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ANOTACE 

Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu Dopravního podniku 

Ostrava, a. s., která je provedena za období let 2010-2013. Předmětem práce je 

především posouzení finančního zdraví podniku na základě výpočtů poměrových 

ukazatelů rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Na základě těchto výpočtů 

jsou odhaleny slabé stránky podniku a jsou doporučena opatření ke zlepšení finanční 

situace. 

 

Klíčová slova: finanční analýza, finanční zdraví, poměrové ukazatele, kapitál, 

finanční situace, rozvaha, aktivita, likvidita, rentabilita, zadluženost 

 

SUMMARY 

This thesis focuses on the financial analysis of the transport company 

Ostrava, PLC as that is performed for the period 2010-2013 . The object of this work 

is primarily assess the financial health of the company to the calculation of ratios of 

profitability, liquidity, activity and indebtedness. Based on these calculations are 

revealed weaknesses and recommend measures to improve the financial situation . 

 

Keywords: financial analysis, financial health, ratios, capital, financial 

situation, balance-sheet, activity, liquidity, profitability, indebtedness 
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SEZNAM ZKRATEK 

DPO    Dopravní podnik Ostrava 

VZZ    Výkaz zisku a ztrát 

EBIT    Earnings before interest and taxes 

EBITDA   Earnings before interest, taxes, depreciation 

                                             and amortization 

EBT    Earnings before taxes 

EAT    Earnings after taxes 

EAC    Earnings avaiable for common stockholders 

NOPAT   Net operating profit after taxes 

CF    Cash flow 

ROE    Return on enquity (rentabilita vlastního  

                                             kapitálu)  

ROA    Return on assets (rentabilita aktiv) 

ROCE   Return on capital employed (rentabilita  

                                             investovaného kapitálu) 

ROS    Return on sales (rentabilita tržeb) 

VK    Vlastní kapitál 

DHM    Dlouhodobý hmotný majetek 

DNM    Dlouhodobý nehmotný majetek 

DM    Dlouhodobý majetek 

OA    Oběžná aktiva 

BÚO    Běžné účetní období 

AZ    Absolutní změna 

MHD    Městská hromadná doprava 

VH    Výsledek hospodaření
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1. ÚVOD 

Finanční analýza je důležitá pro finanční rozhodování podniku. Poskytuje 

podrobné informace o jeho finančním zdraví. Tato analýza nám pomáhá odhalit slabé 

stránky podniku, které by se pro něj mohly stát určitou hrozbou a naopak se snaží 

vyzdvihnout silné stránky, které by podnik v budoucnu mohl využít.  Na výsledcích 

finanční analýzy je založeno rozhodování o určitých možnostech zlepšení řízení daného 

podniku. 

Hlavním cílem této bakalářské práce je vyhodnotit finanční situaci Dopravního 

podniku Ostrava, a. s. (dále jen DPO) v letech 2010 až 2013 a navrhnout případná opatření 

vedoucí ke zlepšení jeho hospodaření. Hodnocení je prováděno právě pomocí zmíněné 

analýzy. Údaje pro výpočty finanční analýzy jsou čerpány z výročních zpráv a jejich 

příloh, které byly pro účely této práce poskytnuty společností DPO. 

Bakalářská práce je strukturována do pěti kapitol. Po tomto krátkém úvodu 

následuje druhá kapitola, která je věnována teoretickým východiskům finanční analýzy, 

pomocí nichž je následně provedena samotná analýza daného podniku. Kapitola je 

zaměřena na uživatele, zdroje a především na jednotlivé metody finanční analýzy. Dále je 

proveden popis vybraných finančních ukazatelů, a to ukazatelů rentability, likvidity, 

finanční stability a aktivity. Součástí této kapitoly je stručný popis postupu výpočtů 

v praktické části práce.  

Třetí kapitola je věnována charakteristice společnosti. Cílem této kapitoly je 

poskytnout informace o základních údajích podniku, jeho zaměstnancích a o předmětu 

podnikání.  

V předposlední praktické části práce je provedena samotná finanční analýza DPO 

doplněna o výpočet bankrotního modelu. Cílem je provedení výpočtů jednotlivých 

finančních ukazatelů a pro větší přehlednost jsou výpočty doplněny tabulkami a grafy, 

pomocí nichž je provedeno zhodnocení jednotlivých ukazatelů. Co se týká vertikální a 

horizontální analýzy, ty jsou provedeny pouze na některých položkách z rozvahy a výkazu 

zisku a ztrát.  Na základě zjištěných výsledků je v závěru práce zhodnocena finanční 
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situace podniku a jsou navržena některá opatření, která by měla přispět ke zlepšení 

hospodaření podniku. 
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2. TEORETIKÁ VÝCHODISKA A METODIKA PRÁCE 

2.1 Předmět a účel finanční analýzy 

Zájmem každého podniku je, aby byl úspěšný, prosperoval a dosahoval zisku. 

K tomu, aby zmiňované úspěšnosti dosáhl, potřebuje nejen rozvíjet své schopnosti a učit se 

novým dovednostem, ale musí se snažit o to, aby se stal dobrým také v těch oblastech, 

které jsou pro podnik zcela nové. Každý podnik by měl vědět, zda podniká úspěšně, či 

neúspěšně, a měl by také znát příčiny, které za danou situací stojí. Nástrojem sloužícím ke 

zjištění finanční situace podniku je právě finanční analýza, bez které se v dnešní době 

v podstatě žádný podnik neobejde. [1] 

Pojem finanční analýza lze definovat mnoha způsoby. Jedna z nejvýstižnějších 

definicí zní: „Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou 

obsažena především v účetních výkazech.“ Hlavními cíli, proč si podniky vyhotovují 

finanční analýzu, je zjištění jejich finanční situace, a příprava podkladů především pro 

manažery, aby mohli kvalitně rozhodovat o fungování daného podniku. [2] 

Než manažeři přijmou konkrétní rozhodnutí, ať už finanční či investiční, nestačí 

jim však znát pouze současnou hospodářskou situaci podniku, ale měli by dobře znát i její 

budoucí vývoj. Měli by výsledky finanční analýzy porovnat s konkurenčními podniky, 

s podniky ve stejném odvětví apod.  

Finanční analýza tedy značně ovlivňuje rozhodování řídících pracovníků podniku, a 

proto by měla být zpracována podrobně a kvalitně. [3] 

2.2 Hlavní zdroje finanční analýzy 

Finanční analýza je prováděna především na základě účetních dat získaných 

z účetních výkazů podniku. Tyto výkazy lze rozdělit na účetní výkazy finanční a účetní 

výkazy vnitropodnikové. První jmenované výkazy jsou výkazy externí, jelikož poskytují 

informace především externím uživatelům, zatímco účetní výkazy vnitropodnikové 

vycházejí z potřeb každé firmy. Mezi nejdůležitější výkazy pro zpracování finanční 

analýzy patří rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz o peněžních tocích neboli výkaz cash 

flow. 

 



Tereza Kocichová: Finanční analýza DPO, a. s. 

 

2015  4 

2.2.1 Rozvaha 

Rozvaha neboli také bilance je účetní výkaz, který poskytuje souhrnný přehled o 

majetkové struktuře podniku. Tento účetní výkaz podává informace o stavech majetku 

podniku, tzv. aktivech na straně jedné, a o zdrojích jejich krytí, tzv. pasivech na straně 

druhé, vždy k určitému časovému okamžiku. Sestavuje se zpravidla na konci každého 

roku, podniky si však pro vlastní potřebu mohou sestavit rozvahu i během roku. V rozvaze 

musí být vždy splněna bilanční rovnice, tzn., že úhrn aktiv se musí rovnat úhrnu pasiv. 

Struktura rozvahy je závazně stanovena Ministerstvem financí. Základní schéma rozvahy 

je znázorněno v tabulce 1. [4] 

Tabulka 1: Základní schéma rozvahy 

Aktiva Pasiva 

Stálá aktiva Vlastní kapitál 

Oběžná aktiva Cizí zdroje 

Časové rozlišení Časové rozlišení 

Aktiva celkem Pasiva celkem 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Jedná se o účetní výkaz, který informuje o hospodaření daného podniku za dané 

účetní období. Na rozdíl od rozvahy obsahuje tento výkaz tokové veličiny a vztahuje se 

vždy k určitému časovému intervalu. Výkaz zisku a ztráty (dále jen VZZ), který se nazývá 

také výsledovka, nám podává přehled o nákladech a výnosech podniku za dané účetní 

období. Rozdíl mezi výnosy a náklady pak vyjadřuje hospodářský výsledek. Ten lze 

rozlišit na několik stupňů výsledků podle toho, které náklady a výnosy do jejich struktury 

vstupují. Primárně lze výsledek hospodaření rozdělit na provozní, finanční a mimořádný. 

Součet těchto tří částí tvoří výsledek hospodaření za běžnou činnost. Tento výsledek se 

dále upraví o daňově neuznatelné položky a vznikne tak hospodářský výsledek před 

zdaněním. [2] Pro účely finanční analýzy jsou rozlišovány různé formy zisku, jeho 

klasifikace je uvedena v tabulce 2. Pro účely této práce je použita především forma zisku 

EBIT. 
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Tabulka 2: Klasifikace zisku 

Zkratka Český název 

EBIT Zisk před úroky a zdaněním 

EBITDA Zisk před odpisy, úroky a zdaněním 

EBT Zisk před zdaněním 

EAT Zisk po zdanění (čistý zisk) 

EAC Zisk po zdanění pro akcionáře 

NOPAT Čistý provozní zisk po zdanění 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tento účetní výkaz se sestavuje stejně jako rozvaha na konci roku, tedy k 31. 12., 

může být však také podle potřeby podniku sestavován průběžně během roku. Stejně jako 

rozvaha má výkaz zisku a ztrát předepsanou strukturu Ministerstvem financí. [6] 

2.2.3 Výkaz o peněžních tocích 

Výkaz o peněžních tocích, nebo také výkaz cash flow (CF), je výkaz, který 

poskytuje informace o peněžních tocích v průběhu účetního období. Peněžními toky se 

rozumí přírůstky a úbytky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. K peněžním 

prostředkům se řadí peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní prostředky na účtech a dále 

peníze na cestě. Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý majetek, který je podnik 

schopen přeměnit v předem určenou peněžní částku. 

Výkaz podává přehled o peněžních tocích ze tří základních oblastí – z provozní 

činnosti, která je nejvýznamnější částí tohoto výkazu, investiční činnosti a činnosti 

finanční. Provozní činností se rozumí základní výdělečná činnost podniku. CF z provozní 

činnosti se odvozuje transformací výsledku hospodaření z běžné činnosti před zdaněním 

úpravami o nepeněžní operace, o změnu potřeby pracovního kapitálu, o změnu pohledávek 

u odběratelů atd. Oblast investiční činnosti poskytuje přehled o výdajích a příjmech, které 

souvisí s pořízením investičního majetku. Poslední oblast výkazu, tedy oblast finanční, 

zahrnuje příjmy a výdaje, které souvisí s pořízením a vyřazením dlouhodobého majetku, se 

splácením a přijímáním úvěrů, ale také např. s výplatou dividend. 
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Výpočet CF může být prováděn dvěma způsoby. Jde o přímý způsob výpočtu, kdy 

se sledují příjmy a výdaje podniku za určité období, a nepřímý způsob výpočtu, kdy se zisk 

přeměňuje do pohybu peněžních prostředků.  V dnešní době je firmami upřednostňován 

nepřímý způsob výpočtu. [2] 

2.3 Uživatelé finanční analýzy 

Subjektů, které zajímá finanční situace podniku, existuje mnoho. Nejde pouze o 

manažery či investory, ale také o další subjekty, které přicházejí určitým způsobem do 

kontaktu s daným podnikem. Obecně lze tyto subjekty, které se označují jako uživatelé 

finanční analýzy, rozdělit do dvou skupin, a to na uživatele externí a interní.  Mezi externí 

uživatele finanční analýzy se řadí investoři, banky, obchodní partneři, stát a jeho orgány. 

