – finančně nezdravý podnik 

2011 0,335 Podnik netvoří hodnotu pro vlastníka – finančně nezdravý podnik 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

Z tabulky č. 13 vyplývá, že společnost se za celé sledované období nenacházela v pásmu 

finančního zdraví. V letech 2007 až 2008 se nacházela v pásmu, kdy vytvářela minimální 

ekonomickou hodnotu. V následujících třech letech už netvořila hodnotu vůbec a dostala 

se do ztráty.  
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Index IN 01 

Index 01 (vzorec 28) spojuje oba předchozí indexy a sleduje tvorbu ekonomické přidané 

hodnoty. Tento index je určen zejména pro průmyslové podniky. 

 

Tabulka 14: Index IN 01 v období 2007 - 2011 

 
Index IN 01 Slovní hodnocení 

2007 1,582 Šedá zóna - bonitní podnik, který netvoří hodnotu  

2008 0,962 Šedá zóna - bonitní podnik, který netvoří hodnotu  

2009 0,803 Šedá zóna - bonitní podnik, který netvoří hodnotu  

2010 0,534 Podnik spěje k bankrotu 

2011 0,406 Podnik spěje k bankrotu 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

V období 2007 – 2009 se podnik nacházel v „šedé zóně“, kdy sice netvořil hodnotu, ale také 

nevykazoval známky bankrotu. V posledních dvou obdobích se již nachází v bankrotním 

pásmu a je ohrožena bankrotem s pravděpodobností 86 % (viz. tabulka č. 14).    

  

Výsledky bankrotního modelu IN – index důvěryhodnosti nejsou pro podnik nijak pozitivní, 

navíc vykazují po celé období sestupný trend. Odrážejí nepříznivé výsledky hospodaření, 

které se zhoršily zejména v posledních dvou sledovaných obdobích.  

 

5.3.2 Bonitní model 

Bonitní modely stanoví hodnotu neboli bonitu hodnoceného podniku. Pro hodnocení 

společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. jsem vybrala Douchovu bilanční 

analýzu, protože je vytvořena pro české ekonomické prostředí a je možné ji použít 

v jakémkoliv podniku bez ohledu na jeho velikost. Výpočet bonitního modelu je uveden 

v příloze č. 17. 

Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy 

Douchova bilanční analýza I je spíše orientační a slouží pro rychlé zhodnocení podniku.  

Největší váha je v případě tohoto modelu přiřazena rentabilitě a likviditě. 
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Tabulka 15: Douchova bilanční analýza I v období 2007 - 2011 

Bilanční analýza I Celkový ukazatel Slovní hodnocení 

2007 1,009 dobrá 

2008 0,640 únosná 

2009 0,485 špatná 

2010 0,257 špatná 

2011 0,073 špatná 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

Z výsledků této analýzy vyplývá, že bonita podniku byla „dobrá“ pouze v roce 2007. V roce 

2008 se dostala do pásma „únosnosti“ a od roku 2009 se nachází ve „špatném“ pásmu. 

Hodnoty opět vykazují v celém sledovaném období postupný pokles (viz. tabulka č. 15). 

Tento vývoj je ovlivněn zejména zhoršující se rentabilitou a likviditou společnosti.  

 

Douchova bilanční analýza II zahrnuje do hodnocení více ukazatelů a je tedy komplexnější. 

Největší váha je v tomto modelu přiřazena ukazatelům rentability. 

 

Tabulka 16: Douchova bilanční analýza II v období 2007 - 2011 

Bilanční analýza II Celkový ukazatel Slovní hodnocení 

2007 1,139 dobrá 

2008 0,711 šedá zóna 

2009 0,621 šedá zóna 

2010 -0,227 špatné - alarmující 

2011 0,014 špatné 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní výpočty 

 

Z provedené analýzy je zřejmé (viz. tabulka č. 16), že bonita společnosti VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a. s. byla, stejně jako u bilanční analýzy I, „dobrá“ pouze v roce 

2007. V období 2008 až 2009 se společnost nacházela v „šedé zóně“, kdy nelze jednoznačně 

posoudit, zda si podnik vede dobře či špatně. V období 2010 až 2011 se podnik nacházel 

v pásmu „špatného“ hodnocení. V roce 2010 dosahoval celkový ukazatel bilanční analýzy II 

dokonce zápornou hodnotu, což je považováno za alarmující stav. V roce 2011 se tento 

ukazatel stále nacházel v pásmu „špatného“ hodnocení, ale dosahoval již kladné hodnoty. 
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Vývoj ukazatelů Douchovy bilanční analýzy II rovněž nejvíce ovlivnila zhoršující 

se rentabilita společnosti, kdy ta není schopna zhodnocovat svěřené finanční prostředky. 
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6 Využití informací z účetnictví pro řízení 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

 

V této kapitole bude nastíněno, jakým způsobem společnost VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. využívá informace z účetních výkazů pro řízení.  

Vybrané hodnoty z účetních výkazů společnosti jsou pravidelně sledovány a slouží 

manažerům jako podklady pro řízení jednotlivých úseků. Výsledky hospodaření jsou 

pravidelně projednávány vedením společností VÍTKOVICE, a. s. a VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. Účetní informace jsou rovněž využívány pro sestavování krátkodobého 

ročního plánu a tříletého strategického plánu společnosti. Časový harmonogram 

předkládaných informací a projednávání sledovaných účetních výsledků jsou 

upraveny vnitřními předpisy společností VÍTKOVICE, a. s. a VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s.  

6.1 Nejčastěji využívané účetní informace  

K nejčastěji využívaným účetním informacím pro řízení a rozhodování v podniku patří: 

 kontraktace (sjednávání a uzavírání smluv), 

 tržby  

 hospodářský výsledek  

 cash flow  

 nejakost 

Další údaje jsou využívány především při neplnění některého ze základních ukazatelů 

hospodaření. Tyto informace jsou pak dále analyzovány, na základě výsledků analýz jsou 

přijímána nápravná opatření. Efektivita přijatých nápravných opatření je sledována a následně 

je znovu vyhodnocováno plnění daných ukazatelů.  

6.2 Uživatelé účetních výkazů společnosti  

K uživatelům informací z účetních výkazů patří zejména úzké vedení společnosti a odborní 

ředitelé jednotlivých úseků. Dále tyto informace slouží ředitelům produktových obchodních 

jednotek (PBU) a vedoucím nákladových středisek. Sledované hodnoty účetních výkazů jsou 

v pravidelných intervalech předkládány: 
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 představenstvu společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

 generálnímu řediteli mateřské společnosti VÍTKOVICE, a. s. 

 generálnímu řediteli VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

 odborným ředitelům VÍTKOVICE, a. s. 

 odborným ředitelům VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

 ředitelům PBU (Product Bussines Unit) VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

 vedoucím nákladových středisek VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

 

6.3 Hodnocení ukazatelů hospodaření 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. má zpracován plán předkládání a projednávání 

jednotlivých ukazatelů hospodaření, a to na základě platných vnitřních předpisů společnosti. 

Sledované ukazatele hospodaření jsou vyhodnocovány a projednávány manažery společností 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. a VÍTKOVICE, a. s.  

Hodnoty sledovaných údajů z účetních výkazů jsou pravidelně porovnávány s ročními 

a strategickými plány společnosti. V případě, že hodnoty v účetních výkazech vykazují 

významné odchylky od plánovaných hodnot, jsou zpracovávány podrobné rozbory sloužící 

k odhalení příčin odchylek a následně přijímána opatření k eliminaci příslušných odchylek. 

Přehled nejvýznamnějších ukazatelů vycházejících z účetních výkazů, které jsou pravidelně 

sledovány a vyhodnocovány manažery společnosti, je uveden v následujících podkapitolách.  

6.3.1 Ukazatele hospodaření hodnocené vrcholovými manažery 

společnosti členěné dle frekvence 

 

Přehled nejvýznamnějších ukazatelů hodnocených jedenkrát měsíčně 

 První pracovní den v měsíci je generálnímu řediteli, obchodnímu řediteli a finančnímu 

řediteli VÍTKOVICE, a. s. a VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. předkládána 

předběžná obchodní statistika společnosti. Informace připravuje obchodní úsek. 

 

 Třetí pracovní den v měsíci je finančními řediteli VÍTKOVICE, a. s. a VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a. s. projednáván přehled úvěrů a závazků vůči finančním 
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institucím a společností skupiny VÍTKOVICE HOLDING a. s. Tyto údaje připravuje 

finanční úsek – odbor financování.  

 

 Šestý pracovní den je finančním ředitelům VÍTKOVICE, a. s. a VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. a odborným ředitelům VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

předkládán předběžný reporting vybraných ukazatelů. Ke sledovaným ukazatelům 

patří zejména výsledek hospodaření, vývoj tržeb, výkonů a přidané hodnoty, stav zásob, 

pohledávek a závazků, investiční činnost, odpisy, kontraktace, rentabilita tržeb, doba 

obratu zásob, pohledávek a závazků, vývoj průměrné mzdy a další. Informace jsou 

připravovány finančním úsekem – odborem controllingu.  

 

 Devátý pracovní den jsou odborným ředitelům VÍTKOVICE, a. s. předkládána 

zpracovaná opatření k výsledkům z předběžného reportingu. Tyto informace 

připravuje vedení společnosti. Výsledky ukazatelů a přijata opatření k výsledkům 

z předběžného reportingu jsou projednávána na poradách finančních ředitelů a ředitelů 

společností jedenkrát měsíčně.  

 

 Dvacátý den v měsíci jsou generálnímu řediteli a odborným ředitelům VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a. s., generálnímu řediteli a odborným ředitelům 

VÍTKOVICE, a. s. a představenstvu společnosti předkládány výsledky hospodaření - 

reporting v plném rozsahu. Informace připravuje finanční úsek – odbor controllingu. 

Výsledky hospodaření projednává představenstvo společnosti. Dále jsou tyto výsledky 

probírány na poradách finančních ředitelů, ředitelů společností a personálních ředitelů 

společností.  

 

 Dvacátý sedmý den v měsíci jsou předkládány generálnímu řediteli a odborným ředitelům 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s., vedoucím nákladových středisek a ředitelům 

produktových obchodních jednotek (PBU) výsledky hospodaření za jednotlivá 

nákladová střediska a výsledky hospodaření za obchodní jednotky (PBU). Výsledky 

hospodaření jsou připravovány finančním úsekem – odborem controllingu a jsou 

projednávány na poradách ředitele společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

 

 Informace o stavu investic jsou předkládány generálnímu řediteli VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. řediteli pro strategii VÍTKOVICE, a. s. a projednávány 
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představenstvem společnosti. Informace o investiční činnosti jsou připravovány 

investičním úsekem.  

 

 Problematika oprav je projednávána na výrobních poradách úseků. Informace o situaci 

v opravách jsou připravovány výrobním úsekem a předkládány generálnímu řediteli 

a výrobním ředitelům VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

 

 Situace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je projednávána 

na poradě vedení. Informace o pracovních úrazech a bezpečnostních incidentech jsou 

předkládány generálnímu řediteli a odborným ředitelům VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. Informace připravuje útvar BOZP. 

Přehled nejvýznamnějších ukazatelů hodnocených dvakrát měsíčně 

 Stav pohledávek je předkládán odborným ředitelům VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. a projednáván komisí pro pohledávky. Informace o stavu pohledávek 

připravuje finanční úsek – odbor financování. 

Přehled nejvýznamnějších ukazatelů hodnocených jedenkrát týdně 

 Údaje o zakázkách, nabídkách, obchodních příležitostech a kontraktacích jsou 

předkládány generálnímu řediteli VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

a projednávány zakázkovou komisí generálního ředitele VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. Informace o stavu uvedených ukazatelů připravuje obchodní úsek. 

 

 V návaznosti na údaje o zakázkách, nabídkách, kontraktacích a obchodních příležitostech 

jsou rovněž jedenkrát týdně předkládány generálnímu řediteli VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. informace o výrobních kapacitách a jejich naplněnosti. 

Tyto informace jsou projednávány zakázkovou komisí. Za jejich přípravu je odpovědný 

výrobní úsek.  

 

 Vybrané obchodní nabídky jsou předkládány generálnímu řediteli VÍTKOVICE, a. s. 

a projednávány zakázkovou komisí VÍTKOVICE, a. s.  Informace o vybraných 

obchodních nabídkách jsou připravovány obchodním úsekem. 
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 Informace o problematice jakosti (nejakost) ve výrobě jsou předkládány generálnímu 

řediteli a odborným ředitelům VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. Projednávány 

jsou na poradě zaměřené na nejakostní výrobu. Údaje připravuje úsek pro řízení jakosti.  

6.3.2 Ukazatele hospodaření hodnocené odbornými řediteli 

společnosti 

S účetními informacemi pracují pravidelně také odborní ředitelé jednotlivých úseků. 

Na pravidelných týdenních poradách vyhodnocují výsledky činnosti svých úseků, sledují 

odchylky od plnění plánu, navrhují opatření k jejich eliminaci a vyhodnocují efektivitu 

přijatých opatření. K nejsledovanějším ukazatelům na úrovni odborných ředitelů úseků patří 

mimo jiné plnění technicko-hospodářských norem, sledování přesčasových hodin a příplatků 

zaměstnancům, sledování pracovních úrazů a dodržování bezpečnostních předpisů 

v jednotlivých nákladových střediscích.   

