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Anotace: 

 

Předkládaná práce pojednává o analýze stavební firmy Trakce a.s. z hlediska jejího 

finančního zdraví. Jedná se o nestranné posouzení vývoje společnosti za dobu 10 let. Autor 

práce vychází z teoretických podkladů poskytnutých odbornou literaturou a veřejně 

dostupných informací o společnosti Trakce a.s. ve snaze o předložení funkčních predikcí 

ohledně dalšího vývoje společnosti a možných hrozeb pro přežití firmy.  

 

Klíčová slova: Finanční analýza, firma, akciová společnost, poměrové ukazatele, finanční 

řízení 

 

Summary: 

 

The thesis at hand is providing financial analysis in terms of financial health of firm Trakce 

a.s. It is neutral look at firm’s development through 10 years. The author is basing this thesis 

on theoretical knowledge from the treatises and publicly accessible data of the firm Trakce 

a.s. in order to be able to predict possible further development and threats to existent of the 

firm.  

 

Keywords: Financial analysis, firm, joint-stock company, financial ratios, financial 

management 
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1. Úvod 
 

Předkládaná práce se zabývá analýzou ostravské stavební společnosti Trakce a.s., která patří 

ke středně velkým společnostem. Základními podklady pro vypracování této bakalářské 

práce pocházejí z veřejně dostupných zdrojů. Konkrétně se jedná o výroční zprávy 

společnosti Trakce a.s. z portálu Ministerstva spravedlnosti České republiky. 

Samotné zhodnocení finančního zdraví společnosti proběhne na základě vyhodnocení 

poměrových ukazatelů a jejich analýzou. Podkladem pro, co možné nejpřesnější zhodnocení 

skutečného stavu společnosti Trakce a.s. bude autor vycházet z nashromážděných poznatků 

získaných z odborných zdrojů a studiem. Samozřejmou součásti tohoto typu bakalářské 

práce je i předložení doporučení pro nápravu či zlepšení fungování společnosti. 

Samotná práce je rozčleněna do čtyř hlavních částí. První je poskytnutí obecných informací 

o společnosti Trakce a.s. a její zařazení. Jedná se o nejkratší část a má za cíl poskytnout bližší 

informace o předmětu činnosti společnosti. 

Druhá část předkládané práce se zaobírá teoretickým výkladem jednotlivých složek finanční 

analýzy. Základnou pro tuto část tvoří shromážděná odborná literatura. Vymezí se pojem 

firma, finanční analýza a v obecné rovině budou popsány sledované ukazatele finanční 

analýzy. 

Třetí část navazuje na předcházející a snaží se o ucelený vhled do chodu firmy z pohledu 

firemních financí. Kromě teoretické průpravy získané studiem odborné literatury vychází 

text z projektu zpracovaného v rámci studia na Vysoké škole bánské – Technické univerzity 

Ostrava. Projekt vychází z formuláře v MS Excelu, který byl speciálně upraven pro potřeby 

bakalářské práce. 

Poslední část je věnována formulaci závěru ohledně zdraví firmy a předložení možných 

návrhů na zlepšení situace.  
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2. Charakteristika firmy 

 

Následující kapitola je rozdělena do dvou částí. V první části je nastíněn vývoj firmy, obor 

její činnosti a vedení společnosti. 

 

2.1. Historie a současnost 

 

Společnost Trakce a.s. je česká společnost působící v oblasti silnoproudé, slaboproudé 

techniky a provádění pozemních staveb. Jedná se o přímou nástupkyni společnosti Kvadro 

s.r.o., která vznikla privatizací provozů ČSD roku 1992 v Ostravě.  

Společnost Kvadro s.r.o. podnikala ve svých prvopočátcích v oblasti zabezpečovacích a 

sdělovacích zařízení. Postupem času se společnost úspěšně etablovala na trhu. 