Do skupiny interních uživatelů pak patří zejména manažeři, odboráři a zaměstnanci 

podniku. 

Každý z uvedených uživatelů má odlišný cíl, ke kterému chce finanční analýzou 

dospět. U manažerů, akcionářů a investorů je předmět zájmu o finanční analýzu zřejmý, 

zatímco u jiných může být předmět zájmu skrytější. V následujících řádcích jsou zájmy 

jednotlivých skupin přiblíženy. 

Manažeři 

Výsledky finanční analýzy využívají především pro operativní a strategické řízení 

podniku. Oproti jiným skupinám uživatelů mají manažeři výhodu, kterou je znalost těch 

informací pro finanční analýzu, které nejsou veřejně dostupné pro externí subjekty. Velmi 

dobrá znalost finanční situace firmy umožňuje manažerům správně se rozhodovat 

v různých situacích, především při volbě vhodného způsobu financování, při volbě 

způsobu získávání finančních zdrojů apod. Manažeři se často snaží získat také informace o 

finančním zdraví ostatních podniků, především konkurence a dodavatelů. 

Investoři 

Investory (akcionáře, vlastníky) zajímají informace o finančním zdraví podniku ze 

dvou důvodů. Jedná se především o získání dostatečného množství informací, které 

investoři potřebují k rozhodování o plánovaných investicích v daném podniku. Další 

důvod, proč se investoři zajímají o výsledky finanční analýzy, je ověření, zda jejich 
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finanční prostředky investované do daného podniku, jsou efektivně zhodnocovány a řádně 

využívány. 

Banky 

Pro banky jsou informace finanční analýzy důležité především při rozhodování, 

zda poskytnou, či neposkytnou potencionálnímu dlužníkovi (podniku) úvěr. Banky tedy 

zajímá, zda je podnik schopen splácet vypůjčenou částku spolu s úrokem. K tomuto 

zjištění proto banky sledují především dlouhodobou likviditu a ziskovost daného podniku. 

Obchodní partneři 

Středem zájmu této skupiny uživatelů, zejména dodavatelů, je, aby byl podnik 

schopen hradit své závazky včas a v požadované výši. Obchodní partneři tedy  

sledují hlavně solventnost, zadluženost a likviditu podniku. Na základě těchto ukazatelů se 

potencionální dodavatelé rozhodují, zda navážou či nenavážou s daným podnikem 

obchodní vztahy.   

Stát a jeho orgány 

Svou pozornost zaměřuje stát především na kontrolu daňových povinností 

podniku. Finanční data však stát používá také ke statistickým účelům či ke kontrole 

podniků se státní majetkovou účastí. 

Zaměstnanci 

Tak jako manažeři a investoři, i zaměstnanci mají zájem na tom, aby podnik 

prosperoval a byl finančně stabilní. Zaměstnanci chtějí mít především jistotu a prosperitu 

zaměstnání, jistotu mzdových podmínek či dalších výhod, které jim podnik poskytuje. [3] 

2.4 Metody finanční analýzy 

V dnešní době existuje mnoho metod hodnocení finanční situace podniku. Volba 

vhodné metody závisí především na třech faktorech, kterými jsou účelnost, což znamená, 

že finanční analýza musí odpovídat danému cíli, dále je to přiměřená výše nákladů 

vynaložených na analýzu a v neposlední řadě také spolehlivost analýzy.  Ať už je pro 

tvorbu analýzy použita kterákoli z těchto uvedených metod, zvolená metoda musí mít vždy 

zpětnou vazbu na vytyčený cíl.  
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Finanční analýza je založena na dvou základních skupinách metod, kterými jsou 

tzv. metody elementární a metody vyšší. Elementární metody jsou v podniku využívány 

více, jelikož zmiňované vyšší metody jsou závislé převážně na hlubší znalosti matematické 

statistiky. 

Mezi elementární metody lze zařadit analýzu absolutních ukazatelů, kterou lze 

dále rozdělit na vertikální a horizontální analýzu a analýzu poměrových ukazatelů. [2] Tyto 

zmíněné metody budou podrobněji popsány v následujících kapitolách. 

2.5 Analýza horizontální 

Tato analýza, kterou lze v odborné literatuře najít také pod názvem analýza 

trendová, vychází přímo z dat získaných z účetních výkazů (rozvahy a VZZ). Jednotlivé 

položky těchto výkazů jsou srovnávány v čase, většinou ve vztahu k minulému účetnímu 

období (předešlému roku). Tento způsob analýzy je nejčastější a zároveň nejjednodušší, 

firmy tak na jejím základě mohou snadno vypracovat zprávy o hospodářské situaci 

podniku. 

 Ke zjištění meziročních změn jednotlivých položek se používají indexy, které 

ukazují procentní změnu těchto položek, a diferenciace, které poskytují přehled o změnách 

položek v absolutních číslech. [3] 

Procentní změnu položek lze vypočítat podle vzorce: 

  

2.6 Analýza vertikální 

Tento způsob analýzy, označovaný taktéž jako procentní rozbor, se zabývá 

posuzováním jednotlivých složek majetku a zdrojů krytí podniku, neboli také struktury 

aktiv a pasiv. Základem této analýzy je poměřování jednotlivých položek rozvahy a 

výsledovky k celkové částce aktiv nebo pasiv. Tuto analýzu lze použít ke srovnání jak 

v čase, tak i v prostoru, tzn., že lze srovnávat podnik s jinými podniky, které podnikají 

v tomtéž oboru nebo oboru podobném. [2] 
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2.7 Analýza poměrových ukazatelů 

 Metoda poměrových ukazatelů je v podnicích nejpoužívanější metodou finanční 

analýzy především proto, že vychází výhradně z dat účetních výkazů. Poměrové ukazatele 

vznikají jako podíl dvou nebo více absolutních ukazatelů právě z těchto výkazů, jako je 

rozvaha a VZZ. Pomocí těchto ukazatelů lze podnik srovnat s jinými podniky, jde o tzv. 

mezipodnikové srovnávání, nebo jej lze srovnat s podniky konkurenčními. Nejčastěji se 

poměrové ukazatele dělí na ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti a 

ukazatele tržní hodnoty podniku.  

Práce je zaměřena především na zmíněné první 4 ukazatele, proto jsou 

v následujících podkapitolách tyto ukazatele více přiblíženy. [6] 

2.7.1 Ukazatelé rentability 

Tyto ukazatele patří spolu s ukazateli likvidity, o nichž pojednává další 

podkapitola, k nejsledovanějším ukazatelům, jelikož poskytují přehled o tom, zda je 

podnik schopen dosahovat zisku použitím vloženého kapitálu nezávislého na zdroji 

financování. Při jejich výpočtu je do čitatele dosazována vždy určitá forma zisku, nejčastěji 

se jedná o EBIT, EAT a EBT, a do jmenovatele určitý druh kapitálu, resp. tržeb. Obecně 

nám ukazatele rentability říkají, kolik korun zisku připadá na 1 korunu jmenovatele. 

Všechny ukazatele rentability by měly mít rostoucí trend. Soubor těchto ukazatelů je 

vhodné pro objasnění základních činitelů efektivnosti doplnit o analýzu, která se nazývá 

analýza DuPontova. Mezi v praxi nejpoužívanější ukazatele rentability patří zejména: 

 Ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE), 

 Ukazatele rentability aktiv (ROA), 

 Ukazatele rentability investovaného kapitálu (ROCE), 

 Ukazatele rentability tržeb (ROS). [2] 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu, je nejdůležitějším ukazatelem, jelikož říká, jak 

efektivně podnik využívá kapitál vložený vlastníky, jinými slovy zda jejich kapitál přináší 

podniku dostatečně velký výnos. Ukazatel tedy udává, kolik Kč čistého zisku připadá na 1 
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Kč investovaného vlastního kapitálu. Je tedy zřejmé, že tento ukazatel bude zajímat 

především akcionáře, společníky a další investory. [6] 

 

 

Rentabilita aktiv 

Ukazatel rentability aktiv, nebo také rentability celkového kapitálu, měří čistou 

výnosnost celkových aktiv podniku, která byla investována do podnikání bez ohledu na to, 

z jakých zdrojů byla financována. Obecně lze říci, že tento ukazatel vyjadřuje celkovou 

efektivnost firmy. Nejčastěji používaný a nejjednodušší tvar ukazatele, kdy v čitateli je 

uváděn zisk před zdaněním a úroky, je vhodný tehdy, jestliže se mění sazba daně ze zisku 

či struktura financování pasiv.  Tvar ukazatele pak vypadá následovně: 

 

Pro výpočet rentability aktiv lze však použít ještě jeden tvar ukazatele, kdy 

v čitateli je místo zisku před zdaněním a úroky použit zisk čistý. V tomto případě ukazatel 

poměřuje vložený kapitál jak se ziskem, tak i s úroky, které jsou odměnou jak vlastníkům, 

tak věřitelům. [3] 

Rentabilita investovaného kapitálu 

Jedná se o ukazatele, kdy je v čitateli čistý zisk pro akcionáře, a do jmenovatele 

jsou dosazeny všechny dlouhodobé finanční prostředky podniku. Tento ukazatel tedy 

poskytuje informace o výnosnosti dlouhodobých zdrojů podniku a nejčastěji se používá 

pro mezipodnikové srovnávání. [1] 
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Rentabilita tržeb 

Ukazatel rentability tržeb je velmi důležitý ukazatel při hodnocení efektivnosti 

podniku. Při jeho výpočtu lze opět použít dvě formy zisku, a to EBIT a EAT, které jsou 

poměřovány k tržbám podniku.  

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 + 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧𝑎 𝑧𝑏𝑜ží
∗ 100 

Použije-li se pro výpočet rentability tržeb čistý zisk, ukazatel nám říká, kolik Kč 

čistého zisku připadá na 1 Kč tržeb a jde o vyjádření tzv. ziskové marže, která se může 

značně lišit u jednotlivých odvětví. [3] 

2.7.2 Ukazatelé likvidity 

Platební schopnost podniku je nezbytnou podmínkou pro jeho finanční stabilitu. 

Skupina ukazatelů likvidity dává přehled o tom, zda je podnik schopen splácet včas své 

krátkodobé závazky svými krátkodobými aktivy. Podle stupně likvidnosti majetku lze 

rozdělit likviditu na běžnou, pohotovou a okamžitou. 

Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity označovaný také jako likvidita 3. stupně vyjadřuje, 

kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. V čitateli se tedy uvádí 

veškerá oběžná aktiva podniku a ve jmenovateli jeho krátkodobé závazky. Za optimální 

hodnotu tohoto ukazatele se považuje rozmezí hodnot od 1,5 do 2,5. Obecně platí, že čím 

vyšší je hodnota ukazatele, tím je menší riziko platební neschopnosti podniku. Nicméně 

příliš vysoká hodnota není pro podnik ideální, jelikož informuje o tom, že oběžná aktiva 

podniku nejsou efektivně využívána. 

 

Pohotová likvidita 

Ukazatel nazývaný také jako rychlá likvidita říká, zda je podnik schopen dostát 

svým závazkům, vyjme-li se z oběžných aktiv nejméně likvidní část majetku, tedy zásoby. 

Pohotová likvidita vystihuje nejlépe okamžitou platební schopnost podniku právě na 

základě vyjmutí zásob. Doporučené hodnoty pro tento ukazatel jsou 1-1,5.[6] Pro věřitele 
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budou příznivější hodnoty vyšší, zatímco pro akcionáře budou tyto hodnoty znamenat 

signál malé výnosnosti podnikání. U podniků, které poskytují především služby, se 

hodnoty tohoto ukazatele často blíží hodnotám likvidity běžné.[2] 

 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita měří schopnost podniku ihned splatit své krátkodobé závazky. 

Pro ukazatel okamžité likvidity se doporučují hodnoty v rozmezí 09,-1,1. [2] 

 

2.7.3 Ukazatelé aktivity 

Měří, jak podnik efektivně hospodaří se svými aktivy a jaký vliv má hospodaření 

na výnosnost a likviditu podniku. Ukazatelé aktivity se používají ve dvou variantách. Buď 

vyjadřují počet obratů aktiv za rok, nebo dobu obratu. V následujících řádcích budou 

stručně popsány obě varianty, v praktické části práce je však pro hodnocení použita pouze 

doba obratu. 

Obrat celkových aktiv 

Udává, kolikrát se všechna aktiva podniku obrátí za rok. Hodnota ukazatele by 

měla činit nejméně 1. Čím vyšší hodnota ukazatele, tím pro podnik lépe. Nízká hodnota 

totiž znamená, že podnik disponuje neúměrně velkým majetkem a není tak efektivně 

využit. Pokud se obrat celkových aktiv zpomaluje, je potřeba, aby podnik začal hledat 

příčiny, které tuto skutečnost způsobují. [6] 

 

Obrat zásob 

Ukazatel nazývaný někdy také jako ukazatel intenzity využití zásob říká, kolikrát 

je schopen podnik každou položku zásob prodat a opět uskladnit. 
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Doba obratu zásob 

Jedná se o dobu (ve dnech), po kterou jsou zásoby vázány v podnikání až do doby 

spotřeby těchto zásob či jejich prodeje. Podnik by se měl snažit dobu obratu zkracovat. [1] 

 

Obrat pohledávek 

Je vyjádřen jako poměr tržeb k pohledávkám podniku.  

 

Doba obratu pohledávek 

Jde o doplňkový ukazatel obratu zásob, který udává, po jakou dobu je majetek 

podniku vázán ve formě pohledávek, jinými slovy za jak dlouho jsou  

pohledávky průměrně podniku splaceny. Doporučuje se, aby byly pohledávky splaceny 

v běžné době splatnosti faktur. Pokud je hodnota ukazatele příliš velká, znamená to, že 

pohledávky nejsou včas splaceny, a podnik se tak může dostat do platební neschopnosti. 

 

Obrat závazků 

Jedná se o poměr tržeb k závazkům, konkrétně k závazkům z obchodního styku. 
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Doba obratu závazků 

Opět se jedná o doplňkový ukazatel obratu závazků, který vyjadřuje, jak rychle 

podnik splácí své závazky. Doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu 

pohledávek. Ukazatel je často využíván věřiteli, kteří z něj mohou vyčíst, v jaké době 

podnik splácí své dluhy. [2] 

 

2.7.4 Ukazatelé zadluženosti 

Pojem zadluženost znamená, že podnik využívá cizí zdroje k financování svých 

aktiv. V dnešní době prakticky neexistuje žádný velký podnik, který by používal 

k financování aktiv jen vlastních zdroje. Ukazatele zadluženosti tedy měří rozsah použití 

dluhu k financování a ovlivňují je faktory, jako jsou daně, riziko, typ aktiv a finanční 

volnost podniku. [3] 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost někdy nazývaná také jako ukazatel věřitelského rizika je 

základní ukazatel vyjadřující zadluženost, který se vypočte jako poměr cizího kapitálu 

podniku k celkovým aktivům. Je zřejmé, že věřitelé budou mít zájem na tom, aby 

zadlužení podniku bylo co nejmenší. [2] 

Doporučené hodnoty ukazatele se uvádí v rozmezí 30-50%, přičemž by se mělo 

přihlédnout k odvětví, ve kterém podnik působí, a k tomu, zda je schopen splácet úroky ze 

svých závazků. [6] 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 [%] 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování doplňuje ukazatel celkové zadluženosti a vyjadřuje 

finanční nezávislost podniku. Součet těchto dvou ukazatelů by měl být přibližně 1. Tento 

ukazatel vyjadřuje rozměr, ve kterém jsou aktiva podniku  

financována akcionáři, a jedná se o nejdůležitější ukazatel zadluženosti při hodnocení 

finančního zdraví podniku. 
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𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 [%] 

Koeficient zadluženosti 

Jde o poměr cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu podniku. Při výpočtu koeficientu 

by se nemělo zapomenout na leasingové financování, aby byl výsledek míry finanční 

samostatnosti objektivní.  

𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
∗ 100 [%] 

2.8 Indexy hodnocení finančního zdraví podniku 

Každý podnik by měl znát nejen svou současnou finanční situaci, ale měl by 

předvídat i její budoucí vývoj, k čemuž je zapotřebí velké množství poměrových ukazatelů. 

Z toho důvody byly zkonstruovány jakési souhrnné indexy (modely) hodnocení 

hospodářské situace podniku. I když nemají tak velkou vypovídací schopnost jako 

jednotlivé ukazatele, jsou velmi často používány nejen pro rychlé srovnání mnoha 

podniků, ale i jako orientační podklad pro další hodnocení podniku. 

Existuje velké množství modelů, které se snaží předpovědět vývoj finanční situace na 

základě jednoho čísla, a tyto modely lze rozdělit na modely bankrotní a  

bonitní. Mezi nejznámější bankrotní modely, jež se snaží zjistit, zda podnik  

zbankrotuje či nikoli, patří Altmanova analýza, Tafflerův model a Index důvěryhodnosti. 

Co se týče modelů bonitních, které se snaží stanovit bonitu podniku, lze sem zařadit např. 

Kralickův Quicktest či Tamariho model. [2] 

Pro účely praktické části této práce je v následujících řádcích popsán detailněji 

pouze Altmanův index finančního zdraví, nazýván také jako Altmanova analýza. 

2.8.1 Altmanova analýza 

Jedná se o velmi oblíbený a poměrně jednoduchý bankrotní model, který vychází 

z indexů celkového hodnocení. Velmi dobře vyjadřuje finanční situaci daného podniku a 

často je používán jako doplňující při finanční analýze.  
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 Altmanův model se spočítá jako součet hodnot pěti poměrových ukazatelů, každý 

ukazatel disponuje jinou váhou.  Pro předvídání finanční situace u podniků, které se řadí 

k firmám veřejně obchodovatelným na burze, je pro výpočet stanovena rovnice: 

 

přičemž X1 provozní kapitál/celková aktiva 

X2 nerozdělený zisk/celková aktiva 

X3 EBIT/aktiva celkem 

X4 tržní hodnota VK/nominální hodnota cizích zdrojů 

X5 tržby/aktiva celkem 

Pro ostatní podniky je rovnice upravena a má tvar: 

 

Konečný výsledek je zařazen do jednotlivých pásem bankrotu a podnik tak má 

přehled, zda mu hrozí bankrot či nikoli. [2] Pásma se u obou způsobů výpočtu liší, jelikož 

však v praktické části práce bude pro výpočet použita upravená rovnice, jsou pásma 

bankrotu uvedena v tabulce 3. 

 
Tabulka 3: Jednotlivá pásma Altmanova modelu 

Hodnoty výsledku do 1,2 Pásmo bankrotu 

Hodnoty výsledku od 1,2 do 2,9 Pásmo šedé zóny 

Hodnoty výsledků nad 2,9 Pásmo prosperity 

Zdroj: [2] 
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2.9 Metodika práce 

Samotný postup práce sestává z několika podstatných, na sebe navazujících 

kroků. Pro účely teoretické části práce byla nejdříve shromážděna odborná literatura, 

konkrétně monografie zabývající se daným tématem. Na základě dedukce byla provedena 

selekce potřebných informací pro finanční analýzu. Byly vybrány konkrétní metody 

provedení finanční analýzy, konkrétně metoda absolutní a metoda relativní. Pro aplikování 

těchto metod byla provedena další selekce dat, kdy byly vybrány ukazatele, podstatné pro 

zhodnocení finančního zdraví podniku. 

Na základě těchto vytříděných dat a teoretických poznatků je již provedena 

samotná analýza daného podniku. Prvním a zároveň nejdůležitějším krokem je 

charakterizace podniku, jehož finanční zdraví je hodnoceno. Pro hodnocení je zapotřebí 

shromáždit všechna dostupná data. Jedná se především o interní data, konkrétně finanční 

výkazy obsahující účetní data za uvedené období, pro potřeby této práce se jedná o 

rozvahu a VZZ, které jsou součástí přílohy k účetním závěrkám podniku.  

Následně je na základě teoretických poznatků provedena selekce nejdůležitějších 

finančních ukazatelů pro daný podnik. Na základě bližší charakteristiky těchto 

jednotlivých ukazatelů jsou vytříděna data ze zmíněných účetních výkazů, potřebná pro 

jejich výpočet. Následuje dosazení jednotlivých vyčleněných dat do vybraných vzorců 

finanční analýzy.  

Velmi podstatným navazujícím krokem je interpretace získaných výsledků 

jednotlivých ukazatelů. Výsledky tak jsou okomentovány především na základě 

teoretických poznatků. Dále jsou pro jejich hodnocení použity doplňující údaje z příloh 

k účetním závěrkám. 

Vybrané vypočtené ukazatele jsou ještě v závěru finanční analýzy použity 

v indexu hodnocení finančního zdraví firmy. Na základě jeho výsledku je proveden 

celkový obraz ekonomické situace podniku. 
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3. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

DPO, státní podnik, provozovatel městské hromadné dopravy, byl zapsán do 

Obchodního rejstříku dne 19. 10. 1995. Zakladatelem a posledním pokračovatelem této 

společnosti ve více než stoleté historii hromadné dopravy našeho regionu je Statutární 

město Ostrava. DPO není společnost veřejně obchodovatelná na burze. 

3.1 Základní údaje 

Obchodní firma: Dopravní podnik Ostrava, a.s. 

Sídlo: Poděbradova 494/2, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ: 701 71 

Právní forma: akciová společnost 

Zakladatel: Statutární město Ostrava 

Ředitel společnosti: Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. 