6.3.3 Ukazatele hospodaření hodnocené řediteli PBU a vedoucími 

nákladových středisek 

Ředitelé produktových obchodních jednotek (PBU) a vedoucí nákladových středisek 

využívají ve větší míře informace z vnitropodnikového účetnictví. Ředitelé PBU nejčastěji 

vyhodnocují, sledují a přijímají opatření v oblasti realizace zakázek, rentability tržeb 

a zakázek, sledují vývoj pohledávek, včetně pohledávek po splatnosti.  

 

Vedoucí nákladových středisek se zaměřují především na vyhodnocování a řízení nákladů 

na zpracování zakázek, režijních nákladů, nákladů spojených s poruchami strojů a zařízení, 

nákladů spojených s mimořádnými událostmi jako jsou havárie apod., rovněž sledují 

a vyhodnocují vývoj stavu zásob materiálu, množství pracovních úrazů a porušování 

bezpečnostních předpisů.   

 

6.4 Využití ukazatelů hospodaření 

při strategickém řízení společnosti 

Při strategickém řízení využívá společnost nejen výsledky finančních ukazatelů, ale zaměřuje 

se také na nefinanční ukazatele. Soustředění se pouze na finanční měřítka může omezit 

potenciál podniku v budoucnu. Management společnosti si uvědomuje, že nehmotná aktiva 

ve formě kvality své produkce a služeb, spokojených a loajálních zákazníků 
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a kvalifikovaných zaměstnanců, jsou pro perspektivní vývoj společnosti stejně důležitá jako 

její hmotná a finanční aktiva. Společnost proto při strategickém řízení vychází ze základních 

principů metody Balanced Scorecard. Tato metoda se zaměřuje na sledování výkonnosti 

podniku ve čtyřech oblastech – oblasti finanční, zákaznické, interních procesů a  učení 

se a růstu. Společnost má stanoveny vize a strategické cíle, zpracovány strategické plány 

a stanoveny procesy, jak těchto cílů dosáhnout. Plnění cílů je sledováno a pravidelně 

vyhodnocováno. Velkou pozornost společnost věnuje zákazníkům. Zaměřuje se na jejich 

potřeby, očekávání a plnění jejich požadavků, protože zákazníci zásadně ovlivňují další 

vývoj, růst a existenci společnosti.     
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7 Výsledky a doporučení 

7.1 Celkový souhrn výsledků 

Finanční analýza byla provedena ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

za období 2007 až 2011. Zdrojem informací byly účetní výkazy a výroční zprávy společnosti.  

Výsledky finanční analýzy byly ovlivněny odštěpením části společnosti VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a. s. k 1. 6. 2008 a převedením části jejího jmění na společnost 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. Důvodem odštěpení byla restrukturalizace 

společnosti, kdy došlo k rozdělení výrobních a engineeringových oborů. Období, za které byla 

analýza zpracována, bylo poznamenáno finanční a hospodářskou krizí vzniklou v roce 2008 

a pokračující v dalších sledovaných letech. Krize výrazně ovlivnila hospodářské výsledky 

zejména v období 2009 až 2011.  

V rámci finanční analýzy byla nejprve provedena analýza absolutních ukazatelů, která 

zahrnuje vertikální analýzu rozvahy, horizontální analýzu rozvahy, výkazu zisku a ztráty 

a cash flow. Z vertikální analýzy kapitálové struktury společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. vyplynulo, že z větší části využívá k financování svého majetku cizí 

zdroje, a to přibližně z 60 %. Tímto se řadí ke společnostem preferujícím spíše agresivnější 

způsob financování, který může zvyšovat rentabilitu vlastního kapitálu, ale také může ohrozit 

finanční stabilitu podniku. Na cizích zdrojích se nejvyšší měrou podílely krátkodobé bankovní 

úvěry a krátkodobé závazky z obchodních vztahů. Vlastní kapitál byl tvořen z více než 70 % 

základním kapitálem. Výsledek hospodaření se na vlastním kapitálu podílel v průběhu 

sledovaného období stále menší měrou. Nejvyšší hodnoty dosahoval v roce 2007, kdy tvořil 

20,21 % vlastních zdrojů. V roce 2011 dosáhl záporné hodnoty a společnost generovala 

ztrátu. V majetkové struktuře společnosti převažují od roku 2009 stálá aktiva nad oběžnými 

a vykazují stoupající trend. Tento vývoj je ovlivněn zejména masivním investicemi do nových 

výrobních zařízení, které započaly v roce 2008 a pokračovaly po celé sledované období. 

Největší objem oběžných aktiv tvoří krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a zásoby, 

z nichž nejvýznamnější složku tvoří vlastní výrobky a polotovary.  

Z horizontální analýzy kapitálové a majetkové struktury společnosti je zřejmý trvalý pokles 

jejích hodnot za celé sledované období. Největší pokles byl zaznamenán meziročně v období 

2007 – 2008, kdy činil více než 31 %. Tento pokles způsobilo snížení majetku z důvodu 

odštěpení části společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. v polovině roku 2008. 
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Další sestupný trend ve vývoji kapitálové a majetkové struktury byl ovlivněn zhoršujícím 

se výsledkem hospodaření v důsledku pokračující hospodářské krize. Klesající trend 

vykazoval v celém sledované období také hospodářský výsledek. Postupný pokles výsledku 

hospodaření byl způsoben nastupující hospodářskou a finanční krizí v roce 2008 a jejím 

pokračováním v dalších letech. V roce 2009 a 2010 docházelo ke ztrátě zakázek, některé 

potvrzené objednávky byly stornovány, docházelo také k odsunutí termínů dodávek. Ztrátu 

společnosti v roce 2011 způsobilo snížení objemu zakázek a nárůst cen energií, to vše při stále 

se zvyšujícím tlaku na snížení cen výrobků. Nepříznivý vývoj hospodářského výsledku 

ovlivnil všechny další ukazatele finanční analýzy. Horizontální analýza toku finančních 

prostředků vykazovala kolísavý charakter. Pozitivním jevem je, že cash flow z provozní 

činnosti nabýval po celé sledované období kladných hodnot, čímž zajišťoval společnosti 

schopnost hradit své závazky. Záporný vývoj cash flow z investiční činnosti v celém 

sledovaném období vypovídá o rozsáhlé investiční činnosti společnosti. Výdaje na investice 

předpokládají generování zisku v příštích obdobích, což by mohlo zvrátit dosavadní 

nepříznivý finanční vývoj společnosti. Ten je zřejmý z vývoje toku peněžních prostředků 

na začátku a konci účetního období, který vykazuje po celé sledované období značný pokles.  

Další část finanční analýzy byla zaměřena na vyhodnocení poměrových ukazatelů. Z hodnot 

ukazatelů likvidity vyplynulo, že likvidita byla v celém sledovaném období nedostatečná. 

Tato skutečnost signalizuje ohrožení platební schopnosti společnosti. Likviditu společnosti 

negativně ovlivnila převaha cizích, zejména krátkodobých zdrojů financování spolu 

s klesajícím hospodářským výsledkem. Čistý pracovní kapitál nabýval kladné hodnoty pouze 

v roce 2007. V dalších obdobích je záporný a trvale klesá. Společnost tak nemá vytvořenu 

finanční rezervu pro případnou rychlou úhradu krátkodobých závazků. Výši čistého 

pracovního kapitálu nepříznivě ovlivnilo snižování oběžných aktiv, zejména zásob 

a nedokončené výroby, v souvislosti s příliš vysokými krátkodobými závazky a krátkodobými 

bankovními úvěry. Nepříznivý vývoj čistého pracovního kapitálu negativně ovlivnil způsob 

financování dlouhodobého majetku. Ten je v posledních třech letech sledovaného období 

financován z krátkodobých cizích zdrojů. Vzhledem k nepříznivým výsledkům likvidity 

a klesajícímu vývoji hodnot pracovního kapitálu hrozí společnosti finanční nestabilita.  

Všechny ukazatele rentability vykazují ve sledovaném období sestupný trend a v roce 2011 

vykazují záporné hodnoty. Nepříznivý vývoj rentability je ovlivněn zejména klesajícím 

hospodářským výsledkem společnosti. Hospodářský výsledek z provozní činnosti, který je 
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pro tvorbu zisku prioritní, negativně ovlivňoval pokles tržeb v období 2008 – 2009 a růst 

výkonové spotřeby v období 2010 a 2011. Postupně se tak zmenšoval rozdíl mezi tržbami 

a výkonovou spotřebou, což vedlo ke snižování přidané hodnoty. Obrat nastal v roce 2011, 

kdy došlo k nárůstu tržeb a přidané hodnoty. Je zřejmé, že přes problémy, které přinesla 

hospodářská krize, se společnosti podařilo přizpůsobit portfolio svých výrobků aktuálním 

požadavkům trhu a najít nové zákazníky. Začínají se rovněž projevovat efekty investiční 

činnosti společnosti. Problémem zůstávají vysoké náklady na vstupní suroviny. 

Ukazatele aktivity vykazují klesající trend v obratovosti zásob, což je pro společnost příznivý 

jev. Snižování doby obratu zásob pozitivně ovlivňuje cash flow z provozní činnosti. Pokles 

doby obratu u zásob urychluje přeměnu tohoto majetku zpět ve finanční prostředky a příznivě 

ovlivňuje likviditu společnosti.  Problémem je vztah mezi dobou obratu závazků a pohledávek 

z obchodních vztahů zejména v posledních dvou letech sledovaného období. Doba obratu 

pohledávek značně převyšuje dobu obratu závazků a negativně ovlivňuje likviditu 

společnosti. Tato situace naznačuje problémy v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

Z analýzy ukazatelů zadluženosti vyplynulo, že společnost využívá k financování ve větší 

míře cizí zdroje. Tuto skutečnost potvrdilo i srovnání ukazatele celkové zadluženosti 

s průměry v odvětví. Nepříznivý vývoj byl zaznamenán u ukazatele úrokového krytí, kdy bylo 

zjištěno, že tento ukazatel vykazuje po celé období sestupný trend a v roce 2011 již společnost 

nebyla schopna pokrýt úhradu úroků ze závazků ziskem. Analýza zadluženosti ukázala, 

že ve společnosti převládají krátkodobé zdroje financování nad dlouhodobými. Tato situace 

je způsobena zejména převahou krátkodobých bankovních úvěrů nad dlouhodobými. Od roku 

2009 společnost financuje část dlouhodobého majetku z krátkodobých zdrojů, čímž 

je ohrožena likvidita a finanční stabilita společnosti.  

Ukazatele s využitím cash flow vykazují v celém sledovaném období kolísavý charakter. 

V roce 2011 vykazují sledované ukazatele růst, což je příznivý vývoj. Vzhledem ke klesajícím 

hodnotám peněžních prostředků na začátku a konci účetního období však nelze další růst 

těchto ukazatelů předpokládat.  

V závěru finanční analýzy bylo finanční zdraví společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. ohodnoceno pomocí bankrotního a bonitního modelu. Výsledky 

hodnocení jak bankrotního, tak bonitního modelu nevyšly pro společnost příznivě. Výsledky 

se v obou případech ve sledovaném období postupně zhoršují. Dle bankrotního modelu 
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vykazuje společnost, zejména v posledních dvou letech, známky špatného finanční zdraví 

a ohrožení bankrotem. Rovněž bonitní model zařazuje společnost do zóny špatného 

finančního zdraví. Tyto výsledky jsou nepříznivé jak pro vlastníky a investory, 

tak pro věřitele a zákazníky.  

Z informací o využívání údajů z účetních výkazů, které byly v této kapitole nastíněny, 

jednoznačně vyplývá, že společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. s těmito 

informacemi pravidelně pracuje, a to na všech úrovních managementu. Vybrané položky 

účetních výkazů tvoří podklady pro sestavování ročních i strategických plánů společnosti. 

Sledované účetní ukazatele jsou pravidelně vyhodnocovány a projednávány na poradách 

vedení společnosti a na poradách odborných ředitelů jednotlivých úseků. Účetní ukazatele 

jsou porovnávány s plány společnosti a v případě zjištěných odchylek jsou přijímána 

nápravná opatření k eliminaci těchto odchylek. Informace získané z účetních výkazů tak 

přímo ovlivňují rozhodování manažerů při řízení svých úseků. Komplexní výsledky 

hospodářské činnosti mají vliv na strategická rozhodování vedení společnosti. Termíny 

projednávání výsledků hospodaření jsou stanoveny vnitřními předpisy společností 

VÍTKOVICE, a. s. a VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. Strategické řízení společnosti 

vychází ze základních principů metody Balanced Scorecard. Při tvorbě vizí, strategických cílů 

a plánů tak zohledňuje nejen finanční ukazatele, ale využívá i ukazatelů nefinančních. 

Společnost je tak schopna lépe zhodnotit svůj potenciál a stanovit dlouhodobé cíle.   

 

7.2 Doporučení 

Z výsledků finanční analýzy vyplynulo, že společnost VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. má největší problém s dlouhodobým poklesem hospodářského výsledku, 

její hospodaření bylo v roce 2011 již ztrátové. Další problémy se projevují v oblasti likvidity, 

která může ohrozit platební schopnost společnosti.   