Roku 1999 vyvstala otázka dalšího firemního rozvoje. Tehdejší vedení společnosti rozhodlo 

o nutnosti změny právní formy společnosti na akciovou společnost. Za tímto účelem byla 

založena společnost Trakce a.s., která postupně převzala veškerá aktiva původní společnosti. 

Další vývoj společnosti nastal roku 2001, kdy došlo k řadě slučování. Společnost Trakce a.s. 

se sloučila s organizacemi AK signal, a. s. – závod Ostrava a Perner, s.r.o. 

Od té doby společnost Trakce a.s. expandovala prostřednictvím dceřiných společností 

respektive organizačních složek na Slovensko a do Polska. Kromě ostravské pobočky má 

společnost své zastoupení v Olomouci a Bohumíně.  

Společnost Trakce a.s. působí na českém i evropském trhu. Mezi největší odbytiště 

společnosti Trakce a.s. patří, kromě ČR, Polsko. Kromě Polska, kde má společnost Trakce 

a.s. stálé zastoupení, působí společnost Trakce a.s. i na dalších evropských trzích, povětšinou 

jako subdodavatel. Mezi ambiciózní plány společnosti Trakce patřila, podle vyjádření jejího 

současného ředitele Jiřího Rýce, účast na plánovaném zavádění tramvajového dopravního 

systému v ruském městě Volgogradě  

Kromě aktivit komerčních se společnost Trakce a.s. zabývá od roku 2000 i vývojem v oblasti 

zabezpečovací techniky pro kolejovou dopravu. Na řadě projektů spolupracuje společnost 
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Trakce a.s. s VŠB – TUO. Mezi úspěchy svého výzkumného oddělení společnost Trakce a.s. 

uvádí např. ohřívač kolejí EOV – Trakce. 

Společnost Trakce a.s. si zakládá na své dobré pověsti spolehlivého obchodního partnera a 

kvalitě poskytovaného plnění. Dále je držitelkou řady certifikátů jakosti ČSN EN ISO 

9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. 

Společnost Kvadro s.r.o. zahajovalo svou činnost v roce 1992 se zhruba 20 zaměstnanci. 

V současné době společnost Trakce a.s. zaměstnává přes 100 pracovníků. Současným 

ředitelem je Jiří Rýc, který nahradil ve funkci Bc. Aleše Delonga. Současné vedení 

společnosti Trakce a.s. tvoří:  Ing. Roman Prchal jako obchodní ředitel, Ing. Eva Šulcová 

jako finanční ředitelka a Ing. Lukáš Vrtiška figuruje ve funkci provozního ředitele [3].  

 

2.2. Klasifikace firmy Trakce a.s. 

 

Klasifikovat lze firmy dle řady kritérií. Správná klasifikace musí brát ohled na zamýšlený 

účel členění. Autor předkládané práce se rozhodl pro klasifikaci společnosti Trakce a.s. dle 

velikosti a ekonomické klasifikace CZ-NACE. 

Klasifikace podniků dle velikosti se většinou provádí na základě počtu zaměstnanců, 

ekonomická samostatnost a dalších vybraných ukazatelů. Klasifikace malého a středního 

podniku na základě jeho velikosti lze nalézt v právních předpisech ČR. Konkrétně se jedná 

o zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Definice drobných, malých 

a středních podniků vychází z klasifikace Evropské unie.  

V dalším textu budeme za drobný podnik považovat ten podnik, který má do 10 zaměstnanců 

a jeho tržby či majetek nepřesahují ekvivalent 2 mil. EUR. Malý podnik je takový podnik, 

který zaměstnává do 50 zaměstnanců, má obrat či majetek v hodnotě nepřesahující 

ekvivalent 10 mil. EUR. O středně velký podnik se jedná v případě, kdy má méně jak 250 

zaměstnanců, majetek nepřevyšuje ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má obrat 

nepřevyšující korunový ekvivalent 50 mil. EUR. Větší firmy a podniky, které převyšují 

počtem zaměstnanců, obratem i výši majetku, považujeme za velké podniky. [8] 
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V roce 2013 zaměstnávala společnost Trakce a.s. 126 zaměstnanců (123 řadových a 3 na 

vedoucích postech), její tržby dosáhly výše 359 582 000 Kč (při kurzu 25,974 CZK/EUR by 

se jednalo o částku 13 843 921 EUR) a majetek byl ve výši 323 650 000 Kč (při stejném 

kurzu se jedná o ekvivalent 12 460 538 EUR). Společnost Trakce a.s. je středně velkou 

společností dle klasifikace podle velikosti. [2] [8] 