Základní kapitál: 3 327 648 000,- Kč 

Jediný akcionář: Statutární město Ostrava [7] 

 

Obrázek 1: Logo podniku 

Zdroj: [15] 

 

 

 



Tereza Kocichová: Finanční analýza DPO, a. s. 

 

2015  19 

3.2 Předmět podnikání 

Rozhodující činností DPO je provozování městské hromadné dopravy v Ostravě a 

v přilehlém území. Doprava je zajišťována tramvajovými, trolejbusovými a autobusovými 

linkami. K 31. 12. 2013 tvořilo vozový park podniku 272 tramvají, 61 trolejbusů a 299 

autobusů a dopravu cestujících zajišťovalo 16 tramvajových, 12 trolejbusových a 53 

autobusových linek. [8]  

Od roku 2014 podniku ubylo několik dopravních prostředků z vozového parku a 

k datu 1. 2. 2015 má DPO k dispozici 265 tramvají, 285 autobusů a 4 elektrobusy. 

Cestující však ke stejnému datu přepravovalo stále 61 trolejbusů. [12] 

Kromě provozování městské hromadné dopravy poskytuje dopravní podnik další 

služby, jako jsou: 

 projektování, výstavba, údržba a opravy dopravních cest, 

 údržba, opravy a modernizace dopravních prostředků, 

 projektování dopravní obsluhy území, 

 výcvik řidičů vozidel. 

3.3 DPO a. s. a dotace 

Jak již bylo uvedeno v předcházející podkapitole, jedná se o státní podnik, jehož 

rozhodující činností je právě provozování městské hromadné dopravy. Je zde tedy logický 

důvod se domnívat, že finanční situaci DPO budou značně ovlivňovat obdržené dotace 

(kompenzace), a to hlavně provozní dotace od Statutárního města Ostravy, které jsou 

použity každoročně především ke krytí ztráty z hlavní činnosti podniku, tedy 

z provozování MHD.  

Kompenzace ke krytí ztát nejsou však jedinou provozní kompenzací, kterou DPO 

čerpá. Na každoroční organizování jízd historických vozů, které přijdou podnik na nemalé 

částky, poskytuje DPO rovněž Statutární město Ostrava dotace, a to z kulturního fondu. 

[12] 
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3.4 Organizační struktura společnosti 

V DPO se uplatňují dvě základní organizační struktury, a to liniově štábní 

organizační struktura a struktura projektová.  Na úrovni úseků se liniově štábní struktura 

podniku člení na čtyři úseky, které jsou znázorněny v následujícím obrázku organizační 

struktury DPO. V rámci projektové struktury poté existují v podniku projektové týmy, 

které mají za úkol řídit specifikovaný konkrétní projekt.[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Složení představenstva: 

Předseda:   Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. 

Místopředseda:  Ing. David Mlčák 

Člen:   Ing. Roman Šula, MBA 

Složení dozorčí rady: 

Předseda:  Bc. Aleš Boháč 

Místopředseda: Marcel Lesník 

Členové: Ing. Jiří Hrabina, Ing. Vladimír Cigánek, Eva Petrašková, 

Bc. Robert Timko, Bc. Lubomír Fasora, Ing. Čestmír 

Pokojský, Miroslav Švidrnoch [7] 

Obrázek 2: Schéma organizační struktury podniku 

Zdroj: [8] 
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3.5 Dceřiná společnost Ekova Electric 

Dceřiná společnost Ekova Electric vznikla ke dni 1. 1. 2011 na základě rozhodnutí 

Zastupitelstva města Ostravy jako 100% dceřiná společnost DPO. Základní kapitál této 

společnosti činí 500 mil. Kč. [13] 

 Společnost se zabývá především údržbou, modernizací, opravami a výrobou 

dopravních prostředků, jako jsou tramvaje, trolejbusy ale také elektrobusy, ale nabízí také 

možnost rekonstrukce a renovace historických vozů. Mezi další její činnosti patří např. 

lakování vozidel, stopařské práce, kusová strojírenská výroba či výroba náhradních dílů 

pro vozidla. [14] 

Před vznikem této společnosti měl na starost veškerou tuto činnost DPO. Opravy, 

modernizace, údržba a výroba zmiňovaných dopravních prostředků patřily k jeho 

podnikatelským aktivitám. Cílem vyčlenění podnikatelských aktivit výrobního charakteru 

do dceřiné společnosti bylo eliminovat realizaci komerčních aktivit právě v DPO. Hlavním 

důvodem vzniku dceřiné společnosti byl také fakt, že právě z této činnosti začalo středisko 

dosahovat velkých zisků a vznikl tak zájem na oddělení této části podniku. Vzhledem 

k vysokému množství zakázek na opravy, údržbu a především výrobu tramvají a 

trolejbusů, ať už ze strany DPO, či ze strany jiných firem se dá do budoucna předpokládat, 

že zisky dceřiné společnosti nadále porostou a společnost bude mít zájem se osamostatnit. 

[12] 

 

Obrázek 3: Logo Ekova Electric 

Zdroj: [13] 
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4. FINANČNÍ ANALÝZA – PRAKTICKÁ ČÁST 

V této části práce jsou veškeré teoretické poznatky z kapitoly 2 aplikovány do 

praxe, je zde tedy provedena finanční analýza výše zmíněného DPO za období 2010-2013. 

Výpočty jsou provedeny na základě dat získaných z příloh účetních závěrek za uvedená 

léta. Analýza za rok 2014 nemohla být do práce zahrnuta, jelikož interní podklady pro 

výpočet nebyly v době zhotovení práce k dispozici. 

4.1 Horizontální analýza 

Tato podkapitola se věnuje horizontální analýze. Jak již bylo popsáno v teoretické 

části, jedná se o srovnání jednotlivých položek účetních výkazů v čase. Nejprve je 

provedena analýza rozvahy, následně výkazu zisku a ztrát. 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Horizontální analýza aktiv 

V následující tabulce 4 jsou zaznamenány změny vybraných položek aktiv 

podniku v absolutních hodnotách za sledované období. Je tedy spočten prostý rozdíl 

hodnot těchto položek z rozvahy mezi jednotlivými lety.  

Tabulka 4: Zkrácená horizontální analýza aktiv (v tis. Kč) 

AKTIVA 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Aktiva celkem -37 332 -81 259 20 608 

Dlouhodobý majetek 109 421 -66 123 -88 397 

Dlouhodobý hmotný -270 267 -63 748 -86 119 

Dlouhodobý nehmotný -1 782 -2 725 -2 278 

Dlouhodobý finanční 381 470 350 0 

Oběžná aktiva -144 972 -15 733 108 006 

Zásoby -67 858 -613 -6 383 

Dlouhodobé pohledávky 28 595 -119 777 -2 267 

Krátkodobé pohledávky 5 512 12 523 -135 863 

Krátkodobý finanční majetek -111 221 92 134 252 519 

Časové rozlišení -1 781 597 999 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z tabulky 4 lze vidět, že u dlouhodobého majetku docházelo převážně od roku 

2010 mezi jednotlivými roky k poklesu. Výjimku však tvoří položka dlouhodobého 

finančního majetku. V roce 2010 ještě podnik nedisponoval žádným dlouhodobým 

finančním majetkem. Tato situace se změnila až v následujícím roce, kdy vznikla dceřiná 

společnost a DPO tak vznikl podíl v této společnosti ve výši 381 470 tis. Kč. Zmíněný 

podíl se v roce 2012 ještě zvýšil o 350 tis. Kč a v roce 2013 zůstal ve stejné výši. Fakt, že 

podnik v roce 2011 začal disponovat zmíněným dlouhodobým finančním majetkem, 

ovlivnil celkovou hodnotu dlouhodobého majetku podniku v daném roce, kdy byla jeho 

hodnota za sledované období nejvyšší.  

Při pohledu na změny dlouhodobého majetku hmotného a nehmotného je zřejmé, 

že opět v roce 2011 došlo oproti roku 2010 k poklesu, a to u DHM ve výši 270 267 tis. Kč 

a u DNM ve výši 2 725 tis. Kč. Tuto skutečnost zapříčinilo zejména vyřazení majetku do 

zmíněné dceřiné společnosti. V roce 2011 však podnik realizoval i nákup několika nových 

dopravních prostředků. Do vozového parku podniku tak ve zmíněném roce přibyly nejen 

nízkopodlažní tramvaje a trolejbusy, ale především nové elektrobusy značky SOR. V roce 

2012 a 2013 pokračovala klesající tendence jak u DHM a DNM. V roce 2013 způsobilo 

pokles DHM především vyřazení starých dopravních prostředků. Vývoj DM je znázorněn 

v grafu 1. 

Graf 1: Vývoj DM v letech 2010-2013 

Pozn.: Hodnoty DNM jsou znázorněny na pravé svislé ose. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Co se týká oběžných aktiv, opět lze z tabulky 4 vidět, že jejich hodnota od roku 

2010 do roku 2012 klesala. Největší pokles, který nastal v roce 2011, způsobilo především 

snížení zásob podniku, a to opět kvůli vyřazení zásob do dceřiné společnosti. V roce 2011 

došlo také k nárůstu pohledávek, a to jak krátkodobých, tak dlouhodobých. U 

dlouhodobých pohledávek se jednalo především o dotaci ve výši 122 930 tis. Kč 

z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na nákup a renovaci 

vozového parku drážních vozidel a na nákup nízkopodlažních autobusů, která byla 

poskytnuta až v roce 2013, a dále se jednalo o zálohy. Z tabulky 5 lze vidět, že následující 

rok nastal velký pokles těchto dlouhodobých pohledávek. Tuto skutečnost zapříčinil fakt, 

že pohledávka, jež představuje opět dotaci z výše uvedeného rozpočtu na nákup 

nízkopodlažních autobusů v roce 2014, byla pouze ve výši 3 153 tis. Kč. U krátkodobých 

pohledávek docházelo od roku 2010 do roku 2012 k nárůstu, nicméně se nejednalo o velké 

částky.  

Položka krátkodobého majetku byla za sledované období nejvyšší v roce 2013, 

kdy vykazovala částku 529 356 tis. Kč, což způsobil velký přírůstek peněžních prostředků 

na běžných účtech podniku. U položek časového rozlišení nedošlo ve sledovaném období 

k zásadním změnám. 

K analýze aktiv lze tedy říci, že celková aktiva byla nejvyšší v roce 2010, tedy 

před vznikem dceřiné společnosti, a to především kvůli oběžným aktivům, kdy jejich 

hodnota činila 697 723 tis. Kč. Vývoj aktiv je znázorněn v grafu 2. 

Graf 2: Vývoj OA 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Horizontální analýza pasiv 

Horizontální analýza pasiv je opět provedena pouze na vybraných položkách. 

V tabulce 5 jsou uvedeny procentní změny jednotlivých položek za sledované období. 