1. Největší problémy v oblasti hospodaření společnosti způsobují vysoké náklady na vstupní 

suroviny, ceny energií a materiálu. Růst cen energií se předpokládá i v roce 2013. 

Společnost je bude muset promítnout do konečných cen výrobků, což sníží jejich 

konkurenceschopnost. Doporučila bych pokusit se o vyjednání výhodnějších cenových 

podmínek u dodavatelů materiálu a poskytovatelů služeb, zejména dodavatelů energií. 
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Dá se očekávat, že určitou úsporu nákladů v dalších obdobích přinesou realizované 

investice do nových výrobních technologií.  

2. Nedostatečnou likviditu společnosti ovlivňuje zejména nepříznivý výsledek hospodaření 

a struktura cizích zdrojů financování ve společnosti. Největší položku ve struktuře cizích 

zdrojů tvoří krátkodobé bankovní úvěry, které velmi výrazně převažují nad úvěry 

dlouhodobými. V posledních třech sledovaných obdobích financuje společnost část 

dlouhodobého majetku z krátkodobých zdrojů. Doporučila bych proto přehodnotit způsob 

financování zejména dlouhodobého majetku a více využívat dlouhodobých úvěrů. 

3. Pro zlepšení výsledku hospodaření a zvýšení zisku potřebuje společnost zajistit růst tržeb. 

Tuto skutečnost si společnost uvědomuje a snaží se získávat nové zákazníky, přizpůsobit 

své produkty požadavkům trhu a navýšit počet zakázek. Vzhledem k pokračující 

hospodářské krizi a růstu konkurentů v Asii zaměřených na výrobu zalomených hřídelí, 

které patřily ke klíčovým produktům společnosti, se tyto potřeby nedaří vždy splnit. 

Doporučuji pokračovat v aktivitách zaměřených na získávání nových zákazníků 

a zakázek. Marketingovou komunikaci bych doporučila postavit zejména na zdůraznění 

kvality produktů společnosti a zajištění dokonalého servisu po celou dobu jejich 

životnosti.  

 

4. V případě doby obratu závazků a pohledávek z obchodních vztahů, kdy doba obratu 

pohledávek značně převyšuje dobu obratu závazků, bych doporučila provést analýzu 

dodavatelsko-odběratelských vztahů a upravit smluvní podmínky tak, aby nedocházelo 

k tak velkému nesouladu mezi úhradami závazků a inkasem pohledávek.  

5. Informace, získané z účetních výkazů, využívá společnost VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. pro řízení příkladným způsobem. Účetní informace jsou využívány 

k hodnocení hospodářského vývoje v minulosti, slouží jako zpětná vazba hodnocení 

současného vývoje a rovněž jsou využívány pro plánování a prognózování budoucího 

vývoje hospodaření společnosti. Doporučuji proto v tomto způsobu práce s účetními daty 

dále pokračovat. 
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8 Závěr 

 Účetní informace jsou důležitým nástrojem pro řízení podniku. Díky nim lze posoudit vývoj 

hospodaření v časovém horizontu, posoudit celkové zdraví podniku a prognózovat jeho další 

vývoj. Tyto informace jsou důležité pro všechny, kdo mají k podniku jakýkoliv vztah, ať už 

jde o akcionáře, management, zákazníky, dodavatele, banky, zaměstnance nebo veřejnost. 

Nástrojem, který je schopen zhodnotit finanční situaci podniku a odhalit silné a slabé stránky 

jeho hospodaření, je finanční analýza. Informace, které poskytují účetní výkazy, je nutné 

neustále sledovat. Skýtají dokonalou zpětnou vazbu o manažerských rozhodnutích, a proto lze 

s jejich pomocí zlepšit kvalitu řízení podniku. 

 

Cílem diplomové práce bylo pomocí finanční analýzy zhodnotit finanční zdraví společnosti 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s., navrhnout doporučení pro řešení případných 

nedostatků a zhodnotit využívání informací účetnictví v jednotlivých oblastech řízení.  

 

Finanční analýza společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. byla provedena 

za období 2007 – 2011. Výsledky finanční analýzy odhalily problémy v hospodaření 

společnosti. Ta se ve sledovaném období potýká s poklesem hospodářského výsledku, který 

v roce 2011 dosáhl ztráty. Vývoj hospodářského výsledku negativně ovlivnily zejména 

stoupající náklady na vstupní suroviny a současně tlak na snížení cen produktů. Tento 

nepříznivý vývoj byl navíc umocněn trvající hospodářskou a finanční krizí, která vyvolala 

citelný odliv zakázek. Nepříznivý vývoj hospodářského výsledku ovlivnil všechny další 

ukazatele finanční analýzy. 

 

Největší problémy byly zjištěny v oblasti likvidity společnosti. Ta byla nepříznivě ovlivněna 

především klesajícím hospodářským výsledkem a strukturou cizích zdrojů financování 

společnosti. Krátkodobé cizí zdroje financování značně převyšují zdroje dlouhodobé. Od roku 

2009 je již část dlouhodobého majetku financována z krátkodobých zdrojů, což zhoršuje 

likviditu a ohrožuje finanční stabilitu společnosti. Problémová se jeví také oblast řízení 

pohledávek a závazků. Doba obratu pohledávek značně převyšuje dobu obratu závazků 

a dochází tak k časovému nesouladu mezi úhradou závazků a inkasem pohledávek, 

což se rovněž negativně odráží na likviditě.  
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Také souhrnné indexy hodnocení nevyšly pro společnost VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. příznivě. Zejména v posledních dvou sledovaných obdobích byla 

společnost na základě výsledků bonitního a bankrotního modelu zařazena do zóny špatného 

finančního zdraví s hrozbou bankrotu. Tyto výsledky vytvářejí nepříznivý obraz 

jak pro vlastníky a investory, tak pro věřitele a zákazníky. Na základě výsledků finanční 

analýzy byla společnosti navržena doporučení, která by mohla pomoci zmírnit její 

nepříznivou situaci.  

 

Příznivě lze hodnotit vývoj cash flow z provozní činnosti, který nabýval po celé sledované 

období kladných hodnot, čímž byla zajištěna schopnost včasné úhrady závazků společnosti. 

Záporný vývoj cash flow z investiční činnosti ukazuje na rozsáhlou investiční činnost 

do nových výrobních technologií. Zde vidím velký potenciál společnosti pro příští období. 

Věřím, že právě uskutečněné investice přinesou společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. vyšší zisk a zvrátí současný nepříznivý finanční vývoj. Prvním signálem 

toho, že se společnost již odrazila ode dna, může být nárůst tržeb a přidané hodnoty v roce 

2011.   

 

Velmi pozitivně lze hodnotit práci s účetními výkazy. Informace z účetnictví jsou pravidelně 

sledovány, vyhodnocovány a využívány pro řízení společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. na všech úrovních managementu. Strategické řízení společnosti vychází 

ze základních principů metody Balanced Scorecard. 
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Příloha č. 1: Rozvaha (strana aktiv) společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

                                           za období 2007 – 2011 

 

  
č. ř. 2007 2008 2009 2010 2011 

A. AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+31+63)=ř. 67 01 11 353 262 7 790 004 6 869 216 6 792 308 6 576 453 

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04+13+23) 03 4 488 243 3 612 488 3 661 520 3 826 372 3 829 829 

B.   I. Dlouhodobý nehmotný majetek  (ř. 05 až 12) 04 148 156 138 676 149 270 140 682 139 872 

3. Software 07 21 982 7 538 7 193 4 131 3 205 

4. Ocenitelná práva 08 528 365 203 40 839 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 123 710 126 656 140 381 136 511 135 828 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 1 936 4 117 1 493 0 0 

B.   II. Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 14 až 22) 13 4 092 490 3 225 618 3 251 833 3 398 469 3 412 355 

1. Pozemky 14 235 685 186 960 186 960 185 097 185 097 

                2. Stavby 15 335 441 309 925 512 392 473 267 469 054 

                3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 1 434 338 1 830 396 2 050 373 2 249 134 2 347 849 

                6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 155 524 203 059 235 731 212 653 221 834 

                7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 170 952 469 817 165 364 182 529 114 122 

                8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 121 216 114 753 2 838 10 147 1 290 

                9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 1 639 334 110 708 98 175 85 642 73 109 

B.   III. Dlouhodobý finanční majetek   (ř. 24 až 30) 23 247 597 248 194 260 417 287 221 277 602 

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 247 597 248 194 260 417 287 221 277 602 

C. Oběžná aktiva    (ř. 32+39+48+58) 31 6 855 017 4 171 842 3 202 999 2 961 622 2 742 669 

C.   I. Zásoby                    (ř. 33 až 58) 32 2 826 547 1 639 342 1 320 520 1 198 149 1 149 328 

1. Materiál 33 453 447 200 807 176 626 151 315 126 484 

                 2. Nedokončená výroba a polotovary 34 2 306 832 1 386 076 854 806 850 792 869 778 

                 3. Výrobky 35 52 150 52 459 243 731 176 553 144 510 

                 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 14 118 0 45 357 19 489 8 556 

C.   II. Dlouhodobé pohledávky       (ř. 40 až 47) 39 170 613 654 266 365 769 40 399 34 318 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 137 350 47 606 59 100 40 399 33 810 

                 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 30 553 500 000 300 000 0 0 

                 7. Jiné pohledávky 46 2 710 0 0 0 508 

                 8. Odložená daňová pohledávka 47 0 106 660 6 669 0 0 

C.   III. Krátkodobé pohledávky      (ř. 49 až 57) 48 2 876 927 1 712 264 1 312 471 1 674 593 1 522 149 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 2 339 639 1 133 453 965 795 1 158 606 1 221 289 

                 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 14 660 200 000 200 000 300 000 0 

                 6. Stát - daňové pohledávky 54 156 207 255 691 87 736 58 237 80 120 

                 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 157 521 19 234 8 727 18 767 20 299 

                 8. Dohadné účty aktivní 56 52 945 102 233 49 185 69 565 66 241 

                 9. Jiné pohledávky 57 155 955 1 653 1 028 69 418 134 200 

C.   IV. Krátkodobý finanční majetek       (ř. 59 až 62) 58 980 930 165 970 204 239 48 481 36 874 

1. Peníze 59 3 3 0 0 0 

                 2. Účty v bankách 60 950 919 165 967 204 239 42 545 30 689 

                 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 30 008 0 0 5 936 6 185 

D.   I. Časové rozlišení             (ř. 64 až 66) 63 10 002 5 674 4 697 4 314 3 955 

1. Náklady příštích období 64 9 241 5 650 4 695 4 304 3 945 

                 3. Příjmy příštích období 66 761 24 2 10 10 

 

 



 

Příloha č. 2: Rozvaha (strana pasiv) společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

                                           za období 2007 – 2011 
 

    č. ř.  2007 2008 2009 2010 2011 

  PASIVA CELKEM       (ř. 68+85+118)=ř. 01 67 
11 353 

262 7 790 004 6 869 216 6 792 308 6 576 453 

A. Vlastní kapitál     (ř. 69+73+78+81+84) 68 4 575 764 2 628 556 2 861 169 2 832 517 2 671 770 

A.   I. Základní kapitál            (ř. 70 až 72) 69 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 

     1. Základní kapitál 70 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 

A.   II. Kapitálové fondy     (ř. 74 až 77) 73 1 143 739 71 921 393 694 550 566 505 206 

          2. Ostatní kapitálové fondy 75 495 700 495 700 495 700 495 700 495 

         3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 -64 009 -628 574 -306 801 -149 929 -195 289 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 1 207 253 0 0 0 0 

A.   III. Rezervní fondy, neděl. fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79+80) 78 83 422 129 660 145 912 156 990 158 238 

  1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 79 83 422 129 660 145 912 156 990 158 238 

A.   IV. VH minulých let         (ř. 82+83) 81 323 843 1 933 0 0 23 713 

  1. Nerozdělený zisk minulých let 82 323 843 1 933 0 0 23 713 

2. Neuhrazená ztráta z minulých let 83 0 0 0 0 0 

A.   V. VH běžného úč. období (+/-) ( ř. 01-(69+73+78+81+85+118))=ř. 60VZaZ 84 924 760 325 042 221 563 24 961 -115 387 

B. Cizí zdroje       (ř. 86+91+102+114) 85 6 767 213 5 149 946 4 004 001 3 955 794 3 899 265 

B.   I. Rezervy          (ř. 87 až 90) 86 224 307 95 341 94 562 77 336 77 457 

     1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87 100 000 60 000 0 0 0 

         4. Ostatní rezervy 90 124 307 35 341 94 562 77 336 77 457 

B.   II. Dlouhodobé závazky               (ř. 92 až 101) 91 1 371 854 479 232 278 148 204 527 232 080 

   1. Závazky z obchodních vztahů 92 15 681 7 125 136 022 96 340 158 424 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 96 1 224 552 0 0 0 0 

         9. Jiné závazky 100 0 472 107 142 126 98 335 71 119 

        10. Odložený daňový závazek 101 131 621 0 0 9 852 2 537 

      B.III.     Krátkodobé závazky            (ř. 103 až 113) 102 2 677 559 2 184 753 1 300 462 1 043 848 1 098 040 