Podniky tříděné dle klasifikace CZ – NACE jsou členěny v závislosti na druhu ekonomické 

činnosti, která je jimi vykonávána. Nejedná se o klasifikaci dle výrobků či služeb. Podniky 

je pak možno lépe porovnávat mezi sebou navzájem a vytvářet statistické data. 

Systém NACE umožnuje srovnávat podniky v oborech napříč evropským kontinentem. 

Srovnatelnost dat zachycených v systému NACE je dána hlavně tím, že systém NACE vznikl 

pod záštitou Spojených národů. V současné době se jedná o povinný systém pro všechny 

členské státy Evropské unie.  

V ČR byl systém NACE zaveden k 1. 1. 2008 a nahradil původní systém OKEČ. Systém 

NACE sám o sobě necharakterizuje jednotlivé podniky, ale nabízí podklad pro jejich 

zařazení do skupin. [8] 

Společnost Trakce a.s. lze klasifikovat podle systému CZ – NACE jako skupina 42.12. – 

„Výstavba železnic a podzemních drah“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filip Malý: Finanční analýza Trakce a.s. 
 

5 

2015 

3. Teoretické vymezení finanční analýzy 

 

Finanční analýza sama o sobě je velmi široký pojem. Proto je v předkládané práci kladen 

důraz na ty její části, které budou využity v praktické části.  

Mimo samotné finanční analýzy je zde vymezen i pojem firmy, jakožto objektu předkládané 

práce. 

 

3.1. Firma  

 

Pojem firma je, v obecné ekonomii, termín, který označuje základní výrobní jednotku. Firma 

v obecné ekonomii působí nejen na straně nabídky, kde nabízí své produkty ostatním firmám 

a domácnostem, ale i poptávají od domácností práci a jiné výrobky. 

Cíl firem je v obecné rovině stejný. Všechny firmy, vyjma některých zvláštních případů, 

usilují o maximalizaci zisku. Maximalizace zisku je založena na snaze firmy nabídnout 

takový objem produkce, při zachování požadovaného stupně kvality, za ceny, která 

umožnuje maximalizaci zisku.  

V současné době je trend pojímat firmy v širším prostředí než jenom čistě ekonomické. 

K tomuto účelu se musí moderní firma umět zorientovat i v problematice ekologie, 

sociálních otázek či kulturních norem. Tyto okruhy tvoří tzv. okolí firmy. Okolí firmy se 

člení na řadu oblastí, které firmu ovlivňují a firma, do určité míry, ovlivňuje toto své okolí. 

 I v těchto oblastech si firma musí stanovit nějaký cíl, který pak bude sdělen široké veřejnosti 

prostřednictvím marketingové komunikace. Dnešní firma klade důraz na svou „zelenou“ 

image a společenskou odpovědnost jako základ své PR. Obecně se dá říci, že dobře 

pochopeni okolí podniku a stanovení cílů pro toto okolí představuje pro firmu konkurenční 

výhodu. [5] [8] 
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Na tento vývoj reaguje teorie o tzv. stakeholderském pojetí firmy. Stakholdeři1 jsou ve své 

podstatě jednotlivé společenské skupiny z okolí podniku, kteří mají, či mohou mít nějaký 

zájem na fungování firmy. Jednotlivý stakeholdeři mohou, a často také jsou členěni do 

jednotlivých skupin dle rozličných kritérií. Jedním z možných dělení stakeholderů je 

zachyceno v následující tabulce: 