Tabulka 5: Zkrácená horizontální analýza pasiv 

Položky rozvahy-pasiva 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

% změna % změna % změna 

Pasiva celkem -0,74 -16,2 0,42 

Vlastní kapitál 0,42 0,02 0,09 

Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 

Rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní 

fondy ze zisku 

6,16 0,47 0,51 

Výsledek hospodaření minulých let -8,41 -0,28 -0,32 

Výsledek hospodaření BÚO -92,02 8,58 403,48 

Cizí zdroje -7,93 -11,24 2,82 

Rezervy 0,46 29,19 51,24 

Dlouhodobé závazky -15,13 -8,01 -1,40 

Krátkodobé závazky 3,14 -21,30 -1,13 

Časové rozlišení 25,38 -5,89 -3,90 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při pohledu na tabulku 5 je zřejmé, že hodnota celkových pasiv byla nejvyšší 

v roce 2010, kdy činila 5 041 639 tis. Kč. Od tohoto roku do roku 2012 docházelo 

k poklesu této položky. V roce 2012 hodnota pasiv klesla oproti roku 2011 o 16,2 %. 

Důvodem poklesu bylo především snižování hodnoty cizích zdrojů v jednotlivých letech, 

konkrétně dlouhodobých závazků. Jednalo se především o snižování dlouhodobých 

závazků z titulu odloženého daňového závazku. Zatímco v roce 2010 činil tento závazek 

366 294 tis. Kč, v roce 2012 se jednalo o částku nižší, a to o 359 526 tis. Kč. Při zaměření 

na krátkodobé závazky lze zjistit, že jejich hodnota byla nejvyšší v roce 2011, kdy měl 

podnik oproti dalším rokům také nejvyšší závazek vůči státu. 

Co se týká rezerv, od roku 2010 jejich hodnota stoupala. V roce 2012 se proti 

předchozímu roku zvýšila skoro o 30 % a v roce 2013 byla hodnota rezerv nejvyšší, jelikož 
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podnik v tomto roce vytvářel rezervy na opravu majetku ve výši 36 811 tis. Kč, zatímco 

v předchozích letech nebyly rezervy na opravy tak vysoké. Položka rezerv se v tomto roce 

oproti roku 2012 velmi navýšila, a to o 51,24 %. 

Zatímco celková pasiva za sledované období klesala, vlastní kapitál podniku se 

zvyšoval, přestože se nejednalo o velký nárůst. Při této skutečnosti je zde potřeba zmínit 

změny položky výsledku hospodaření. Podnik dosahoval nejvyššího výsledku hospodaření 

v roce 2010. V následujícím roce došlo k výraznému poklesu, kdy se výsledek hospodaření 

snížil o 92,02 %. Opět hraje významnou roli vznik dceřiné společnosti, kdy tak DPO přišel 

o velkou část provozních výnosů z výroby a oprav dopravních prostředků. Přesto však lze 

z tabulky 6 vyčíst, že se podnik od uvedeného roku snažil svůj výsledek hospodaření 

zvyšovat a v roce 2013 bylo zvýšení proti roku 2011 téměř pětinásobné. Podniku se 

zejména podařilo postupně snižovat provozní náklady. V roce 2012 šlo především o 

optimalizace podnikových organizačních struktur a snížení režijních nákladů. 

 

Graf 3: Vývoj vlastního kapitálu a cizích zdrojů 

Pozn.: Hodnoty cizích zdrojů jsou znázorněny na pravé svislé ose. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Tato podkapitola je věnována horizontální analýze výkazu zisku a ztrát. V tabulce 

6 jsou pro zjednodušení uvedeny opět pouze vybrané položky tohoto výkazu a absolutní 

změny (AZ) jednotlivých položek. 

Tabulka 6: Zkrácená horizontální analýza výkazu zisku a ztrát (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv podniku 

Nejprve je zapotřebí zmínit změny výsledku hospodaření. Jak již bylo zmíněno 

v kapitole věnující se horizontální analýze pasiv, nejvyššího výsledku hospodaření za 

účetní období dosahoval podnik v roce 2010, před vznikem dceřiné společnosti, kdy 

dosahoval tento výsledek částky 10 948 tis. Kč. Tento velmi příznivý výsledek byl 

důsledkem vysokého provozního výsledku hospodaření, jenž nastal především díky 

vysokým provozním výnosům. V tomto roce podnik totiž dosahoval za sledované období 

nejvyšších tržeb za služby, tedy za poskytování veřejné dopravy, a za prodej vlastních 

Položky – Výkaz zisku a ztrát 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 

AZ AZ AZ 

Tržby za prodej zboží -550 -765 409 

Výkony-v tom: -149739 -4375 12156 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -138 268 1 243 15 508 

Výkonová spotřeba -49103 207 -24202 

Spotřeba materiálu a energie -126795 5102 -14725 

Služby 77 692 -4 895 -9 477 

Přidaná hodnota -100865 -4649 36632 

Osobní náklady -108857 30927 -20051 

Mzdové náklady -80425 24210 -14985 

Odpisy DHM a DNM -5591 2569 2480 

Provozní výsledek hospodaření -8 254 -3 355 -2 961 

Finanční výsledek hospodaření 3 239 -2 194 -5 204 

Výsledek hospodaření za účetní období -10 074 75 2 880 
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výrobků. Z tabulky 6 je patrné, že v následujícím roce došlo k velkému poklesu výsledku 

hospodaření za účetní období, opět kvůli zmíněnému vzniku dceřiné společnosti. Jak již 

bylo zmíněno, podnik tím přišel o velkou část provozních výnosů, především se jednalo o 

tržby z prodeje výrobků. Zatímco DPO měl v roce 2010 na starost např. montáže trolejbusů 

a různých komponentů, výrobu skeletů pro Škodu Vagónku a. s. či vyráběl náhradní díly 

pro externí zákazníky, z čehož mu plynuly vysoké zisky, v roce 2011 tuto činnost převzala 

Ekova Electric. Tento fakt tak výrazně ovlivnil hospodaření podniku. 

DPO se tedy od roku 2011 pokoušel různými opatřeními opět navýšit výnosy ze 

své provozní činnosti. Jednalo se především o opatření, která se negativně dotkla 

cestujících, a to o každoroční zvyšování cen jízdného. Zvyšování tržeb se výrazně promítlo 

do výsledku hospodaření podniku, kdy v roce 2013 tento výsledek dosahoval částky 3 829 

tis. Kč, což je oproti roku 2011 téměř pětinásobný nárůst. Vývoj tržeb právě z MHD 

ukazuje tabulka 9, z níž je také patrné, že největší podíl na těchto tržbách mají dlouhodobé 

časové jízdenky. 

Tabulka 7: Vývoj tržeb z MHD v období 2010-2013(v tis. Kč) 

 2010 2011 2012 2013 

Dlouhodobé jízdenky 305 524 333 076 336 100 341 016 

Krátkodobé jízdenky 188 239 183 005 183 773 190 140 

Tržby MHD celkem 493 763 516 081 519 873 531 156 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Výročních zpráv DPO 

V roce 2011 došlo také k výraznému snížení osobních nákladů a dále se snížila 

položka spotřeby materiálu a energií. Právě tyto zmíněné položky pro podnik představují 

jedny z nejvyšších a nejzásadnějších nákladů, jelikož jsou nezbytné pro zajištění jeho 

činnosti. Hodnoty položky spotřeby materiálu a energie tvoří převážnou část výkonové 

spotřeby. Tato skutečnost není nijak překvapující, jelikož náklady na pohonné hmoty tvoří 

druhou nejvýznamnější část nákladů, hned po zmíněných osobních nákladech, kam patří 

zejména mzdy zaměstnanců. Pokles osobních a s tím spojených mzdových nákladů 
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zapříčinilo přeřazení části stávajících zaměstnanců do dceřiné společnosti. Tato událost 

měla vliv i na pokles materiálu pro výrobu komponentů a dopravních prostředků. 

4.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza zkoumá podíl jednotlivých položek účetních výkazů na určité 

celkové sumě. Podkapitola věnována právě této analýze je rozdělena na dvě části. Nejdříve 

je provedena vertikální analýza rozvahy, následně výkazu zisku a ztrát.  

4.2.1 Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza aktiv 

Při této analýze byla jako základna zvolená celková aktiva. Jednotlivé položky 

aktiv jsou tak poměřovány právě k této základně, která představuje 100%. Vertikální 

analýzu aktiv provedenou opět jen na vybraných nejdůležitějších položkách lze vidět 

v tabulce 8. 

Tabulka 8:Zkrácená vertikální analýza vybraných aktiv 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Je patrné, že podíly jednotlivých položek na celkové sumě aktiv se za sledované 

období nijak extrémně nezměnily. Největší podíl na celkových aktivech tvořil dlouhodobý 

majetek. Tato skutečnost není nijak překvapivá vzhledem k hlavní činnosti podnikání 

Položky rozvaha - aktiva 
2010 2011 2012 2013 

% 

Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 86,06 88,89 89,01 86,85 

DM hmotný 85,04 81,08 81,13 79,05 

DM nehmotný 0,21 0,18 0,13 0,08 

DM finanční 0,00 7,62 7,76 7,72 

Oběžná aktiva 13,84 11,05 10,91 13,05 

Zásoby 2,49 1,16 1,16 1,03 

Dlouhodobé pohledávky 1,97 2,56 0,17 0,12 

Krátkodobé pohledávky 3,50 3,64 3,95 1,19 

Krátkodobý finanční majetek 5,87 3,69 5,62 10,71 

Časové rozlišení 0,10 0,07 0,08 0,10 
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DPO, kdy je pro provozování MHD zapotřebí především rozsáhlý vozový park, depa pro 

dopravní prostředky apod. Ostatně tento fakt potvrzuje právě výše provedená vertikální 

analýza aktiv, kdy lze z tabulky 8 prokázat, že více než 85 % celkových aktiv je tvořeno 

právě dlouhodobým majetkem.  

V následujícím grafu 4 je znázorněna struktura dlouhodobého majetku hmotného, 

který tvoří největší podíl stálých aktiv. Z grafu lze vidět, že největší podíl DHM tvoří za 

sledované období samostatné movité věci a stavby. Do samostatných movitých věcí jsou 

zařazeny především zmíněné dopravní prostředky pro provoz MHD. Stavby pak tvoří 

především administrativní budovy, haly a depa pro tyto prostředky. Každoročně DPO 

realizuje také různé stavby, které mají zkvalitnit dopravu ve městě. Finance na některé 

stavby podnik čerpá v podobě dotací poskytovaných Ministerstvem financí ČR, některé 

stavby si však podnik musí financovat ze zdrojů vlastních. 

Na závěr lze konstatovat, že jednotlivé podíly položek DHM byly v letech 2010-

2013 víceméně stejné, až na rok 2013, kdy došlo k nárůstu nedokončeného  

DHM. Tato změna byla způsobena především zahájením výstavby trolejbusové trati 

v Ostravě s napojením na terminál Hranečník. 

Graf 4: Struktura DHM 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vertikální analýza pasiv 

Druhá část vertikální analýzy je zaměřena na kapitálovou strukturu podniku. Pro 

účely výpočtu podílů jednotlivých položek pasiv byla jako základna zvolena celková 

pasiva. Stejně jako předcházející horizontální analýzy a vertikální analýza aktiv je i tato 

provedena jen na vybraných položkách. 