    1. Závazky z obchodních vztahů 103 1 439 984 994 875 432 094 623 966 630 568 

          5. Závazky k zaměstnancům 107 54 841 36 845 28 099 29 064 27 721 

         6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. Pojištění 108 30 710 26 527 15 812 16 833 16 369 

         7. Stát - daňové závazky a dotace 109 314 729 134 089 144 101 140 353 134 217 

         8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 566 686 110 142 190 033 102 804 99 151 

        10. Dohadné účty pasivní 112 223 730 167 451 105 385 74 278 60 221 

        11. Jiné závazky 113 46 879 714 824 384 938 56 550 129 793 

B.   IV. Bankovní úvěry a výpomoci     (ř. 115 až 117) 114 2 493 493 2 390 620 2 330 829 2 630 083 2 491 688 

  1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 434 671 345 765 264 347 309 551 214 237 

         2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 2 058 822 2 044 855 2 066 482 2 320 532 2 277 451 

C.   I. Časové rozlišení             (ř. 119+120) 118 10 285 11 502 4 046 3 997 5 418 

    1. Výdaje příštích období 119 10 285 11 502 4 046 3 997 5 418 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

                                              za období 2007 – 2011 

 

    č.ř. 2007 2008 2009 2010 2011 

     II. Výkony             (ř. 05 až 07) 04 
10 937 

247 7 179 528 4 507 881 4 137 562 4 708 490 

 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 9 514 687 6 326 880 4 431 464 3 697 112 3 960 111 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 837 831 61 608 -322 954 -87 891 -13 057 

3. Aktivace 07 584 729 791 040 399 371 528 341 761 436 

B. Výkonová spotřeba         (ř. 09+10) 08 8 179 211 5 239 887 2 949 620 3 368 225 3 834 600 

  1. Spotřeba materiálu a energie 09 5 399 312 3 610 988 1 928 855 2 392 089 2 743 527 

2. Služby 10 2 779 899 1 628 899 1 020 765 976 136 1 091 073 

     + Přidaná hodnota        (ř. 03+04-08) 11 2 758 036 1 939 641 1 558 261 769 337 873 890 

C. Osobní náklady          (ř. 13 až 16) 12 1 176 283 847 991 725 380 625 046 653 243 

 1. Mzdové náklady 13 852 313 614 544 534 873 452 217 472 512 

     2. Odměny členům orgánů společnosti a družsva 14 1 440 1 266 1 100 1 080 1 080 

3. Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. Pojištění 15 297 916 212 100 167 376 151 955 159 576 

4. Sociální náklady 16 24 614 20 081 22 031 19 794 20 075 

D. Daně a poplatky 17 2 920 2 904 2 413 5 710 3 878 

E. Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku 18 735 148 344 421 339 248 366 604 381 796 

     III. Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu     (ř. 20+21) 19 128 896 23 057 160 355 98 757 179 305 

 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 90 598 10 459 152 396 85 077 173 816 

2. Tržby z prodeje materiálu 21 38 298 12 598 7 959 13 680 5 489 

F. Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu  (ř. 23+24) 22 109 263 18 664 157 698 62 678 198 744 

1. Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku  23 73 285 6 844 149 791 49 621 192 708 

2. Prodaný materiál 24 35 978 11 820 7 907 13 057 6 036 

G. 
Zěna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
koplexních nákladů příštích období 25 -389 371 -84 696 17 718 -23 764 -20 010 

     IV. Ostatní provozní výnosy 26 -4 448 252 400 30 102 164 383 125 077 

H. Ostatní provozní náklady 27 60 232 259 764 47 285 78 676 73 615 

     * Provozní VH (ř. 11-12-17-18+19-22-(+/-25)+26-27+(-28)-(-29)) 30 1 188 009 826 050 458 976 -82 473 -112 994 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 359 186 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 345 176 0 0 0 0 

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  (ř. 34 až 36) 33 0 80 000 80 000 80 000 85 000 

 1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v ÚJ pod 
podstat. vlivem 34 0 80 000 80 000 80 000 85 000 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 0 

     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 128 423 4 172 27 043 74 495 11 557 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 492 217 84 653 19 604 23 832 

M. Změna stavu rezerv a oprqvných položek ve finanční oblasti 41 0 0 0 0 0 

     X. Výnosové úroky 42 35 616 12 632 871 2 601 2 993 

N. Nákladové úroky 43 100 983 115 292 86 630 62 087 68 457 

     XI. Ostatní finanční výnosy 44 273 509 453 171 227 828 246 992 113 826 

O. Ostatní finanční náklady 45 279 492 345 768 382 615 234 373 121 431 

* Finanční VH  (ř. 31-32+33+37-38+39-40-(+/-41)+42-43+44-45+(-46)-(-47)) 48 71 083 -403 302 -218 156 88 024 -344 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost          (ř. 50+51) 49 334 332 97 706 19 257 -19 410 2 049 

 1. splatná 50 181 434 6 790 -3 250 -5 422 981 

2. odložená 51 152 898 90 916 22 507 -13 988 1 068 

** VH za běžnou činnost   (ř. 30+48-49) 52 924 760 325 042 221 563 24 961 -115 387 

*** VH za účetní období (+/-)    (ř. 52+58-59) 60 924 760 325 042 221 563 24 961 -115 387 

**** VH před zdaněním    (ř. 30+48+53-54) 61 1 259 092 422 748 240 820 5 551 -113 338 

 



 

Příloha č. 4: Cash flow společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. za období 2007 – 

2011 

    č.ř. 2007 2008 2009 2010 2011 

P. 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního 
období 1 1 303 718 385 680 165 970 204 239 48 481 

  PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (provozní činnost)             

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 2 1 259 092 422 748 240 820 5 551 -113 338 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 3 406 155 278 960 308 691 286 265 337 930 

A.1.1. 

Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých 
aktiv, odpis pohledávek (+), odpis oceňovacího rozdílu k nabytému 
majetku 4 761 181 352 957 339 960 369 651 407 464 

A.1.2. 
Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných 
účtů aktiv a pasiv (+,-) 5 -390 701 -93 042 -34 421 -27 416 -23 638 

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-,+) 6 -31 323 -3 615 -2 605 -35 456 -26 360 

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 7 0 -80 000 -80 000 -80 000 -85 000 

A.1.5. 
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a 
výnosové úroky (-) 8 66 998 102 660 85 757 59 486 65 464 

A.* 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami 
pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 9 1 665 247 701 708 549 511 291 816 224 592 

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 10 -1 149 483 640 687 135 402 66 302 180 948 

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+,-) 11 -673 166 -469 762 661 539 90 434 114 731 

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+,-) 12 457 935 1 187 665 -829 120 -164 636 16 431 

A.2.3. Změna stavu zásob (+,-) 13 -934 252 -77 216 302 983 140 504 49 786 

A.** 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými 
položkami 14 515 764 1 342 395 684 913 358 118 405 540 

A.3. Vyplacené úrok s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) 15 -100 935 -103 790 -40 949 -58 090 -63 039 

A.4. Přijaté úroky (+) 16 34 993 12 609 852 2 591 2 983 

A.5. 
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá 
období (-) 17 0 -6 790 -32 227 -42 991 -981 

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 18 0 80 000 80 000 80 000 85 000 

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 19 449 822 1 324 424 692 589 339 628 429 503 

  PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI             

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 20 -1 068 887 -1 244 667 -524 214 -552 046 -547 165 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 21 449 784 10 459 152 396 85 077 173 816 

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 22 -619 103 -1 234 208 -371 818 -466 969 -373 349 

  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ             

C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků na peněžní prostředky 23 611 784 390 074 -282 502 -28 417 -67 761 

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 24 -765 291 0 0 0 0 

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 25 0 700 000 0 0 0 

C.2.6. Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně 26 -765 291 -700 000 0 0 0 

C.3. 
Změna stavu pohledávek vůči akcionářům z příplatku do vlastního 
kapitálu 27 0 -700 000 0 0 0 

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 28 -153 507 -309 926 -282 502 -28 417 -67 761 

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních protředků 29 -322 788 -219 710 38 269 -155 758 -11 607 

R. 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního 
období 30 980 930 165 970 204 239 48 481 36 874 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5: Vertikální analýza rozvahy (strany aktiv) společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

                                         MACHINERY a. s. za období 2007 – 2011 (v %) 

 

                                   
    č. ř. 2007 2008 2009 2010 2011 

A. AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+31+63)=ř. 67 01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04+13+23) 03 39,53 46,37 53,30 56,33 58,24 

B.   I. Dlouhodobý nehmotný majetek  (ř. 05 až 12) 04 1,30 1,78 2,17 2,07 2,13 

3. Software 07 0,19 0,10 0,10 0,06 0,05 

4. Ocenitelná práva 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 1,09 1,63 2,04 2,01 2,07 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 0,02 0,05 0,02 0,00 0,00 

B.   II. Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 14 až 22) 13 36,05 41,41 47,34 50,03 51,89 

 1. Pozemky 14 2,08 2,40 2,72 2,73 2,81 

         2. Stavby 15 2,95 3,98 7,46 6,97 7,13 

          3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 12,63 23,50 29,85 33,11 35,70 

          6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 1,37 2,61 3,43 3,13 3,37 

         7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 1,51 6,03 2,41 2,69 1,74 

         8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 1,07 1,47 0,04 0,15 0,02 

         9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 14,44 1,42 1,43 1,26 1,11 

B.   III. Dlouhodobý finanční majetek   (ř. 24 až 30) 23 2,18 3,19 3,79 4,23 4,22 

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 2,18 3,19 3,79 4,23 4,22 

C. Oběžná aktiva    (ř. 32+39+48+58) 31 60,38 53,55 46,63 43,60 41,70 

C.   I. Zásoby                    (ř. 33 až 58) 32 24,90 21,04 19,22 17,64 17,48 

  1. Materiál 33 3,99 2,58 2,57 2,23 1,92 

          2. Nedokončená výroba a polotovary 34 20,32 17,79 12,44 12,53 13,23 

          3. Výrobky 35 0,46 0,67 3,55 2,60 2,20 

         6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0,12 0,00 0,66 0,29 0,13 

C.   II. Dlouhodobé pohledávky       (ř. 40 až 47) 39 1,50 8,40 5,32 0,59 0,52 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 1,21 0,61 0,86 0,59 0,51 

          2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0,27 6,42 4,37 0,00 0,00 

          7. Jiné pohledávky 46 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 

          8. Odložená daňová pohledávka 47 0,00 1,37 0,10 0,00 0,00 

C.   III. Krátkodobé pohledávky      (ř. 49 až 57) 48 25,34 21,98 19,11 24,65 23,15 

 1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 20,61 14,55 14,06 17,06 18,57 

          2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 0,13 2,57 2,91 4,42 0,00 

          6. Stát - daňové pohledávky 54 1,38 3,28 1,28 0,86 1,22 

          7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 1,39 0,25 0,13 0,28 0,31 

          8. Dohadné účty aktivní 56 0,47 1,31 0,72 1,02 1,01 

          9. Jiné pohledávky 57 1,37 0,02 0,01 1,02 2,04 

C.   IV. Krátkodobý finanční majetek       (ř. 59 až 62) 58 8,64 2,13 2,97 0,71 0,56 

1. Peníze 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          2. Účty v bankách 60 8,38 2,13 2,97 0,63 0,47 

          3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0,26 0,00 0,00 0,09 0,09 

D.   I. Časové rozlišení             (ř. 64 až 66) 63 0,09 0,07 0,07 0,06 0,06 

1. Náklady příštích období 64 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 

          3. Příjmy příštích období 66 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



 

Příloha č. 6: Vertikální analýza rozvahy (strany pasiv) společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

                                         MACHINERY a. s. za období 2007 - 2011 
                         

    č. ř.  2007 2008 2009 2010 2011 

  PASIVA CELKEM       (ř. 68+85+118)=ř. 01 67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

A. Vlastní kapitál     (ř. 69+73+78+81+84) 68 40,30 33,74 41,65 41,70 40,63 

A.   I. Základní kapitál            (ř. 70 až 72) 69 18,50 26,96 30,57 30,92 31,93 

     1. Základní kapitál 70 18,50 26,96 30,57 30,92 31,93 

A.   II. Kapitálové fondy     (ř. 74 až 77) 73 10,07 0,92 5,73 8,11 7,68 

                 2. Ostatní kapitálové fondy 75 0,00 8,99 10,20 10,31 10,65 

                 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 -0,56 -8,07 -4,47 -2,21 -2,97 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 10,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.   III. Rezervní fondy, neděl. fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79+80) 78 0,73 1,66 2,12 2,31 2,41 

  1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 79 0,73 1,66 2,12 2,31 2,41 

A.   IV. VH minulých let         (ř. 82+83) 81 2,85 0,02 0,00 0,00 0,36 

  1. Nerozdělený zisk minulých let 82 2,85 0,02 0,00 0,00 0,36 

2. Neuhrazená ztráta z minulých let 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.   V. VH běžného úč. Období (+/-) ( ř. 01-(69+73+78+81+85+118))=ř. 60 VZaZ 84 8,15 4,17 3,23 0,37 -1,75 