Tabulka 1: Rozdělení stakeholderů 

Kategorie stakeholderů Skupiny stakeholderů 

Vlastníci podniku Akcionáři, majitelé 

Interní stakeholdeři Zaměstnanci, odbory 

Externí stakeholdeři Odborná sdružení, zákazníci, odběratelé, 

dodavatelé, věřitelé, banky, úřady a 

pojišťovny 

Společenské skupiny Samospráva, nevládní organizace, 

občanská společnost 

 

Jednotlivé skupiny stakeholderů se liší očekáváním i svými zájmy. Např. vlastníci podniku 

očekávají určité zhodnocení svých vložených prostředků, banky očekávají stabilitu firmy a 

zaměstnanci chtějí směnit své nadání a schopnosti za finanční prostředky. [8] 

 

3.1.1. Akciová společnost 

 

Akciová společnost je formou právnické osoby náležející do skupiny tzv. kapitálových 

obchodních společností. Český právní řád umožnuje založit akciovou společnost i jedinou 

fyzickou osobou. Akcionáři vkládají do akciové společnosti kapitál, ale společnost samotná 

je řízena profesionálním týmem manažerů.  

                                                           
1 Stakeholder nemá v českém jazyce ustálený ekvivalent. Doslovný překlad by zněl „držitel podílu“. Možný 

další překlad by byl „podílník“. 
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Výhodou akciové společnosti je fakt, že její majitelé neručí svým majetkem za případné 

neuhrazené pohledávky společnosti. Akciová společnost jako právní forma je vhodná spíše 

pro větší firmy kumulující větší množství kapitálu. 

Založení akciové společnosti je platné tehdy, když zakladatelé podepíší zakladatelskou 

smlouvu (či listinu) a splatí svůj podíl základního kapitálu. U akciové společnosti s veřejným 

úpisem, neboli s veřejnou nabídkou, je výše základního kapitálu stanovena na 20 000 000 

Kč. U akciové společnosti s neveřejným úpisem se jedná o částku 2 000 000 Kč či 80 000 

EUR. 

Poměrně specifickou možností je „odkup“ předem vytvořené akciové společnosti na klíč 

(tzv. ready made company). Základní kapitál již bývá upsán a společnost figuruje 

v obchodním rejstříku.  

Ze zákona je akciová společnost povinna tvořit rezervní fond. Rezervní fond tvoří akciová 

společnost od prvního roku, kdy dosáhla zisku. Rezervní fond se vytváří z čistého zisku. V 

prvním roce je společnost povinna odvést do rezervního fondu vklad ve výši 20% z čistého 

zisku. Následující léta se povinný odvod snižuje a společnost odvádí dalších 5% z čistého 

zisku. Minimální zákonem stanovená výše rezervního fondu je stanovena ve výši 10% 

základního kapitálu akciové společnosti. [4] 

Akciová společnost je silně regulována evropským právem. Přesto se na ni vztahují určité 

změny vzhledem k platnosti nového občanského zákoníku a zákon o obchodních 

korporacích. Nejdůležitější změny se pokusí autor ve zkratce zmínit v následujících dvou 

odstavcích. 

Poměrně novým konceptem ve správě akciových společností a získávání kapitálu emisemi 

akcií je možnost vydávat rozdílné druhy akcií. Namísto kmenových akcií může podnik 

emitovat akcie s upravenou dividendou či váhou hlasovacího práva na valných hromadách. 

Další novinkou jsou tzv. kusové akcie, jejíž hodnota je odvislá od počtu emitovaných akcií. 

Další oblastí s radikální změnou jsou orgány akciové společnosti. Zákon o obchodních 

korporacích v českém právním prostředí zavádí novou možnost volby mezi dualistickou a 

monistickou strukturou řízení akciové společnosti. Tyto dvě struktury se od sebe liší nutností 

zřízení dozorčí rady, respektive postu statutárního ředitele pro monistickou formu vedení. 