Tabulka 9: Zkrácená vertikální analýza pasiv 

Položky rozvahy-pasiva 

2010 2011 2012 2013 

% 

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

Vlastní kapitál 84,11 85,09 86,52 86,24 

Kapitálové fondy 24,18 24,36 28,62 24,66 

Rezervní fondy, nedělitelný fond, 

ostatní fondy ze zisku 

0,18 0,19 0,78 0,19 

VH  minulých let -6,47 -5,97 -6,05 -6,00 

VH běžného účetního období 0,22 0,02 -0,32 0,08 

Cizí zdroje 15,40 14,28 12,89 13,19 

Rezervy 0,76 0,77 
1,01 1,53 

Dlouhodobé závazky 9,21 7,88 
8,51 

7,23 

Krátkodobé závazky 5,42 5,63 
18,20 

4,44 

Časové rozlišení 0,49 0,62 
0,59 

0,57 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Provedena vertikální analýza v tabulce 9 ukazuje, že největší podíl na celkových 

pasivech má vlastní kapitál. Za sledované období tvořil vždy okolo 85 % celkových pasiv, 

zatímco zdroje cizí se pohybovaly v rozmezí od 12 do 16 %. Struktura pasiv je graficky 

znázorněna v následujícím  grafu. 

Celková suma vlastního kapitálu byla každoročně ovlivněna výsledkem 

hospodaření minulých let, kdy se podnik pohyboval v záporných číslech. Následně však 

byl tento výsledek dorovnán pomocí zmíněných dotací, což se projevilo v položce 

výsledku hospodaření za běžnou činnost. 
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Graf 5: Struktura pasiv 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2.2 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Vertikální analýza výnosů 

Jako základna pro vertikální analýzu výnosů je použita suma celkových výnosů, 

která představuje rovněž 100 %. Jednotlivé výnosové položky z VZZ jsou opět 

poměřovány k této základně. Výsledky provedené vertikální analýzy za sledované období 

ukazuje tabulka 10. 

Tabulka 10: Vertikální analýza výnosů v letech 

Položky VZZ - výnosy 
2010 2011 2012 2013 

% 

Výnosy celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tržby za prodej zboží 0,21 0,19 0,15 0,18 

Výkony 38,20 32,11 31,41 33,20 

Tržby z prodeje DM a materiálu 1,32 2,99 4,29 1,09 

Ostatní provozní výnosy 60,17 64,64 64,00 65,33 

Výnosové úroky 0,08 0,07 0,15 0,20 

Ostatní finanční výnosy 0,01 0,01 0,00 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejvyšší podíl na celkových výnosech podniku měly ve všech letech ostatní 

provozní výnosy, které tvoří z největší části již několikrát zmiňované provozní dotace. 
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Položka provozních dotací v sobě zahrnuje nejen kompenzace sloužící ke krytí ztráty 

z MHD, ale také dotace na opravy a údržbu historických vozidel, či dotace na závazky 

veřejné služby mimo území města Ostravy, které DPO čerpá od Moravskoslezského kraje 

a jednotlivých obcí. Ve sledovaném období se každoročně tyto dotace na celkových 

výnosech podniku podílely více jak 60 %. Velikost provozních dotací, které byly podniku 

v jednotlivých letech poskytnuty, ukazuje následující tabulka. 

Tabulka 11: Výnosy z provozní činnosti a provozní dotace (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Výkony tvořily další významnou část celkových výnosů, přičemž nejvyšší 

výnosy podnik zaznamenal za prodej výrobků a služeb. Tato skutečnost není nijak 

překvapující vzhledem k hlavní činnosti podnikání DPO. Ve všech sledovaných letech se 

výkony podílely na sumě výnosů více než 30 %, přičemž v roce 2010 tvořila položka 

výkonů skoro až 40 % celkových výnosů. Právě v tomto roce, jak již bylo zmíněno dříve, 

dosahoval podnik nejvyšších tržeb za prodej výrobků a služeb. Tržby z prodeje DM a 

materiálu měly na celkových výnosech největší podíl v roce 2010, kdy činil 4,29 %. 

Strukturu výnosů podniku znázorňuje graf 6. Jelikož se ostatní výnosové položky podílely 

na celkových výnosech jen nepatrně, nejsou do grafu zahrnuty. 

 

 2010 2011 2012 2013 

Výnosy - provozní 

činnost 

1 945 370 1 848 893 1 874 664 1 809 368 

z toho: provozní dotace 
1 022 146 1 026 423 1 083 237 1 068 245 
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Graf 6: Struktura výnosů (v %) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vertikální analýza nákladů 

Pro potřeby vertikální analýzy nákladů byly za základnu zvoleny celkové náklady.  

 

Tabulka 12: Vertikální analýza nákladů  

Položky VZZ - náklady 

2010 2011 2012 2013 

% 

Náklady celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0,18 0,18 0,14 0,16 

Výkonová spotřeba 36,94 33,70 32,65 34,64 

Osobní náklady 43,33 41,98 42,31 45,55 

Odpisy DHM a DNM 14,36 15,59 15,24 16,98 

Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 0,92 3,21 3,43 1,16 

Ostatní provozní náklady 4,05 5,03 6,04 1,59 

Ostatní finanční náklady 0,06 0,07 0,07 0,09 

Daň z příjmu za běžnou činnost 0,16 0,24 0,11 -0,18 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.1, osobní náklady a spotřeba materiálu a energie 

představují pro podnik nejvyšší nákladové položky. Údaje v tabulce 12 tuto skutečnost 

potvrzují. Ve sledovaném období se na celkových nákladech podílely osobní náklady více 

než 40 %, z toho zhruba 70 % tvořily náklady na mzdy pracovníků, zhruba 25 % tvořily 
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náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, 1, 5 % představovalo náklady 

sociální a zbývající procenta tvořily odměny členům orgánů společnosti. Struktura 

osobních nákladů v jednotlivých letech je znázorněna v grafu 7. 

Výkonová spotřeba, jež zahrnuje zmíněnou položku spotřeby materiálu a energie, 

tvoří druhou nejvýznamnější část nákladů podniku. V období 2010-2013 se na celkových 

nákladech podílela zhruba 35 %. Třetí největší položkou je pak položka odpisů DNM a 

DHM. 

Graf 7: Struktura osobních nákladů podniku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Tato kapitola se věnuje výpočtům jednotlivých poměrových ukazatelů. Jak již 

bylo uvedeno v teoretické části, jedná se o zjišťování vztahů mezi jednotlivými položkami 

účetních výkazů. Získaná data z výpočtů pomáhají získat hlubší pohled do finanční situace 

daného podniku. Nejprve jsou vypočteny ukazatele rentability, poté likvidity, aktivity a 

nakonec je uveden vývoj ukazatelů zadluženosti. 

4.3.1 Analýza ukazatelů rentability 

V teoretické části již bylo vysvětleno, že ukazatele rentability jsou ukazatele 

zaměřující se na ziskovost podniku. Jelikož hlavní činností podnikání DPO je provozování 

veřejné služby, tedy provozování MHD, a jelikož jsou každoročně podniku poskytovány 
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dotace za účelem pokrytí ztráty z této činnosti, nikoliv za účelem vytváření zisku, nebudou 

mít pro nás příliš velkou vypovídající hodnotu.  

Tabulka 13 ukazuje vývoj jednotlivých ukazatelů rentability v procentech, 

v období let 2010-2013. Lze vidět, že se každoročně všechny hodnoty jednotlivých 

ukazatelů rentability pohybovaly kolem 0. Tato skutečnost je zřejmá, jelikož hodnoty jak 

vlastního kapitálu, tak aktiv podniku byly za sledované období extrémně vysoké. Výsledek 

hospodaření, jež podnik vytvářel, byl oproti těmto hodnotám velice nízký.   

Na základě výše zmíněných skutečností je tedy potřeba se zaměřit zejména na 

analýzu rentability tržeb. Při výpočtu tohoto ukazatele byly do jmenovatele dosazeny tržby 

za služby, jež zahrnují především tržby z MHD. Hodnoty tohoto ukazatele jsou znázorněny 

rovněž v tabulce.  

Tabulka 13: Vývoj ukazatelů rentability 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V roce 2010 byla hodnota ukazatele rentability tržeb nejvyšší, činila 1,533 %. Za 

uvedené roky totiž podnik právě v tomto roce dosahoval jak nejvyššího výsledku 

hospodaření, tak nejvyšších tržeb za služby a zboží. 

Na závěr této podkapitoly je potřeba podotknout, že jednotlivé ukazatele měly od 

roku 2011 rostoucí tendenci, což je (jak již bylo uvedeno v teoretické části) pro podnik 

velice žádoucí. 

Ukazatel 

2010 2011 2012 2013 

% 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
0,258 0,021 0,022 0,090 

Rentabilita aktiv (ROA) 
0,217 0,017 0,019 0,077 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) 
0,233 0,019 0,019 0,083 

Rentabilita tržeb (ROS) 
1,533 0,152 0,164 0,647 
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Graf 8: Vývoj ukazatele rentability tržeb 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3.2 Analýza ukazatelů likvidity 

Analýza těchto ukazatelů poskytuje podniku důležité informace o tom, zda je 

schopen splácet své krátkodobé závazky. V následující tabulce je uveden přehled 

jednotlivých ukazatelů likvidity za sledované období.  

Tabulka 14: Vývoj jednotlivých ukazatelů likvidity 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 2,552 1,960 2,420 2,940 

Pohotová likvidita 2,092 1,755 2,162 2,708 

Okamžitá likvidita 1,082 0,655 1,248 2,413 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Je důležité připomenout, že jednotlivé ukazatele likvidity by se měly pohybovat 

v rozmezí doporučených hodnot. Co se týká ukazatele likvidity běžné, zde je stanoveno 

rozmezí hodnot od 1 do 2,5. Pro pohotovou likviditu je stanoveno doporučené rozmezí od 

1 do 1,5 a u okamžité likvidity se za optimální považují hodnoty 0,9-1,1. 

Při pohledu na tabulku 14 je zřejmé, že v rámci běžné likvidity se podnik 

pohyboval v doporučeném rozmezí, pouze v roce 2013 byla hranice 2,5 mírně překročena. 
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V tomto roce totiž podnik, oproti předcházejícím rokům, disponoval velkou částkou 

peněžních prostředků na bankovních účtech. Zmíněné hodnoty jsou tedy velice příznivé. 

Oběžná aktiva podniku totiž ve sledovaných letech převyšovala hodnoty krátkodobých 

závazků, z čehož vyplývá, že pokud by se podnik dostal do nepříznivé situace, byl by 

schopen přeměnou aktiv uspokojit pohledávky věřitelů. 

U likvidity pohotové je doporučené rozmezí v každém roce překročeno. Jak již 

však bylo zmíněno v teoretické části, vyšší hodnoty jsou příznivější pro věřitele, kteří se 

nemuseli obávat, že by jim podnik nebyl schopen vždy včas uhradit své závazky.  

Co se týká likvidity okamžité, podnik se v doporučeném rozmezí pohyboval 

v letech 2010 a 2011. V následujících letech byla hranice překročena, nejvíce v roce 2013. 

Nicméně tyto výsledky nemusí hned znamenat finanční problémy podniku. 