B. Cizí zdroje       (ř. 86+91+102+114) 85 59,61 66,11 58,29 58,24 59,29 

B.   I. Rezervy          (ř. 87 až 90) 86 1,98 1,22 1,38 1,14 1,18 

     1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87 0,88 0,77 0,00 0,00 0,00 

                 4. Ostatní rezervy 90 1,09 0,45 1,38 1,14 1,18 

B.   II. Dlouhodobé závazky               (ř. 92 až 101) 91 12,08 6,15 4,05 3,01 3,53 

   1. Závazky z obchodních vztahů 92 0,14 0,09 1,98 1,42 2,41 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 96 10,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

                 9. Jiné závazky 100 0,00 6,06 2,07 1,45 1,08 

               10. Odložený daňový závazek 101 1,16 0,00 0,00 0,15 0,04 

 B .III.      Krátkodobé závazky            (ř. 103 až 113) 102 23,58 28,05 18,93 15,37 16,70 

    1. Závazky z obchodních vztahů 103 12,68 12,77 6,29 9,19 9,59 

                 5. Závazky k zaměstnancům 107 0,48 0,47 0,41 0,43 0,42 

                 6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. Pojištění 108 0,27 0,34 0,23 0,25 0,25 

                 7. Stát - daňové závazky a dotace 109 2,77 1,72 2,10 2,07 2,04 

                 8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 4,99 1,41 2,77 1,51 1,51 

               10. Dohadné účty pasivní 112 1,97 2,15 1,53 1,09 0,92 

               11. Jiné závazky 113 0,41 9,18 5,60 0,83 1,97 

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci     (ř. 115 až 117) 114 21,96 30,69 33,93 38,72 37,89 

  1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 3,83 4,44 3,85 4,56 3,26 

                2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 18,13 26,25 30,08 34,16 34,63 

C.  I. Časové rozlišení             (ř. 119+120) 118 0,09 0,15 0,06 0,06 0,08 

    1. Výdaje příštích období 119 0,09 0,15 0,06 0,06 0,08 

      

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 7: Horizontální analýza rozvahy (strany aktiv) společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

                                       MACHINERY a. s. za období 2007 - 2011 
 

                 Vzorec (1): absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1 

                 Vzorec (2): procentuální změna = (absolutní změna * 100)/ ukazatel t-1                          

    
č. 
ř. abs 07-08 abs 08-09 abs 09-10 

abs 10-
11 % 07-08 % 08-09 % 09-10 % 10-11 

A. AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+31+63)=ř. 67 01 -3 563 258 -920 788 -76 908 -215 855 -31,39 -11,82 -1,12 -3,18 

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04+13+23) 03 -875 755 49 032 164 852 3 457 -19,51 1,36 4,50 0,09 

B.   I. Dlouhodobý nehmotný majetek  (ř. 05 až 12) 04 -9 480 10 594 -8 588 -810 -6,40 7,64 -5,75 -0,58 

3. Software 07 -14 444 -345 -3 062 -926 -65,71 -4,58 -42,57 -22,42 

4. Ocenitelná práva 08 -163 -162 -163 799 -30,87 -44,38 -80,30 1 997,50 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 2 946 13 725 -3 870 -683 2,38 10,84 -2,76 -0,50 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 2 181 -2 624 -1 493 0 112,65 -63,74 -100,00   

B.   II. Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 14 až 22) 13 -866 872 26 215 146 636 13 886 -21,18 0,81 4,51 0,41 

 1. Pozemky 14 -48 725 0 -1 863 0 -20,67 0,00 -1,00 0,00 

       2. Stavby 15 -25 516 202 467 -39 125 -4 213 -7,61 65,33 -7,64 -0,89 

       3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 396 058 219 977 198 761 98 715 27,61 12,02 9,69 4,39 

        6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 47 535 32 672 -23 078 9 181 30,56 16,09 -9,79 4,32 

       7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 298 865 -304 453 17 165 -68 407 174,82 -64,80 10,38 -37,48 

        8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 -6 463 -111 915 7 309 -8 857 -5,33 -97,53 257,54 -87,29 

        9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 -1 528 626 -12 533 -12 533 -12 533 -93,25 -11,32 -12,77 -14,63 

B.  III. Dlouhodobý finanční majetek   (ř. 24 až 30) 23 597 12 223 26 804 -9 619 0,24 4,92 10,29 -3,35 

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 597 12 223 26 804 -9 619 0,24 4,92 10,29 -3,35 

C. Oběžná aktiva    (ř. 32+39+48+58) 31 -2 683 175 -968 843 -241 377 -218 953 -39,14 -23,22 -7,54 -7,39 

C.   I. Zásoby                    (ř. 33 až 58) 32 -1 187 205 -318 822 -122 371 -48 821 -42,00 -19,45 -9,27 -4,07 

  1. Materiál 33 -252 640 -24 181 -25 311 -24 831 -55,72 -12,04 -14,33 -16,41 

       2. Nedokončená výroba a polotovary 34 -920 756 -531 270 -4 014 18 986 -39,91 -38,33 -0,47 2,23 

        3. Výrobky 35 309 191 272 -67 178 -32 043 0,59 364,61 -27,56 -18,15 

       6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 -14 118 45 357 -25 868 -10 933 -100,00   -57,03 -56,10 

C.   II. Dlouhodobé pohledávky       (ř. 40 až 47) 39 483 653 -288 497 -325 370 -6 081 283,48 -44,09 -88,96 -15,05 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 -89 744 11 494 -18 701 -6 589 -65,34 24,14 -31,64 -16,31 

        2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 469 447 -200 000 -300 000 0 1 536,50 -40,00 -100,00   

        7. Jiné pohledávky 46 -2 710 0 0 508 -100,00       

       8. Odložená daňová pohledávka 47 106 660 -99 991 -6 669 0   -93,75 -100,00   

C.  III. Krátkodobé pohledávky      (ř. 49 až 57) 48 -1 164 663 -399 793 362 122 -152 444 -40,48 -23,35 27,59 -9,10 

 1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 -1 206 186 -167 658 192 811 62 683 -51,55 -14,79 19,96 5,41 

       2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 185 340 0 100 000 -300 000 1 264,26 0,00 50,00 -100,00 

        6. Stát - daňové pohledávky 54 99 484 -167 955 -29 499 21 883 63,69 -65,69 -33,62 37,58 

        7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 -138 287 -10 507 10 040 1 532 -87,79 -54,63 115,05 8,16 

        8. Dohadné účty aktivní 56 49 288 -53 048 20 380 -3 324 93,09 -51,89 41,44 -4,78 

        9. Jiné pohledávky 57 -154 302 -625 68 390 64 782 -98,94 -37,81 6 652,72 93,32 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek       (ř. 59 až 62) 58 -814 960 38 269 -155 758 -11 607 -83,08 23,06 -76,26 -23,94 

1. Peníze 59 0 -3 0 0 0,00 -100,00     

        2. Účty v bankách 60 -784 952 38 272 -161 694 -11 856 -82,55 23,06 -79,17 -27,87 

        3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 -30 008 0 5 936 249 -100,00     4,19 

D.   I. Časové rozlišení             (ř. 64 až 66) 63 -4 328 -977 -383 -359 -43,27 -17,22 -8,15 -8,32 

1. Náklady příštích období 64 -3 591 -955 -391 -359 -38,86 -16,90 -8,33 -8,34 

        3. Příjmy příštích období 66 -737 -22 8 0 -96,85 -91,67 400,00 0,00 

               



 

Příloha č. 8: Horizontální analýza rozvahy (strany pasiv) společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

                                       MACHINERY a. s. za období 2007 - 2011 

     

              Vzorec (1): absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1 

              Vzorec (2): procentuální změna = (absolutní změna * 100)/ ukazatel t-1                          

        č. ř.  abs 07-08 abs 08-09 

abs 09-

10 abs 10-11 % 07-08 % 08-09 

% 09-

10 

% 10-

11 

  PASIVA CELKEM       (ř. 68+85+118)=ř. 01 67 -3 563 258 -920 788 -76 908 -215 855 -31,39 -11,82 -1,12 -3,18 

A. Vlastní kapitál     (ř. 69+73+78+81+84) 68 -1 947 208 232 613 -28 652 -160 747 -42,55 8,85 -1,00 -5,68 

A.   I. Základní kapitál            (ř. 70 až 72) 69 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

     1. Základní kapitál 70 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

A   II. Kapitálové fondy     (ř. 74 až 77) 73 -1 071 818 321 773 156 872 -45 360 -93,71 447,40 39,85 -8,24 

                 

2. Ostatní kapitálové fondy 75 700 000 0 0 0 

141 

414,14 0,00 0,00 0,00 

                 
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 -564 565 321 773 156 872 -45 360 882,01 -51,19 -51,13 30,25 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 -1 207 253 0 0 0 -100,00 0,00 0,00 0,00 

A.   III. 
Rezervní fondy, neděl. fond a ostatní fondy ze zisku 
(ř. 79+80) 78 46 238 16 252 11 078 1 248 55,43 12,53 7,59 0,79 

  1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 79 46 238 16 252 11 078 1 248 55,43 12,53 7,59 0,79 

A.  IV. VH minulých let         (ř. 82+83) 81 -321 910 -1 933 0 23 713 -99,40 -100,00 0,00 0,00 

  1. Nerozdělený zisk minulých let 82 -321 910 -1 933 0 23 713 -99,40 -100,00 0,00 0,00 

2. Neuhrazená ztráta z minulých let 83 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.  V. 

VH běžného úč. Období (+/-) ( ř. 01-

(69+73+78+81+85+118)) 
=ř. 60 VZaZ 84 -599 718 -103 479 -196 602 -140 348 -64,85 -31,84 -88,73 -562,27 

B. Cizí zdroje       (ř. 86+91+102+114) 85 -1 617 267 -1 145 945 -48 207 -56 529 -23,90 -22,25 -1,20 -1,43 

B.   I. Rezervy          (ř. 87 až 90) 86 -128 966 -779 -17 226 121 -57,50 -0,82 -18,22 0,16 

     1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87 -40 000 -60 000 0 0 -40,00 -100,00 0,00 0,00 

                 
4. Ostatní rezervy 90 -88 966 59 221 -17 226 121 -71,57 167,57 -18,22 0,16 

           B.  II. Dlouhodobé závazky               (ř. 92 až 101) 91 -892 622 -201 084 -73 621 27 553 -65,07 -41,96 -26,47 13,47 

1. Závazky z obchodních vztahů 92 -8 556 128 897 -39 682 62 084 -54,56 
1 

809,08 -29,17 64,44 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 96 -1 224 552 0 0 0 -100,00 0,00 0,00 0,00 

                 
9. Jiné závazky 100 472 107 -329 981 -43 791 -27 216 0,00 -69,90 -30,81 -27,68 

               

10. Odložený daňový závazek 101 -131 621 0 9 852 -7 315 -100,00 0,00 0,00 -74,25 

             
B.III. Krátkodobé závazky            (ř. 103 až 113) 102 -492 806 -884 291 -256 614 54 192 -18,41 -40,48 -19,73 5,19 

    1. Závazky z obchodních vztahů 103 -445 109 -562 781 191 872 6 602 -30,91 -56,57 44,41 1,06 

                 
5. Závazky k zaměstnancům 107 -17 996 -8 746 965 -1 343 -32,81 -23,74 3,43 -4,62 

                 

6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. Pojištění 108 -4 183 -10 715 1 021 -464 -13,62 -40,39 6,46 -2,76 

                 
7. Stát - daňové závazky a dotace 109 -180 640 10 012 -3 748 -6 136 -57,40 7,47 -2,60 -4,37 

                 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 -456 544 79 891 -87 229 -3 653 -80,56 72,53 -45,90 -3,55 

               
10. Dohadné účty pasivní 112 -56 279 -62 066 -31 107 -14 057 -25,15 -37,07 -29,52 -18,92 

  11. Jiné závazky 113 667 945 -329 886 -328 388 73 243 1 424,83 -46,15 -85,31 129,52 

            
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci     (ř. 115 až 117) 114 -102 873 -59 791 299 254 -138 395 -4,13 -2,50 12,84 -5,26 

  1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 -88 906 -81 418 45 204 -95 314 -20,45 -23,55 17,10 -30,79 

    2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 -13 967 21 627 254 050 -43 081 -0,68 1,06 12,29 -1,86 

C.   I. Časové rozlišení             (ř. 119+120) 118 1 217 -7 456 -49 1 421 11,83 -64,82 -1,21 35,55 

 



 

Příloha č. 9: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

                                        MACHINERY a. s. za období 2007 - 2011 
 

                    Vzorec (1): absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1 

                    Vzorec (2): procentuální změna = (absolutní změna * 100)/ ukazatel t-1                       

    č.ř. 
abs 

07-08 
abs 

08-09 
abs 

09-10 
abs 

10-11 
 

% 07-08 
 

% 08-09 
 

% 09-10 % 10-11 

     

II. Výkony             (ř. 05 až 07) 04 -3 757 719 -2 671 647 -370 319 570 928 -34,36 -37,21 -8,21 13,80 

 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 -3 187 807 -1 895 416 -734 352 262 999 -33,50 -29,96 -16,57 7,11 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -776 223 -384 562 235 063 74 834 -92,65 -624,21 -72,79 -85,14 