Dále je možné, aby zmíněné orgány byly jednočlenné.  
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Kromě těchto dvou oblastí samozřejmě nový občanský zákoník a zákon o obchodních 

korporacích přináší celou řadu změn, ale tyto dvě oblasti jsou klíčové pro větší sblížení 

fungování akciových společností v tuzemsku a ve světě. [1] 

Akciová společnost může zaniknout z několika důvodů. Společnost může souhlasit s fúzí 

s jinou společností, rozdělit se na menší subjekty či převést své jmění na jinou společnost. 

Další možným způsobem zániku akciové společnosti je vyhlášení úpadku a s ním spojeným 

ustanovením likvidátora. Akciová společnost za své závazky ručí celým svým majetkem. 

Pakliže po uspokojení věřitelů zbývá stále nějaký majetek akciové společnosti je rozdělen 

mezi její akcionáře. [4] 

Základní kapitál společnosti Trakce a.s. měl hodnotu, k 30. 4. 2013, 5 400 000 Kč a byla 

vlastněna Oldřichem Vojířem a Josefem Nieslanikem rovným dílem (z 50% v držení 

každého z nich). 

 

3.2. Finanční analýza 
 

Finanční analýza by měla být přirozeným nástrojem pro efektivní a racionální řízení 

jakéhokoliv podniku. Je to nástroj umožňující komplexně zhodnotit současné zdraví 

podniku, jeho výhled do budoucna a jeho současné možnosti. Zvláště cenným je nástroj 

finanční analýzy pro zhodnocení podniku v čase. 

Manažeři, pokud chtějí dělat informovaná řešení, by si měly osvojit alespoň základní metody 

finanční analýzy. Mimo posouzení stavu podniku lze finanční analýzu použít ke kolbě 

optimální kapitálové struktury, o financování dlouhodobého majetku či měří výkonost 

společnosti. 

Základem pro jakoukoliv analýzu jsou vstupní data. Ty se v případě finanční analýzy 

opatřují z účetních výkazů. Hlavními účetními výkazy jsou rozvaha (bilance), výkaz zisku a 

ztrát a výkaz o toku peněžních prostředků (cash flow).  

V rozvaze je zachycen stav majetku (aktiv) podniku a zdrojů jeho krytí (pasiv). Rozvaha se 

vždy vztahuje ke konkrétnímu dny, ke kterému je vyhotovena. Základním pravidlem vždy 

je, že aktiva se bezpodmínečně musí rovnat pasivům.  
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Výkaz zisku a ztrát dává do souvislosti výnosy a náklady společnosti. Výnos je definován 

jako peněžní částka, kterou firma získá ze své ekonomické činnosti během sledovaného 

účetního období bez ohledu na to, zda firma skutečně obdrží inkaso výše zmíněné částky. 

Náklad pak lze definovat jako peněžní částku, kterou firma vynaloží během sledovaného 

účetního období na získání výnosu.  

Pro výkaz zisku a ztrát můžeme uplatnit dvojí způsob členění. Jedná se o členění druhové a 

účelové.  

Druhové členění nákladů sleduje především to, k jakému druhu lze vynaložené náklady 

přiřadit (např. mzdové či spotřeba materiálu) spíše než jejich věcné hledisko. Z důvodu 

zajištění věcné shody byly v českém účetnictví zavedeny aktivace a změna stavu zásob 

vlastní výroby. Aktivace ve své podstatě převádí náklady do aktiv firmy. To zajistí, že 

náklady se promítnou až ve chvíli, kdy budou skutečně vynaloženy. Změna stavu zásob 

vlastní výroby pak slouží k zajištění správného zařazení vyrobených a vyskladněních zásob. 

Účelové členění sleduje příčinu vzniku nákladů. Tato metoda kalkuluje s náklady až ve 

chvíli, kdy je vykázán výnos, ke kterému přispěly. Náklady se tak někdy označují jako 

náklady výkonu, jelikož je lze kalkulovat na jednotku výkonu. Účelové členění tak může 

lépe sloužit k analýze chodu firmy a napomáhá sledovat chod firmy. V současné době však 

české firmy preferují druhové členění i s ohledem na legislativní překážky. 