Graf 9: Vývoj ukazatelů likvidity 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3.3 Analýza ukazatelů aktivity 

Ukazatele aktivity poskytují přehled o tom, jak efektivně podnik hospodaří se 

svými aktivy. V teoretické části byly popsány dvě možnosti vyjádření těchto ukazatelů. 

Vyjádření pomocí počtu obratů je za jednotlivé roky uvedeno v tabulce 15. V následující 

tabulce jsou pak výpočty jednotlivých ukazatelů aktivity uvedeny jako doba obratu, tedy 

kolik dnů má podnik finanční prostředky vázány ve svých aktivech. 
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Tabulka 15: Vývoj jednotlivých ukazatelů obratu aktiv 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

Obrat celkových aktiv 0,14 0,12 0,12 0,12 

Obrat zásob 5,65 9,95 10,06 11,64 

Obrat pohledávek 2,57 1,85 2,84 9,12 

Obrat závazků 5,78 7,06 6,29 5,47 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při pohledu na jednotlivé výpočty obratu celkových aktiv lze konstatovat, že 

aktiva podniku značně převyšovala tržby. Hodnota tohoto ukazatele by měla činit nejméně 

1, bohužel z tabulky je jasné, že podnik takovýchto hodnot ve sledovaném období 

nedosahoval. Nicméně prodej určité části majetku by v tomto případě nebyl moc reálný, 

jelikož podnik pro provozování městské hromadné dopravy tato aktiva potřebuje. Jedinou 

možností, jak obrat celkových aktiv do budoucna zvýšit, je tedy neustále se snažit zvyšovat 

své tržby. 

Tabulka 15: Vývoj jednotlivých ukazatelů doby obratu aktiv  

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

Doba obratu zásob 63,73 36,18 35,77 30,92 

Doba obratu pohledávek 140,04 194,22 126,97 39,48 

Doba obratu závazků 62,28 51,01 57,23 65,85 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Doba obratu zásob měla od roku 2010 klesající trend. Prudký skok v roce 2011, 

kdy se snížila doba obratu zásob na 36,18 dní, zapříčinil velký úbytek zásob. Klesající 

trend znamená pro podnik příznivou situaci, jelikož je podnik schopen lépe využívat své 

zásoby a nemít v nich zbytečně vázáno velké množství finančních prostředků. 

Další z ukazatelů, konkrétně doba obratu pohledávek, patří také k důležitým 

ukazatelům, jelikož podnik informuje o tom, jak dlouho musí čekat na platby za 

poskytnuté služby či prodané zboží a výrobky. Nejideálnější variantou pro podnik je, aby 
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jim byly pohledávky spláceny v běžné době splatnosti faktur. Nicméně v současné 

ekonomické situaci není tato doba ve většině případů dodržována. V případě DPO byly 

hodnoty v období let 2010-2012 značně vysoké. Lze vidět, že podnik čekal na splacení 

pohledávek v roce 2010 140 dní a v roce 2011 dokonce skoro 200 dní. Jelikož však byly 

každý rok do dlouhodobých pohledávek začleněny pohledávky zahrnující dotace na 

nákupy a renovace dopravních prostředků, které podnik vždy čerpal, dají se tyto hodnoty 

akceptovat. V roce 2013 už tyto dotace v dlouhodobých pohledávkách zahrnuty nebyly. 

Z tabulky 15 je tedy patrné, že se doba splatnosti pohledávek snížila a činila už jen 

necelých 40 dní. 

V případě splácení svých závazků si podnik ve sledovaných letech nevedl až tak 

špatně. Své dluhy splácel v jednotlivých letech v poměrně stejné době, okolo 60 dnů. 

Nicméně by se měl do budoucna pokoušet tuto dobu zkracovat. 

Vývoj ukazatelů obratu a doby obratu aktiv jsou pro větší představu znázorněny 

v grafu 10 a v grafu 11. 

Graf 10: Vývoj ukazatelů obratu aktiv 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 11: Vývoj ukazatelů doby obratu aktiv 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3.4 Analýza ukazatelů zadluženosti 

Analýza ukazatelů zadluženosti by měla podniku poskytnout informace o tom, jak 

využívá k financování cizí zdroje. 

Tabulka 16:Vývoj jednotlivých ukazatelů zadluženosti 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost 15,40 % 14,28 % 12,89 % 13,19 % 

Koeficient samofinancování 84,11 85,09 86,52 86,24 

Koeficient zadluženosti 18,31 16,79 14,90 15,30 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výpočtů uvedených v tabulce 17 vyplývá, že podnik cizí zdroje nevyužívá ve 

velkém rozsahu, a je schopen samofinancování. DPO totiž ve sledovaném období nečerpal 

žádné bankovní úvěry, a tak se částka cizích zdrojů snižovala. Je potřeba však vzít opět 

v úvahu zmíněné dotace. Pokud by podnik o dotace z určitého důvodu přišel, byl by přece 

jen nucen vzít si bankovní úvěr či zvýšit ceny jízdného, aby tak pokryl náklady, které 

souvisí s jeho hlavní podnikatelskou činností. Proti roku 2010 celková zadluženost podniku 

klesala, což bylo pro podnik velmi příznivé. V roce 2013 došlo k nárůstu, nicméně nárůst 

zadluženosti nebyl tak výrazný. 
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Graf 12: Vývoj celkové zadluženosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4 Altmanova analýza 

Altmanova analýza se provádí za účelem rychlého zjištění prosperity firmy. Jak 

zmiňuje teoretická část práce, jedná se o rovnici, do které se dosazují jednotlivé hodnoty 

finančních ukazatelů. Jelikož DPO nepatří k podnikům veřejně obchodovatelným na 

burzách, je tedy pro výpočty v jednotlivých letech použita rovnice v následujícím tvaru: 

 

Hodnocení je pak provedeno pomocí tabulky, která již byla uvedena v teoretické 

části, pro připomenutí je zde však uvedena znovu. 

Tabulka 17: Hodnocení výsledků Altmanovy analýzy 

Hodnota výsledku do 1,2 Pásmo bankrotu 

Hodnota výsledku od 1,2 do 2,9 Pásmo šedé zóny 

Hodnota výsledku nad 2,9 Pásmo prosperity 

Zdroj: [2] 
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Tabulka 18: Altmanova analýza 

Ukazatel 

Hodnota 

Váha 

Součin 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

X1 0,084 0,054 0,064 0,086 0,717 0,060 0,039 0,046 0,062 

X2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,847 0,000 0,000 0,000 0,000 

X3 0,003 0,001 0,000 0,000 3,107 0,009 0,000 0,003 0,000 

X4 5,462 5,957 6,713 6,536 0,420 2,294 2,502 2,820 2,745 

X5 0,141 0,114 0,117 0,120 0,998 0,141 0,114 0,117 0,120 

Výsledek  5,690 6,126 8,354 6,742 

Pozn.: Pracovní kapitál, čitatel ukazatele x1, byl spočítán jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými 

závazky. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dle provedené Altmanovy analýzy byl DPO ve všech sledovaných letech finančně 

zdravý a nehrozil mu bankrot. Hodnoty výsledků se ve všech letech pohybovaly vysoko 

nad hranici 2,9 i přes skutečnost, že hodnoty ukazatele x2 dosahovaly nulových hodnot, 

jelikož DPO ani v jednom ze sledovaných let nedisponoval nerozděleným ziskem. 
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5. ZÁVĚR 

V dnešní době a současné ekonomické situaci není pro podnik lehké udržet se na 

trhu. Vesměs každý podnik musí čelit rozsáhlé konkurenci, což pro něj znamená také 

zvyšování finanční náročnosti. Finanční analýza jako prostředek k zjištění finanční situace 

je tak v současnosti používaná v každém podniku. Nejen že lze díky ní určit příčiny 

finanční situace, ale umožňuje také navrhnout možná opatření, která pomohou k dalšímu 

rozvoji daného podniku. 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci Dopravního 

podniku Ostrava, a. s., poskytovatele veřejné dopravy, najít případné problémové oblasti 

jeho hospodaření a navrhnout možná řešení.  

Při vyhotovení horizontální a vertikální analýzy a při samotném pohledu do 

účetních výkazů je zřejmé, že rok 2011 byl pro DPO rokem významným. Vznik dceřiné 

společnosti Ekova Electric měl velký vliv na změny jednotlivých účetních položek a 

převážně vliv na výsledek hospodaření, který v roce 2011 výrazně poklesl z důvodu 

vyčlenění podnikatelských aktivit, jako jsou modernizace, údržba a výroba dopravních 

prostředků, z nichž DPO dosahoval nejvyššího zisku. Nicméně v dalších letech se podniku 

podařilo výsledek hospodaření postupně zvyšovat, což mělo za následek i žádoucí rostoucí 

trend ukazatelů rentability. Podnik by se měl do budoucna, vzhledem ke své hlavní 

podnikatelské činnosti, zaměřit převážně na pokračující růst tržeb z provozování MHD a 

snižování provozních nákladů. Zvýšení tržeb z provozování MHD by však nemělo být 

pouze otázkou zvyšování cen jízdného. Podnik by měl především usilovat o opětovné 

zvýšení počtu prodaných jízdních dokladů a tím získat nové zákazníky. Snížení provozních 

nákladů by podnik mohl do budoucna dosáhnout nákupem dalších autobusů s pohonem na 

zemní plyn, čímž by bylo dosaženo snížení nákladů na energii. 

V rámci likvidity si DPO vedl poměrně dobře, což svědčí o dobrém využívání 

jeho peněžních prostředků. Při výpočtech ukazatelů běžné likvidity bylo zjištěno, že 

oběžná aktiva za sledované období vždy převyšovala stav krátkodobých závazků, což 

znamenalo, že by podnik neměl problém těmito aktivy uspokojit v případných 

ekonomických problémech své věřitele.   
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Za velice příznivé lze také označit výsledky ukazatelů aktivity. Klesající trend 

doby obratu zásob je pro podnik dobrou zprávou, jelikož svědčí o dobrém využívání svých 

zásob. V případě splácení svých závazků se tyto závazky podniku podařilo splatit 

průměrně za 60 dní. Přestože tento časový údaj však není v dnešní době nijak překvapující, 

podnik by se měl do budoucna pokusit věřitelům splácet své závazky v kratší době. 

Podstatným zjištěním je však fakt, že DPO využívá k financování především 

vlastních zdrojů a cizí kapitál používá jen v omezené míře. Důležitou roli v tomto směru 

hrají provozní dotace, jež podnik každoročně čerpá ke krytí ztráty z hlavní podnikatelské 

činnosti. Podnik je na těchto dotacích každoročně závislý a měl by každoročně usilovat o 

poskytnutí dotace ke krytí ztrát z provozování MHD ve stejné výši. Pokud by DPO o tyto 

dotace přišel, byl by nucen vzít si na pokrytí ztráty z této činnosti úvěr, čímž by rychle 

stoupla hodnota jeho zadlužení. Nicméně se však lze domnívat, že dopravní podnik o 

dotace ze strany města Ostravy nepřijde, jelikož samotný DPO spadá právě do vlastnictví 

města a případný bankrot podniku provozujícího MHD by měl pro společnost velmi 

nepříznivé následky. 