3. Aktivace 07 206 311 -391 669 128 970 233 095 35,28 -49,51 32,29 44,12 

B. Výkonová spotřeba         (ř. 09+10) 08 -2 939 324 -2 290 267 418 605 466 375 -35,94 -43,71 14,19 13,85 

  1. Spotřeba materiálu a energie 09 -1 788 324 -1 682 133 463 234 351 438 -33,12 -46,58 24,02 14,69 

2. Služby 10 -1 151 000 -608 134 -44 629 114 937 -41,40 -37,33 -4,37 11,77 

     

+ Přidaná hodnota        (ř. 03+04-08) 11 -818 395 -381 380 -788 924 104 553 -29,67 -19,66 -50,63 13,59 

C. Osobní náklady          (ř. 13 až 16) 12 -328 292 -122 611 -100 334 28 197 -27,91 -14,46 -13,83 4,51 

 1. Mzdové náklady 13 -237 769 -79 671 -82 656 20 295 -27,90 -12,96 -15,45 4,49 

   2. Odměny členům orgánů společnosti a družsva 14 -174 -166 -20 0 -12,08 -13,11 -1,82 0,00 

3. Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. Pojištění 15 -85 816 -44 724 -15 421 7 621 -28,81 -21,09 -9,21 5,02 

4. Sociální náklady 16 -4 533 1 950 -2 237 281 -18,42 9,71 -10,15 1,42 

D. Daně a poplatky 17 -16 -491 3 297 -1 832 -0,55 -16,91 136,63 -32,08 

E. Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku 18 -390 727 -5 173 27 356 15 192 -53,15 -1,50 8,06 4,14 

  III. 
Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu     (ř. 
20+21) 19 -105 839 137 298 -61 598 80 548 -82,11 595,47 -38,41 81,56 

 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 -80 139 141 937 -67 319 88 739 -88,46 1 357,08 -44,17 104,30 

2. Tržby z prodeje materiálu 21 -25 700 -4 639 5 721 -8 191 -67,11 -36,82 71,88 -59,88 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a 
materiálu  (ř. 23+24) 22 -90 599 139 034 -95 020 136 066 -82,92 744,93 -60,25 217,09 

1. Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku  23 -66 441 142 947 -100 170 143 087 -90,66 2 088,65 -66,87 288,36 

2. Prodaný materiál 24 -24 158 -3 913 5 150 -7 021 -67,15 -33,10 65,13 -53,77 

G. 
Zěna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a koplexních nákladů příštích období 25 304 675 102 414 -41 482 3 754 -78,25 -120,92 -234,12 -15,80 

  IV. Ostatní provozní výnosy 26 256 848 -222 298 134 281 -39 306 -5 774,46 -88,07 446,09 -23,91 

H. Ostatní provozní náklady 27 199 532 -212 479 31 391 -5 061 331,27 -81,80 66,39 -6,43 

     * 

Provozní VH (ř. 11-12-17-18+19-22-(+/-25)+26-27+(-

28)-(-29)) 30 -361 959 -367 074 -541 449 -30 521 -30,47 -44,44 -117,97 37,01 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 -359 186 0 0 0 -100,00       

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 -345 176 0 0 0 -100,00       

 VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  (ř. 34 až 
36) 33 80 000 0 0 5 000   0,00 0,00 6,25 

 1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
ÚJ pod podstat. vlivem 34 80 000 0 0 5 000   0,00 0,00 6,25 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0         

 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 -124 251 22 871 47 452 -62 938 -96,75 548,20 175,47 -84,49 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 492 217 -407 564 -65 049 4 228   -82,80 -76,84 21,57 

M. 
Změna stavu rezerv a oprqvných položek ve finanční 
oblasti 41 0 0 0 0         

  X. Výnosové úroky 42 -22 984 -11 761 1 730 392 -64,53 -93,10 198,62 15,07 

N. Nákladové úroky 43 14 309 -28 662 -24 543 6 370 14,17 -24,86 -28,33 10,26 

  XI. Ostatní finanční výnosy 44 179 662 -225 343 19 164 -133 166 65,69 -49,73 8,41 -53,92 

O. Ostatní finanční náklady 45 66 276 36 847 -148 242 -112 942 23,71 10,66 -38,74 -48,19 

* 
Finanční VH  (ř. 31-32+33+37-38+39-40-(+/-41)+42-
43+44-45+(-46)-(-47)) 48 -474 385 185 146 306 180 -88 368 -667,37 -45,91 -140,35 -100,39 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost          (ř. 50+51) 49 -236 626 -78 449 -38 667 21 459 -70,78 -80,29 -200,79 -110,56 

 1. splatná 50 -174 644 -10 040 -2 172 6 403 -96,26 -147,86 66,83 -118,09 

2. odložená 51 -61 982 -68 409 -36 495 15 056 -40,54 -75,24 -162,15 -107,64 

** VH za běžnou činnost   (ř. 30+48-49) 52 -599 718 -103 479 -196 602 -140 348 -64,85 -31,84 -88,73 -562,27 

*** VH za účetní období (+/-)    (ř. 52+58-59) 60 -599 718 -103 479 -196 602 -140 348 -64,85 -31,84 -88,73 -562,27 

**** VH před zdaněním    (ř. 30+48+53-54) 61 -836 344 -181 928 -235 269 -118 889 -66,42 -43,03 -97,69 -2 141,76 

 

 



 

Příloha č. 10: Horizontální analýza cash flow společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. za období 2007 - 2011 
 

            Vzorec (1): absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1 

            Vzorec (2): procentuální změna = (absolutní změna * 100)/ ukazatel t-1                    

    č.ř. 
abs 

07-08 
abs 

08-09 
abs 

09-10 
abs 

10-11 % 07-08 % 08-09 % 09-10 % 10-11 

P. 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku 

účetního období 1 -918 038 -219 710 38 269 -155 758 -70,42 -56,97 23,06 -321,28 

  
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI 
 (provozní činnost)                   

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 2 -836 344 -181 928 -235 269 -118 889 -66,42 -43,03 -97,69 104,90 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 3 -127 195 29 731 -22 426 51 665 -31,32 10,66 -7,26 15,29 

A.1.1. 

Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných 
stálých aktiv, odpis pohledávek (+), odpis oceňovacího rozdílu k 
nabytému majetku 4 -408 224 -12 997 29 691 37 813 -53,63 -3,68 8,73 9,28 

A.1.2. 
Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků 
přechodných účtů aktiv a pasiv (+,-) 5 297 659 58 621 7 005 3 778 -76,19 -63,00 -20,35 -15,98 

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-,+) 6 27 708 1 010 -32 851 9 096 -88,46 -27,94 1 261,07 -34,51 

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 7 -80 000 0 0 -5 000   0,00 0,00 5,88 

A.1.5. 
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných 
úroků a výnosové úroky (-) 8 35 662 -16 903 -26 271 5 978 53,23 -16,47 -30,63 9,13 

A.* 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami 

pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 9 -963 539 -152 197 -257 695 -67 224 -57,86 -21,69 -46,90 -29,93 

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 10 
1 790 

170 -505 285 -69 100 114 646 -155,74 -78,87 -51,03 63,36 

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+,-) 11 203 404 

1 131 

301 -571 105 24 297 -30,22 -240,82 -86,33 21,18 

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+,-) 12 729 730 
-2 016 

785 664 484 181 067 159,35 -169,81 -80,14 1 101,98 

A.2.3. Změna stavu zásob (+,-) 13 857 036 380 199 -162 479 -90 718 -91,73 -492,38 -53,63 -182,22 

A.** 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 
mimořádnými položkami 14 826 631 -657 482 -326 795 47 422 160,27 -48,98 -47,71 11,69 

A.3. Vyplacené úrok s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) 15 -2 855 62 841 -17 141 -4 949 2,83 -60,55 41,86 7,85 

A.4. Přijaté úroky (+) 16 -22 384 -11 757 1 739 392 -63,97 -93,24 204,11 13,14 

A.5. 
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za 
minulá období (-) 17 -6 790 -25 437 -10 764 42 010   374,62 33,40 -4 282,36 

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 18 80 000 0 0 5 000   0,00 0,00 5,88 

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 19 874 602 -631 835 -352 961 89 875 194,43 -47,71 -50,96 20,93 

  PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI                   

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 20 -175 780 720 453 -27 832 4 881 16,45 -57,88 5,31 -0,89 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 21 -439 325 141 937 -67 319 88 739 -97,67 
1 

357,08 -44,17 51,05 

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 22 -615 105 862 390 -95 151 93 620 99,35 -69,87 25,59 -25,08 

  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ                   

C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků na peněžní prostředky 23 -221 710 -672 576 254 085 -39 344 -36,24 -172,42 -89,94 58,06 

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 24 765 291 0 0 0 -100,00       

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 25 700 000 -700 000 0 0   -100,00     

C.2.6. 

Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně zaplacené 

srážkové daně 26 65 291 700 000 0 0 -8,53 -100,00     

C.3. 
Změna stavu pohledávek vůči akcionářům z příplatku do 
vlastního kapitálu 27 -700 000 700 000 0 0   -100,00     

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 28 -156 419 27 424 254 085 -39 344 101,90 -8,85 -89,94 58,06 

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních protředků 29 103 078 257 979 -194 027 144 151 -31,93 -117,42 -507,01 -1 241,93 

R. 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci 
účetního období 30 -814 960 38 269 -155 758 -11 607 -83,08 23,06 -76,26 -31,48 

 

 

 



 

Příloha č. 11: Výpočet ukazatelů likvidity 

Okamžitá likvidita 

Vzorec (3): Okamžitá likvidita = krátkodobý finanční majetek / (krátkodobé závazky +   

                                                     krátkodobé bankovní úvěry) 

               v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

Krátkodobý finanční majetek (rozv. ř. 58) 980 930 165 970 204 239 48 481 36 874 

Krátkodobé závazky (rozv. ř. 102) 2 677 559 2 184 753 1 300 462 1 043 848 1 098 040 

Krátkodobé bankovní úvěry (rozv. ř. 116) 2 058 822 2 044 855 2 066 482 2 320 532 2 277 451 

Likvidita 1. stupně (okamžitá) 0,207 0,039 0,061 0,014 0,011 

 

Pohotová likvidita           

Vzorec (4): Pohotová likvidita = (krátkodobý finanční majetek + krátkodobé pohledávky) /  

                                                      (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

Krátkodobé pohledávky      (rozv. ř. 48) 2 876 927 1 712 264 1 312 471 1 674 593 1 522 149 

Krátkodobý finanční majetek (rozv. ř. 58) 980 930 165 970 204 239 48 481 36 874 

Krátkodobé závazky (rozv. ř. 102) 2 677 559 2 184 753 1 300 462 1 043 848 1 098 040 

Krátkodobé bankovní úvěry (rozv. ř. 116) 2 058 822 2 044 855 2 066 482 2 320 532 2 277 451 

Likvidita 2. stupně (pohotová) 0,815 0,444 0,450 0,512 0,462 

 

Běžná likvidita 

Vzorec (5): Běžná likvidita = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní   

                                                úvěry) 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

Oběžná aktiva    (rozv. ř. 31) 6 855 017 4 171 842 3 202 999 2 961 622 2 742 669 

Krátkodobé závazky (rozv. ř. 102) 2 677 559 2 184 753 1 300 462 1 043 848 1 098 040 

Krátkodobé bankovní úvěry (rozv. ř. 116) 2 058 822 2 044 855 2 066 482 2 320 532 2 277 451 

Likvidita 3. stupně (běžná) 1,447 0,986 0,951 0,880 0,813 

 

Čistý pracovní kapitál 

Vzorec (6): Pracovní kapitál = oběžná aktiva – (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní  

                                                 úvěry) 

v tis. Kč 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 

Oběžná aktiva (rozv. ř. 031) 6 855 017 4 171 842 3 202 999 2 961 622 2 742 669 

Krátkodobé závazky (rozv. ř. 102) 2 677 559 2 184 753 1 300 462 1 043 848 1 098 040 

Krátkodobé bankovní úvěry (rozv.ř.116) 2 058 822 2 044 855 2 066 482 2 320 532 2 277 451 

Čistý pracovní kapitál 2 118 636 -57 766 -163 945 -402 758 -632 822 

 

 

 



 

Příloha č. 12: Výpočet ukazatelů rentability 

 EBIT = (VH před zdaněním + nákladové úroky)   

 EAT = VH za účetní období 

 

Rentabilita celkového kapitálu 

Vzorec (7): ROA = EBIT / aktiva celkem  

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

VH před zdaněním    (vzz ř. 61) 1 259 092 422 748 240 820 5 551 -113 338 

Nákladové úroky (vzz ř. 43) 100 983 115 292 86 630 62 087 68 457 

EBIT (vzz ř. 61+43) 1 360 075 538 040 327 450 67 638 -44 881 

Aktiva celkem (rozv. ř. 01) 11 353 262 7 790 004 6 869 216 6 792 308 6 576 453 

ROA 0,120 0,069 0,048 0,010 -0,007 

ROA v % 11,980 6,907 4,767 0,996 -0,682 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Vzorec (8): ROE = EAT / vlastní kapitál  