Výkaz o cash flow tvoří třetí dokumenty, která najde své uplatnění ve finanční analýze. 

Tento výkaz v podstatě dává do souladu možnou časovou prodlevu mezi vznikem výnosu a 

skutečným utržením peněžní částky od obchodního partnera.  

Výkaz cash flow má za hlavní účel sledovat likviditu firmy. Obzvláště pro menší či střední 

podniky je schopnost dostát svým závazkům ceněna více, než např. ziskovost. Hlavním 

důvodem je nutnost mít finanční prostředky k zajištění každodenního chodu firmy. Jedná se 

tak o velmi důležitý ukazatel. [7] [8] 

 

3.2.1. Poměrové ukazatele 
 

Velkou část finanční analýzy tvoří tzv. poměrové ukazatele. Ty se v praxi používají asi 

nejčastěji. Jedná se o řadu formulí dávajících do souvislosti údaje z rozvahy, výkazu zisku a 
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ztrát či výkazu o cash flow. Poměrové ukazatele se pak člení do skupin dle toho, čím se 

zabývají. [7] [8] 

 

3.2.1.1. Ukazatele likvidity 

 

Ukazatele likvidity slouží k zjišťování stavu podniku dostát svým krátkodobým závazkům. 

Známe 3. stupně likvidity v závislosti na tom, jak snadné by bylo tyto oběžná aktiva přeměnit 

na hotovost. 

Běžná likvidita, či likvidita 3. stupně, nás spravuje o tom, kolikrát oběžná aktiva pokrývají 

krátkodobé závazky firmy. Doporučená hodnota tohoto ukazatele se uvádí hodnoty 

v rozmezí 1,5 až 2,5, tj. 40% oběžných aktiv se musí zpeněžit, aby podnik uhradil veškeré 

své krátkodobé závazky. 

Běžná likvidita = 
Oběžná aktiva

Krátkodobé závazky 

Pohotová likvidita neboli likvidita 2. stupně očišťuje oběžná aktiva o zásoby, jejíž rychlé 

zpeněžení bývá největší problém. Ukazatel pohotové likvidita je tak očištěn od nejméně 

likvidní části. Doporučená hodnota se pohybuje v hodnotách od 1 do 1,5. 

Pohotová likvidita = 
ěž á á

á é á
 

Okamžitá likvidita, likvidita 1. stupně, dává do poměru nejlikvidnější část oběžných aktiv 

firmy (hotovost či její ekvivalent) a krátkodobé závazky firmy. Doporučené hodnoty jsou 

v rozmezí od 0,2 do 0,5. [7] [8] 

Okamžitá likvidita = 
č í 

á é á
  

 

3.2.1.2. Ukazatele zadluženosti 

 

Další skupinou poměrových ukazatelů jsou ukazatele zadluženosti podniku. Tyto ukazatele 

poměřují vlastní a cizí zdroje. Ukazatele zadluženosti rovněž pomáhají měřit efekt tzv. 

finanční páky. Jedná se o jev, kdy daňová úspora z úroků z cizího kapitálu ve firmě pomáhá 

zvýšit rentabilitu vlastního kapitálu. 
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Doporučuje se, aby se firma snažila o naplňování tří zlatých pravidel: 

a) Zlaté bilanční pravidlo 

b) Zlaté pravidlo financování 

c) Zlaté pravidlo vyrovnání rizik 

Zlaté bilanční pravidlo doporučuje firmě, aby měla vyrovnaná stálá aktiva a vlastní kapitál. 

Zlaté pravidlo financování pojednává o tom, že firma by měla mít vyrovnaná stálá aktiva a 

dlouhodobé závazky a zároveň by oběžná aktiva se měla rovnat krátkodobým závazkům. 