Proto DPO, stejně jako další dopravní podniky v ČR, patří k podnikům, od nichž se 

prosperita a s ní související dlouhodobá existence očekává. V případě DPO lze konstatovat, 

že setrvat na trhu pro podnik nebude těžký úkol, čemuž nasvědčují především hodnoty 

výsledků Altmanovy analýzy, které za poslední roky vykazovaly vysoké hodnoty, a podnik 

se tedy pohyboval v pásmu znamenajícím úspěšnost a prosperitu. 
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Příloha 1: Rozvaha podniku za rok 2010 a 2011 (v tis. Kč) 

Označení Položka 2010 2011 

 AKTIVA CELKEM 5 041 639 5 004 307 

B Dlouhodobý majetek 4 338 706 4 448 127 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 10 748 8 966 

3. Software 2 597 3 706 

4. Ocenitelná práva 3 148 2 271 

7. Nedokončený dlouhodobý majetek 5 003 2 989 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 4 327 958 4 057 691 

1. Pozemky 312 432 306 998 

2. Stavby 1 961 491 1 723 052 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 032 262 2 016 522 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2 032 1 845 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 825 8 931 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  343 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -84  

B. III. Dlouhodobý finanční majetek  381 470 

B. III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách  381 470 

C. Oběžná aktiva 697 723 552 751 

C. I. Zásoby 125 660 57 802 

C. I.1. Materiál 115 253 57 614 

2. Nedokončená výroba a polotovary 10 334 177 

3. Zboží 68 1 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 5 10 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 99 488 128 083 

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů   

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 5 128 5153 

7. Jiné pohledávky 94 360 122 930 

C. III. Krátkodobé pohledávky 176 651 182 163 

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 57 143 30 687 

6. Stát-daňové pohledávky 12 610 19 835 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 226 1 671 

8. Dohadné účty aktivní 1 431 1 667 

9. Jiné pohledávky 105 241 128 303 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 295 924 184 703 

C. IV. 1. Peníze 1 531 1 097 

2. Účty v bankách 262 392 160 605 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 32 001 23 001 

D. I. Časové rozlišení 5 210 3 429 

D. I1. Náklady příštích období 4 081 2 783 

2. Komplexní náklady příštích období 861 538 

3. Příjmy příštích období 268 108 
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 PASIVA CELKEM 5 041 639 5 004 307 

B Vlastní kapitál 4 240 455 4 258 372 

B. I. Základní kapitál 3 327 648 3 327 648 

3. Základní kapitál 3 327 648 3 327 648 

4. Kapitálové fondy 1 219 014 1 219 023 

7. Ostatní kapitálové fondy 1 219 014 1 219 023 

B. II. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 8 903 9 451 

1. Zákonný rezervní fond/ Nedělitelný fond 8 903 9 451 

2. Výsledek hospodaření minulých let -326 058 -298 624 

3. Neuhrazená ztráta minulých let -326 058 -298 624 

6. Jiný výsledek hospodaření minulých let   

7. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 10 948 874 

8. Cizí zdroje 776 373 714 828 

9. Rezervy 38 419 38 596 

B. III. Ostatní rezervy 38 419 38 596 

B. III.1. Dlouhodobé závazky 464 559 394 248 

C. Jiné závazky 94 360 36 805 

C. I. Odložený daňový závazek 370 199 357 443 

C. I.1. Krátkodobé závazky 273 395 281 984 

2. Závazky z obchodních vztahů 122 807 81 487 

3. Závazky k zaměstnancům 43 252 36 127 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 25 826 22 542 

C. II. Stát – daňové závazky a dotace 66 664 139 613 

C. II.1. Krátkodobé přijaté zálohy 10 9 

5. Dohadné účty pasivní 13 222 479 

7. Jiné závazky 1 614 1 727 

C. III. Časové rozlišení 24 811 31 107 

C. III.1. Výdaje příštích období 136 2 019 

6. Výnosy příštích období 

 

 

 

 

 

 

 

24 675 29 088 
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Příloha 2: Rozvaha podniku za rok 2012 a 2013 (v tis. Kč) 

Označení Text 2012 2013 

 AKTIVA CELKEM 4 293 048 4 943 656 

B Dlouhodobý majetek 4 382 004 4 293 607 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 241 3 963 

3. Software 4 728 3 093 

4. Ocenitelná práva 1 485 842 

7. Nedokončený dlouhodobý majetek 28 28 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 3 993 943 3 907 824 

                    1. Pozemky 315 357 321 160 

                    2. Stavby 1 651 019 1 582 311 

                    3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 018 785 1 918 470 

                    6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 1 715 1 492 

                    7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 7 046 83 133 

                    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 1 258 

                    9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku   

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 381 820 381 820 

B. III.          1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 381 820 381 820 

C. Oběžná aktiva 537 018 645 024 

C. I. Zásoby 57 189 50 806 

C. I.             1. Materiál 57 090 50 720 

                    2. Nedokončená výroba a polotovary 61 61 

                    3. Zboží 18 15 

                    6. Poskytnuté zálohy na zásoby 20 10 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 8 306 6 039 

C. II.            1. Pohledávky z obchodních vztahů  783 

                    5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 5 153 5 153 

                    7. Jiné pohledávky 3 153 103 

C. III. Krátkodobé pohledávky 194 686 58 823 

C. III.          1. Pohledávky z obchodních vztahů 32 127 25 927 

                    6. Stát-daňové pohledávky 20 706 16 517 

                    7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 627 -14 

                    8. Dohadné účty aktivní 6 082 1 646 

                    9. Jiné pohledávky 135 144 14 747 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 276 837 529 356 

C. IV.          1. Peníze 951 835 

                    2. Účty v bankách 275 886 528 521 

                    3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 

D. I. Časové rozlišení 4 026 5 025 

D. I              1. Náklady příštích období 3 773 4 039 

                    2. Komplexní náklady příštích období 216 0 

                    3. Příjmy příštích období 37 986 



Tereza Kocichová: Finanční analýza DPO, a. s. 

 

2015  54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVA CELKEM 4 923 048 4 943 656 

B Vlastní kapitál 4 259 321 4 263 223 

B. I. Základní kapitál 3 327 648 3 327 648 

3. Základní kapitál 3 327 648 3 327 648 

4. Kapitálové fondy 1 219 023 1 219 030 

7. Ostatní kapitálové fondy 1 219 023 1 219 030 

B. II. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 9 495 9 543 

                    1. Zákonný rezervní fond/ Nedělitelný fond 9 495 9 543 

                    2. Výsledek hospodaření minulých let -297 794 -296 827 

                    3. Neuhrazená ztráta minulých let -297 794 -296 893 

                    6. Jiný výsledek hospodaření minulých let  66 

                    7. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 949 3 829 

                    8. Cizí zdroje 634 453 652 300 

                    9. Rezervy 49 862 75 413 

B. III. Ostatní rezervy 49 862 75 413 

B. III.          1. Dlouhodobé závazky 362 679 357 492 

C. Jiné závazky 3 153 1 100 

C. I. Odložený daňový závazek 359 526 356 392 

C. I.             1. Krátkodobé závazky 221 912 219 395 

                    2. Závazky z obchodních vztahů 91 490 108 190 

                    3. Závazky k zaměstnancům 38 771 37 144 

                    6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 23 172 23 434 

C. II. Stát – daňové závazky a dotace 66 837 48 684 

C. II.            1. Krátkodobé přijaté zálohy 10 10 

                    5. Dohadné účty pasivní 306 386 

                    7. Jiné závazky 1 326 1 547 

C. III. Časové rozlišení 29 274 28 133 

C. III.          1. Výdaje příštích období 676 -6 

                    6. Výnosy příštích období 

 

 

 

 

 

 

 

28 598 28 139 
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Příloha 3: Výkaz zisku a ztrát podniku za rok 2010 a 2011 (v tis. Kč) 

Označení Text 2010 2011 

I. Tržby za prodej zboží 4153 3 603 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 3615 3 294 

+ Obchodní marže 538 309 

II. Výkony 743 834 594 095 

II.            1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 709 735 571 467 

              2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -20 314 177 

              3. Aktivace 54 413 22 451 

B. Výkonová spotřeba 662 182 613 079 

B.            1. Spotřeba materiálu a energie 545 529 418 734 

B.            2. Služby 116 653 194 345 

             + Přidaná hodnota 82 190 -18 675 

C. Osobní náklady 872 579 763 722 

C.            1. Mzdové náklady 641 806 561 381 

C.            2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 1 417 1 465 

C.            3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 216 929 189 221 

C.            4. Sociální náklady 12 427 11 655 

D. Daně a poplatky 2 616 2 236 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 289 260 283 669 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 25 752 55 241 

III.           1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 11 565 10 530 

III.           2. Tržby z prodeje materiálu 14 187 44 711 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a mater. 18 427 58 350 

F.             1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 6 283 14 784 

F.             2. Prodaný materiál 12 144 43 566 

G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti kompl. NPO 2 017 28 216 

IV. Ostatní provozní výnosy 1 171 631 1 195 954 

H. Ostatní provozní náklady  81 531 91 438 

* Provozní výsledek hospodaření 13 143 4 889 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 522 137 

X. Výnosové úroky 1 565 1 217 

XI. Ostatní finanční výnosy 164 148 

O. Ostatní finanční náklady 1 212 1 239 

* Finanční výsledek hospodaření 1 039 263 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 3 234 4 278 

Q. 1. -splatná   

Q. 2. -odložená 3 234 4 278 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 10 948 874 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 10 948 874 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 14 182 5 152 
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Příloha 4: Výkaz zisku a ztrát podniku za rok 2012 a 2013 (v tis. Kč) 

Označení Text 2012 2013 

I. Tržby za prodej zboží 2 838 3 247 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 569 2 731 

+ Obchodní marže 242 516 

II. Výkony 589 720 601 876 

II.            1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 572 710 588 218 

II.            2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -116  

II.            3. Aktivace 17 126 13 658 

B. Výkonová spotřeba 613 286 589 084 

B.            1. Spotřeba materiálu a energie 423 836 409 111 

B.            2. Služby 189 450 179 973 

+ Přidaná hodnota -23 324 13 308 

C. Osobní náklady 794 649 774 598 

C.            1. Mzdové náklady 585 591 570 606 

C.            2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 1 296 1 407 

C.            3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 196 919 191 504 

C.            4. Sociální náklady 10 843 11 081 

D. Daně a poplatky 3 672 1 724 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 286 238 288 718 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 80 539 19 735 

III.           1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 39 265 6 218 

III.           2. Tržby z prodeje materiálu 41 274 13 517 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a mater. 64 443 19 710 

F.             1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 261 5 737 

F.             2. Prodaný materiál 39 182 13 973 

G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti kompl. NPO -5 213 107 148 

IV. Ostatní provozní výnosy 1 201 567 1 184 510 

H. Ostatní provozní náklady  113 459 27 082 

* Provozní výsledek hospodaření 1 534 -1 427 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 40  

X. Výnosové úroky 2 757 3710 

XI. Ostatní finanční výnosy 49 9 

O. Ostatní finanční náklady 1 347 1 583 

* Finanční výsledek hospodaření 1 499 2 136 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 2 084 -3 120 

Q.            1. -splatná  15 

Q.            2. -odložená 2 084 -3 135 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 949 3 829 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 949 3 829 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 3 033 709 
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