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

VH za účetní období (vzz ř. 60) 924 760 325 042 221 563 24 961 -115 387 

Vlastní kapitál (rozv. ř. 68) 4 575 764 2 628 556 2 861 169 2 832 517 2 671 770 

ROE 0,202 0,124 0,077 0,009 -0,043 

ROE v % 20,210 12,366 7,744 0,881 -4,319 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

Vzorec (9): ROCE = EBIT / (vlastní kapitál + dlouhodobý cizí kapitál + dlouhodobé   

                                  bankovní úvěry) 

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

VH před zdaněním    (vzz ř. 61) 1 259 092 422 748 240 820 5 551 -113 338 

Nákladové úroky (vzz ř. 43) 100 983 115 292 86 630 62 087 68 457 

EBIT (vzz ř. 61+43) 1 360 075 538 040 327 450 67 638 -44 881 

Vlastní kapitál (rozv. ř. 68) 4 575 764 2 628 556 2 861 169 2 832 517 2 671 770 

Dlouhodobé závazky  (rozv. ř. 91) 1 371 854 479 232 278 148 204 527 232 080 

Bankovní úvěry dlouhodobé (rozv. ř. 115) 434 671 345 765 264 347 309 551 214 237 

ROCE 0,213 0,156 0,096 0,020 -0,014 

ROCE v % 21,310 15,579 9,621 2,021 -1,439 

 

 

 

 

 



 

Rentabilita tržeb 

 

Vzorec (10): ROS = EAT / tržby celkem  

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

VH za účetní období (vzz ř. 60) 924 760 325 042 221 563 24 961 -115 387 

Tržby celkem (vzz ř. 05+19+31) 10 002 769 6 349 937 4 591 819 3 795 869 4 139 416 

ROS 0,092 0,051 0,048 0,007 -0,028 

ROS v % 9,245 5,119 4,825 0,658 -2,788 

 

 

Rentabilita nákladů 

 

Vzorec (11): ROC = 1 – ROS = 1 – EAT / tržby celkem 

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

VH za účetní období (vzz ř. 60) 924 760 325 042 221 563 24 961 -115 387 

Tržby celkem (vzz ř. 05+19+31) 10 002 769 6 349 937 4 591 819 3 795 869 4 139 416 

ROS 0,092 0,051 0,048 0,007 -0,028 

ROC 0,908 0,949 0,952 0,993 1,028 

ROC v % 90,755 94,881 95,175 99,342 102,788 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 13: Výpočet ukazatelů aktivity 

 

Obratovost celkových aktiv 

 

Vzorec (12): Obratovost celkových aktiv = aktiva celkem / tržby 

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

Aktiva celkem (rozv. ř. 01) 11 353 262 7 790 004 6 869 216 6 792 308 6 576 453 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (vzz ř. 05) 9 514 687 6 326 880 4 431 464 3 697 112 3 960 111 

Obratovost celkových aktiv 0,838 0,812 0,645 0,544 0,602 

 

 

Doba obratu zásob 

 

Vzorec (13): Doba obratu zásob = (zásoby / tržby) * 360 

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

Zásoby (rozv. ř. 32) 2 826 547 1 639 342 1 320 520 1 198 149 1 149 328 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (vzz ř. 05) 9 514 687 6 326 880 4 431 464 3 697 112 3 960 111 

Doba obratu zásob (ve dnech) 106,946 93,279 107,275 116,668 104,481 

 

 

Doba obratu pohledávek 

 

Vzorec (14): Doba obratu pohledávek = (krátkodobé pohledávky / tržby) * 360 

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

Pohledávky z obchodních vztahů (rozv. ř. 49) 2 339 639 1 133 453 965 795 1 158 606 1 221 289 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (vzz ř. 05) 9 514 687 6 326 880 4 431 464 3 697 112 3 960 111 

Doba obratu pohledávek (ve dnech) 88,523 64,494 78,459 112,817 111,023 

 

 

Doba obratu závazků 

 

Vzorec (15): Doba obratu závazků = (krátkodobé závazky / tržby) * 360 

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

Závazky z obchodních vztahů (rozv. ř. 103) 1 439 984 994 875 432 094 623 966 630 568 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (vzz ř. 05) 9 514 687 6 326 880 4 431 464 3 697 112 3 960 111 

Doba obratu závazků (ve dnech) 54,484 56,608 35,102 60,758 57,323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 14: Výpočet ukazatelů zadluženosti 

 

 EBIT = (VH před zdaněním + nákladové úroky)   

 

Celková zadluženost 

 

Vzorec (16): Celková zadluženost = cizí kapitál / aktiva celkem 

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

Cizí zdroje (rozv. ř. 85) 6 767 213 5 149 946 4 004 001 3 955 794 3 899 265 

Aktiva celkem (rozv. ř. 01) 11 353 262 7 790 004 6 869 216 6 792 308 6 576 453 

Celková zadluženost 0,596 0,661 0,583 0,582 0,593 

Celková zadluženost v % 59,606 66,110 58,289 58,239 59,291 

 

 

Ukazatel úrokového krytí 

 

Vzorec (17): Ukazatel úrokového krytí = EBIT / nákladové úroky 

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

VH před zdaněním    (vzz ř. 61) 1 259 092 422 748 240 820 5 551 -113 338 

Nákladové úroky (vzz ř. 43) 100 983 115 292 86 630 62 087 68 457 

EBIT (vzz ř. 61+43) 1 360 075 538 040 327 450 67 638 -44 881 

Ukazatel úrokového krytí 13,468 4,667 3,780 1,089 -0,656 

Ukazatel úrokového krytí v % 1346,836 466,676 377,987 108,941 -65,561 

 

 

Krátkodobá zadluženost 

 

Vzorec (18): Krátkodobá zadluženost = (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) /   

                                                                  aktiva celkem 

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

Krátkodobé závazky (rozv. ř. 102) 2 677 559 2 184 753 1 300 462 1 043 848 1 098 040 

Krátkodobé bankovní úvěry (rozv. ř. 116) 2 058 822 2 044 855 2 066 482 2 320 532 2 277 451 

Aktiva celkem (rozv. ř. 01) 11 353 262 7 790 004 6 869 216 6 792 308 6 576 453 

Krátkodobá zadluženost 0,417 0,543 0,490 0,495 0,513 

Krátkodobá zadluženost v % 41,718 54,295 49,015 49,532 51,327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dlouhodobá zadluženost 

 

Vzorec (19): Dlouhodobá zadluženost = (dlouhodobé závazky + dlouhodobé bankovní úvěry)/  

                                                                   aktiva celkem 

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

Dlouhodobé závazky (rozv. ř. 91) 1 371 854 479 232 278 148 204 527 232 080 

Bankovní úvěry dlouhodobé (rozv. ř. 115) 434 671 345 765 264 347 309 551 214 237 

Aktiva celkem (rozv. ř. 01) 11 353 262 7 790 004 6 869 216 6 792 308 6 576 453 

Dlouhodobá zadluženost 0,159 0,106 0,079 0,076 0,068 

Dlouhodobá zadluženost v % 15,912 10,590 7,897 7,569 6,787 

 

 

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem 

 

Vzorec (20): Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem = vlastní kapitál / dlouhodobý   

                                                                                                       majetek 

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

Vlastní kapitál (rozv. ř. 68) 4 575 764 2 628 556 2 861 169 2 832 517 2 671 770 

Dlouhodobý majetek (rozv. ř. 03) 4 488 243 3 612 488 3 661 520 3 826 372 3 829 829 

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem 1,020 0,728 0,781 0,740 0,698 

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem v % 101,950 72,763 78,142 74,026 69,762 

 

 

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji 

 

Vzorec (21): Krytí dl. majetku dl. zdroji = (vlastní kapitál + dlouhodobé závazky) / aktiva   

                                                                      celkem  

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

Vlastní kapitál (rozv. ř. 68) 4 575 764 2 628 556 2 861 169 2 832 517 2 671 770 

Dlouhodobé cizí zdroje (rozv. ř. 86+91+115) 2 030 832 920 338 637 057 591 414 523 774 

Dlouhodobý majetek (rozv. ř. 03) 4 488 243 3 612 488 3 661 520 3 826 372 3 829 829 

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji 1,472 0,982 0,955 0,895 0,834 

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji v % 147,198 98,240 95,540 89,482 83,438 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 15: Výpočet ukazatelů s využitím cash flow 

 

 

Obratová rentabilita 

 

Vzorec (22): Obratová rentabilita = CF z provozní činnosti / tržby celkem 

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

CF z provozní činnosti (CF ř. A***) 449 822 1 324 424 692 589 339 628 429 503 

Tržby celkové (vzz ř. 05+19+31) 10 002 769 6 349 937 4 591 819 3 795 869 4 139 416 

Obratová rentabilita 0,045 0,209 0,151 0,089 0,104 

Obratová rentabilita (v %) 4,497 20,857 15,083 8,947 10,376 

 

 

Stupeň oddlužení 

 

Vzorec (23): Stupeň oddlužení = CF z provozní činnosti / cizí kapitál 

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

CF z provozní činnosti (CF ř. A***) 449 822 1 324 424 692 589 339 628 429 503 

Cizí zdroje (rozv. ř. 85) 6 767 213 5 149 946 4 004 001 3 955 794 3 899 265 

Stupeň oddlužení 0,066 0,257 0,173 0,086 0,110 

Stupeň oddlužení (v %) 6,647 25,717 17,297 8,586 11,015 

 

 

Finanční využití vlastního kapitálu 

 

Vzorec (24): Finanční využití vlastního kapitálu = CF z provozní činnosti / vlastní kapitál 

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

CF z provozní činnosti (CF ř. A***) 449 822 1 324 424 692 589 339 628 429 503 

Vlastní kapitál (rozv. ř. 68) 4 575 764 2 628 556 2 861 169 2 832 517 2 671 770 

Finanční využití vlastního kapitálu 0,098 0,504 0,242 0,120 0,161 

 

 

Finanční rentabilita finančního fondu 

 

Vzorec (25): Finanční rentabilita finančního fondu = CF z provozní činnosti / finanční fond 

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

CF z provozní činnosti (CF ř. A***) 449 822 1 324 424 692 589 339 628 429 503 

Oběžná aktiva    (rozv. ř. 31) 6 855 017 4 171 842 3 202 999 2 961 622 2 742 669 

Krátkodobé závazky (rozv. ř. 102) 2 677 559 2 184 753 1 300 462 1 043 848 1 098 040 

Krátkodobé bankovní úvěry (rozv. ř. 116) 2 058 822 2 044 855 2 066 482 2 320 532 2 277 451 

Čistý pracovní kapitál (Finanční fond) 2 118 636 -57 766 -163 945 -402 758 -632 822 

Finanční rentabilita finančního fondu 0,212 -22,927 -4,225 -0,843 -0,679 

 

 



 

Příloha č. 16: Výpočet bankrotního modelu 

 

Index důvěryhodnosti IN 

 

Index IN 95 

 

Vzorec (26):  

 

IN 95 = V1*A/CZ + V2*EBIT/U + V3*EBIT/A + V4*T/A + V5*OA / (KZ + KBÚ) + 

             + V6*ZPL/T  

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

Aktiva celkem (rozv. ř. 01) 11 353 262 7 790 004 6 869 216 6 792 308 6 576 453 

Cizí zdroje (rozv. ř. 85) 6 767 213 5 149 946 4 004 001 3 955 794 3 899 265 

VH před zdaněním    (vzz ř. 61) 1 259 092 422 748 240 820 5 551 -113 338 

Nákladové úroky (vzz ř. 43) 100 983 115 292 86 630 62 087 68 457 

Tržby celkové (vzz ř. 05+19+31) 10 002 769 6 349 937 4 591 819 3 795 869 4 139 416 

Oběžná aktiva    (rozv. ř. 31) 6 855 017 4 171 842 3 202 999 2 961 622 2 742 669 

Krátkodobé závazky (rozv. ř. 102) 2 677 559 2 184 753 1 300 462 1 043 848 1 098 040 

Krátkodobé bankovní úvěry (rozv. ř. 116) 2 058 822 2 044 855 2 066 482 2 320 532 2 277 451 

Závazky po lhůtě splatnosti (výroční zpráva) 27139 5180 10884 33817 54552 

Aktiva/Cizí zdroje 1,678 1,513 1,716 1,717 1,687 

EBIT/Nákladové úroky 13,468 4,667 3,780 1,089 -0,656 

EBIT/Aktiva 0,120 0,069 0,048 0,010 -0,007 

Tržby/Aktiva 0,881 0,815 0,668 0,559 0,629 

OA/(Kr. závazky+Kr. bank. úvěry) 1,447 0,986 0,951 0,880 0,813 

Závazky po splatnosti/Tržby 0,003 0,001 0,002 0,009 0,013 

IN 95 4,243 2,465 2,057 1,233 0,879 

 

 

 

Váhy pro výpočet Indexu IN 95 

 

Váhy V1 V2 V3 V4 V5 V6 

DK - výroba strojů a zařízení 0,28 0,11 13,07 0,64 0,1 6,36 

 

Zdroj: MPO [28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Index IN 99 

 

Vzorec (27): 

 

IN 99 = -0,017*A/CZ + 4,573*EBIT/A + 0,481*V/A + 0,015*OA / (KZ + KBÚ) 