Jedná se o princip financování majetku ze zdrojů, se stejnou dobou držby jako je doba jejich 

splatnosti. Poslední pravidlo, zlaté pravidlo vyrovnaných rizik, doporučuje firmě, aby měla 

vlastní a cizí kapitál vyrovnaný. Finanční páka představuje poměrový ukazatel dávající do 

souvislosti poměr mezi celkovým kapitálem a vlastním kapitálem. Doporučení pro tento 

ukazatel je, aby vlastní kapitál byl výnosnější než celkový kapitál, tj. aby tento ukazatel 

nabýval hodnoty větší než 1. 

Finanční páka = 
ý á

í á
 

  

Celková zadluženost někdy bývá označována jako ukazatel věřitelského rizika. Čím větší je 

podíl vlastního kapitálu, tím je větší pravděpodobnost návratnosti zapůjčeného kapitálu. 

V odborné literatuře se uvádí, že doporučený poměr mezi vlastním a cizím kapitálem by měl 

být zhruba 50% (tzv. Zlaté pravidlo vyrovnaných rizik), resp. v rozmezí 30% až 60%.  

Celková zadluženost = 
í 

 
 

Doplňkovým ukazatelem k ukazateli celkové zadluženosti je koeficient samofinancování. 

Jejich součty by se měly rovnat zhruba 100%. 

Koeficient samofinancování = 
í á

 
 

Úrokové krytí patří k důležitým ukazatelům zdraví každého podniku. Ukazuje, do jaké míry 

je podnik schopen splácet své závazky a zároveň generovat zisk pro své majitele. V případě, 

že tento ukazatel dosahuje 1 či nižší hodnotu znamená to, že podnik není schopen platit daně 

ani dividendy svým vlastníkům. [7] [8] 
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Úrokové krytí = 
á é ú

  

 

3.2.1.3. Ukazatele rentability 

 

Ukazatele rentability jsou další významnou skupinou ukazatelů. Jedná se o měřítko 

schopnosti podniku generovat nové zdroje za použití vložených prostředků. V tržní 

ekonomice schopnost podniku generovat zisk patří k hlavním cílům firem působících na trhu 

a jedno z hlavních kritérií alokace kapitálu. Mezi nejdůležitější ukazatele rentability patří:  

a) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

b) Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

c) Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

d) Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

e) Rentabilita tržeb (ROS) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu je ukazatel, který slouží k porovnání výhodnosti investice 

kapitálu do firmy. Pakliže je rentabilita vlastního kapitálu vyšší než výnosy ze státních 

dluhopisů, pak je možné doporučit investici kapitálu do firmy jako přijatelnou možnost. 

Doporučená hodnota pro tento ukazatel se pohybuje okolo 15%. 

ROE = 
í á

   

Rentabilita celkových aktiv vyjadřuje na kolik je hospodaření firmy s vloženými prostředky 

efektivní. Někdy je tento ukazatel označován jako rentabilita úhrnných vložených 

prostředků. Pro zajištění maximální přesnosti bývá do čitatele dosazován EBIT, ale je možné 

dosadit i jiné formy zisku. V následujícím rozboru byl dosazen do čitatele čistý zisk. 

Důvodem je to, že firma Trakce a.s. vykázala v roce 2006 kladný zisk před zdaněním a 

úroky, ale po odečtení se ocitla ve ztrátě. Pro, co možné nejlepší porovnání rentability firmy, 

proto byl zvolena tato úprava. 

ROA = 
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Rentabilita dlouhodobého investovaného kapitálu posuzuje schopnost firmy zhodnotit 

vložený dlouhodobý kapitál. Využívá se především pro mezifiremní srovnání. 

ROCE = 
í á é á

 

Rentabilita vloženého kapitálu je ukazatel vypovídající o účinnosti, s jakou firma pracuje se 

svým kapitálem. Tento ukazatel nerozlišuje původ kapitálu pouze účinnost, s jakou s ním 

firma nakládá. 