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

Aktiva celkem (rozv. ř. 01) 11 353 262 7 790 004 6 869 216 6 792 308 6 576 453 

Cizí zdroje (rozv. ř. 85) 6 767 213 5 149 946 4 004 001 3 955 794 3 899 265 

VH před zdaněním    (vzz ř. 61) 1 259 092 422 748 240 820 5 551 -113 338 

Nákladové úroky (vzz ř. 43) 100 983 115 292 86 630 62 087 68 457 

Celkové výnosy (vzz ř. 
04+19+26+31+33+37+39+42+44) 11 858 429 8 006 968 5 036 089 4 806 800 5 228 259 

Oběžná aktiva    (rozv. ř. 31) 6 855 017 4 171 842 3 202 999 2 961 622 2 742 669 

Krátkodobé závazky (rozv. ř. 102) 2 677 559 2 184 753 1 300 462 1 043 848 1 098 040 

Krátkodobé bankovní úvěry (rozv. ř. 116) 2 058 822 2 044 855 2 066 482 2 320 532 2 277 451 

Aktiva/Cizí zdroje 1,678 1,513 1,716 1,717 1,687 

EBIT/Aktiva 0,120 0,069 0,048 0,010 -0,007 

Celkové výnosy/Aktiva 1,044 1,028 0,733 0,708 0,795 

OA/(Kr. závazky+Kr. bank. úvěry) 1,447 0,986 0,951 0,880 0,813 

IN 99 1,043 0,799 0,556 0,370 0,335 

 

 

 

Index IN 01 

 

Vzorec (28): 

 

IN 01 = 0,13*A/CZ + 0,04*EBIT/Ú + 3,92*EBIT/A + 0,21*V/A + 0,09*OA / (KZ + KBÚ) 

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

Aktiva celkem (rozv. ř. 01) 11 353 262 7 790 004 6 869 216 6 792 308 6 576 453 

Cizí zdroje (rozv. ř. 85) 6 767 213 5 149 946 4 004 001 3 955 794 3 899 265 

VH před zdaněním    (vzz ř. 61) 1 259 092 422 748 240 820 5 551 -113 338 

Nákladové úroky (vzz ř. 43) 100 983 115 292 86 630 62 087 68 457 

Celkové výnosy (vzz ř. 
04+19+26+31+33+37+39+42+44) 11 858 429 8 006 968 5 036 089 4 806 800 5 228 259 

Oběžná aktiva    (rozv. ř. 31) 6 855 017 4 171 842 3 202 999 2 961 622 2 742 669 

Krátkodobé závazky (rozv. ř. 102) 2 677 559 2 184 753 1 300 462 1 043 848 1 098 040 

Krátkodobé bankovní úvěry (rozv. ř. 116) 2 058 822 2 044 855 2 066 482 2 320 532 2 277 451 

Aktiva/Cizí zdroje 1,678 1,513 1,716 1,717 1,687 

EBIT/Nákladové úroky 13,468 4,667 3,780 1,089 -0,656 

EBIT/Aktiva 0,120 0,069 0,048 0,010 -0,007 

Celkové výnosy/Aktiva 1,044 1,028 0,733 0,708 0,795 

OA/(Kr. závazky+Kr. bank. úvěry) 1,447 0,986 0,951 0,880 0,813 

IN 01 1,582 0,962 0,803 0,534 0,406 

 

 



 

Příloha č. 17: Výpočet bonitního modelu 

 

Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy 

 

Douchova bilanční analýza I 

 

Vzorec (29): Ukazatel stability S = vlastní kapitál / stálá aktiva 

 

Vzorec (30): Ukazatel likvidity L = (krátkodobý finanční majetek + krátkodobé pohledávky) /  

                                                         2,17 * (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 

 

Vzorec (31): Ukazatel aktivity A = výkony / (2*pasiva celkem) 

 

Vzorec (32): Ukazatel rentability R = (8*EAT) / vlastní kapitál 

 

Vzorec (33): Celkový ukazatel C = (2*S + 4*L + 1*A + 5*R) / 12 

 

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

Vlastní kapitál (rozv. ř. 68) 4 575 764 2 628 556 2 861 169 2 832 517 2 671 770 

Stálá aktiva (rozv. ř. 03) 4 488 243 3 612 488 3 661 520 3 826 372 3 829 829 

Krátkodobý finanční majetek (rozv. ř. 58) 980 930 165 970 204 239 48 481 36 874 

Krátkodobé pohledávky (rozv. ř. 48) 2 876 927 1 712 264 1 312 471 1 674 593 1 522 149 

Krátkodobé závazky (rozv. ř. 102) 2 677 559 2 184 753 1 300 462 1 043 848 1 098 040 

Krátkodobé bankovní úvěry (rozv. ř. 116) 2 058 822 2 044 855 2 066 482 2 320 532 2 277 451 

Výkony (vzz ř. 04) 10 937 247 7 179 528 4 507 881 4 137 562 4 708 490 

Pasiva celkem (rozv. ř. 67) 11 353 262 7 790 004 6 869 216 6 792 308 6 576 453 

VH za účetní období (vzz ř. 60) 924 760 325 042 221 563 24 961 -115 387 

Ukazatel stability S=VK/SA 1,020 0,728 0,781 0,740 0,698 

Ukazatel likvidity L=(FM+KP)/(2,17*KD) 0,375 0,205 0,208 0,236 0,213 

Uklazatel aktivity A=Výkony/2*P 0,482 0,461 0,328 0,305 0,358 

Ukazatel rentability R=8*EAT/VK 1,617 0,989 0,620 0,070 -0,345 

Celkový ukazatel C 1,009 0,640 0,485 0,257 0,073 

 

 

Douchova bilanční analýza II 

 

 Ukazatele stability 

 

Vzorec (34): S1 = vlastní kapitál / stálá aktiva 

 

Vzorec (35): S2 = (vlastní kapitál / stálá aktiva) * 2 

 

Vzorec (36): S3 = vlastní kapitál / cizí zdroje 

 

Vzorec (37): S4 = aktiva celkem / ((krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry)*5) 

 

Vzorec (38): S5 = aktiva celkem / (zásoby*15) 

 



 

Vzorec (39): S = (2*S1 + S2 + S3 + S4 + 2*S5) / 7 

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

Vlastní kapitál (rozv. ř. 68) 4 575 764 2 628 556 2 861 169 2 832 517 2 671 770 

Stálá aktiva (rozv. ř. 03) 4 488 243 3 612 488 3 661 520 3 826 372 3 829 829 

Cizí zdroje (rozv. ř. 85) 6 767 213 5 149 946 4 004 001 3 955 794 3 899 265 

Aktiva celkem (rozv. ř. 01) 11 353 262 7 790 004 6 869 216 6 792 308 6 576 453 

Krátkodobé závazky (rozv. ř. 102) 2 677 559 2 184 753 1 300 462 1 043 848 1 098 040 

Krátkodobé bankovní úvěry (rozv. ř. 116) 2 058 822 2 044 855 2 066 482 2 320 532 2 277 451 

Zásoby (rozv. ř. 32) 2 826 547 1 639 342 1 320 520 1 198 149 1 149 328 

S1 = VK/SA 1,020 0,728 0,781 0,740 0,698 

S2 = (VK/SA)*2 2,039 1,455 1,563 1,481 1,395 

S3 = VK/CZ 0,676 0,510 0,715 0,716 0,685 

S4 = AC/(KZ*5) 0,479 0,368 0,408 0,404 0,390 

S5 = AC/(zásoby*15) 0,268 0,317 0,347 0,378 0,381 

Ukazatel stability S 0,824 0,632 0,706 0,691 0,661 

 

 Ukazatele likvidity 

 

Vzorec (40):  

L1 = ((2*krátkodobý finanční majetek) / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 

 

Vzorec (41): 

L2 = ((krátkodobý finanční majetek + krátkodobé pohledávky) / (krátkodobé závazky +  

            krátkodobé bankovní úvěry)) / 2,17 

 

Vzorec (42): 

L3 = ((oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry)) / 2,17 

 

Vzorec (43): 

L4 = (((oběžná aktiva – (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry)) / pasiva  

             celkem)*3,33 

 

Vzorec (44): L = (5*L1 + 8*L2 + 2*L3 + L4) / 16 

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

Krátkodobý finanční majetek (rozv. ř. 58) 980 930 165 970 204 239 48 481 36 874 

Krátkodobé závazky (rozv. ř. 102) 2 677 559 2 184 753 1 300 462 1 043 848 1 098 040 

Krátkodobé bankovní úvěry (rozv. ř. 116) 2 058 822 2 044 855 2 066 482 2 320 532 2 277 451 

Krátkodobé pohledávky (rozv. ř. 48) 2 876 927 1 712 264 1 312 471 1 674 593 1 522 149 

Oběžná aktiva (rozv. ř. 31) 6 855 017 4 171 842 3 202 999 2 961 622 2 742 669 

Pasiva celkem (rozv. ř. 67) 11 353 262 7 790 004 6 869 216 6 792 308 6 576 453 

Pracovní kapitál (OA-kr. závazky - kr. BÚ) 2 118 636 -57 766 -163 945 -402 758 -632 822 

L1 = (2*FM)/KZ 0,414 0,078 0,121 0,029 0,022 

L2 = ((FM+KP)/KZ)/2,17 0,375 0,205 0,208 0,236 0,213 

L3 = (OA/KZ)/2,5 0,579 0,395 0,381 0,352 0,325 

L4 = (PK/PC)*3,33 0,621 -0,025 -0,079 -0,197 -0,320 

Celkový ukazatel likvidity L 0,428 0,175 0,184 0,159 0,134 



 

 Ukazatele aktivity 

 

Vzorec (45): A1 = (tržby celkem / 2) / pasiva celkem 

 

Vzorec (46): A2 = (tržby celkem / 4) / vlastní kapitál 

 

Vzorec (47): A3 = (přidaná hodnota*4) / tržby celkem 

 

Vzorec (48): A = (A1 + A2 + A3) / 3 

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby celkem (vzz ř. 05+19+31) 10 004 776 6 351 945 4 593 828 3 797 879 4 141 427 

Pasiva celkem (rozv. ř. 67) 11 353 262 7 790 004 6 869 216 6 792 308 6 576 453 

Vlastní kapitál (rozv. ř. 68) 4 575 764 2 628 556 2 861 169 2 832 517 2 671 770 

Přidaná hodnota (vzz ř. 11) 2 758 036 1 939 641 1 558 261 769 337 873 890 

A1 = (TC/2)/PC 0,441 0,408 0,334 0,280 0,315 

A2 = (TC/4)/VK 0,547 0,604 0,401 0,335 0,388 

A3 = (PH*4)/TC 1,103 1,221 1,357 0,810 0,844 

Celkový ukazatel aktivity A 0,697 0,744 0,698 0,475 0,515 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ukazatele rentability 

 

Vzorec (49): R1 = (10*EAT) / přidaná hodnota 

 

Vzorec (50): R2 = (8*EAT) / vlastní kapitál 

 

Vzorec (51): R3 = (20*EAT) / pasiva celkem 

 

Vzorec (52): R4 = (40*EAT) / (tržby celkem + výkony celkem) 

 

Vzorec (53): R5 = (1,33*provozní VH) / (provozní VH + finanční VH + mimořádný VH) 

 

Vzorec (54): R = (3*R1 + 7*R2 + 4*R3 + 2*R4 + R5) / 17 

 

v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

VH za účetní období - EAT (vzz ř. 60) 924 760 325 042 221 563 24 961 -115 387 

Přidaná hodnota (vzz ř. 11) 2 758 036 1 939 641 1 558 261 769 337 873 890 

Vlastní kapitál (rozv. ř. 68) 4 575 764 2 628 556 2 861 169 2 832 517 2 671 770 

Pasiva celkem (rozv. ř. 67) 11 353 262 7 790 004 6 869 216 6 792 308 6 576 453 

Tržby celkem (vzz ř. 05+19+31) 10 004 776 6 351 945 4 593 828 3 797 879 4 141 427 

Výkony (vzz ř. 04) 10 937 247 7 179 528 4 507 881 4 137 562 4 708 490 

Provozní VH (vzz ř. 30) 1 188 009 826 050 458 976 -82 473 -112 994 

Finanční VH (vzz ř. 48) 71 083 -403 302 -218 156 88 024 -344 

Mimořádný VH (vzz ř. 58) 0 0 0 0 0 

R1 = (10*EAT)/PH 3,353 1,676 1,422 0,324 -1,320 

R2 = (8*EAT)/VK 1,617 0,989 0,620 0,070 -0,345 

R3 = (20*EAT)/PC 1,629 0,835 0,645 0,073 -0,351 

R4 = (40*EAT)/(TC+Výkony) 1,766 0,961 0,974 0,126 -0,522 

R5 = (1,33*prov. VH)/(prov. VH+fin.VH+mim. VH) 1,255 2,599 2,535 -19,760 1,326 

Celkový ukazatel rentability R 1,922 1,165 0,921 -1,044 -0,441 

 

 

 

 Výpočet celkového ukazatele 

 

Vzorec (56): C = (2*S + 4*L + 1*A + 5*R) / 12 

 

 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Celkový ukazatel C 1,139 0,711 0,621 -0,227 0,014 

C=(2*S+4*L+1*A+5*R)/12 
      

 

 

 