ROI = 
á  

 

Rentabilita tržeb představuje schopnost podniku zajistit při dané úrovni tržeb zisk. 

Rentabilita tržeb může vyjadřovat ziskovou marži firmy. Proto se někdy může označovat 

jako ziskové rozpětí. [7] [8] 

ROS = 
ž

 

 

3.2.1.4. Ukazatele aktivity 

 

Poslední skupinou, která bude hodnocena, jsou ukazatele aktivity. Jedná se o skupinu 

ukazatelů, která sleduje, zda jsou jednotlivé druhy aktiv firmy v souladu s hospodářskou 

činností, kterou firma vyvíjí. Zvláštností této skupiny je to, že některé její ukazatele se 

vyjadřují ve dnech. 

Obrat aktiv je ukazatel, u kterého se doporučuje minimální hodnota 1. Pokud je hodnota 

nižší může to značit neúměrné majetkové vybavení firmy.  

Obrat aktiv = 
ž

 

Obrat dlouhodobého majetku je příbuzný ukazatel ukazatele obratu aktiv, ale omezuje se 

pouze na stálá aktiva. Oba ukazatele mohou být zkresleny odpisy dlouhodobého majetku 

firmy. 

Obrat aktiv = 
ž

ý 
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Doba obratu zásob je ukazatel zachycující časový rámec potřebný pro přeměnu peněžních 

prostředků přes formu zásob a materiálu opětovně do formy peněžních prostředků. Jedná se 

o průměrnou dobu, po kterou jsou peněžní prostředky vázány ve formě méně likvidních 

forem oběžného majetku. 

 Doba obratu zásob = 
ů ě ý  á

ž
∗ 365 

Posledním sledovaným poměrovým ukazatelem je doba obratu závazků. Ve své podstatě se 

jedná o podobný ukazatel jako předchozí, ale role se dlužníka a věřitele se obracejí. Zvláštní 

paradox je, že firma se snaží mít dobu obratu pohledávek co nejnižší, ale na druhou stranu 

dobu obratu závazků pokud možno, co nejvyšší. Pokud, ale v odvětví tento nesoulad nabyde 

příliš velkých proporcí, může dojít u některých firem k tzv. druhotné platební neschopnosti. 

[7] [8] 

Doba obratu závazků = 
á é á

ž
∗ 365 

 

3.2.2. Absolutní ukazatele finanční analýzy 
 

V předkládané práci jsou kromě poměrových ukazatelů využity v menší míře i absolutní 

ukazatele finanční analýzy. Specificky se bude jednat o vertikální analýzu majetkové i 

vlastnické struktury a její vývoj za sledované období.  

Jedná se o standartní vertikální analýzu, kde 100% budou tvořit celková aktiva, resp. pasiva 

firmy Trakce a.s. [7] [8] 

 

3.2.3. Bankrotní a bonitní modely 
 

Schopnost predikovat úpadek společnosti na základě empirických údajů je jedním 

z důležitých výstupů každé finanční instituce. Obzvláště bankovní domy si chtějí být jisté 

návratností svých půjček.  

Během let došlo k formulaci řady teorií a postupů jak odhalit z výkazů společnosti možnost 

jejího úpadku. Společnosti jako Standart and Poors či Moody´s operují s vlastními postupy 
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pro hodnocení bonity posuzované instituce jako součást svého know – how a základ své 

podnikatelské činnosti. 

 Součástí předkládané práce je i výpočet vybraného bankrotního modelu. Tímto modelem je 

model vypracovaný americkým akademikem Edwardem Altmanem, tzv. Altmanův index či 

Z-Score model. 

Altmanův index byl vybrán především pro svou relativní jednoduchost na konstrukci a velmi 

dobrou mírou spolehlivosti. Uvádí se, že pro období do dvou let je jeho přesnost 95%. 

Základem indexu je pět poměrových ukazatelů a diskriminační analýza. Výsledná rovnice 

má tvar: 

Z = 3,3 ∗ + 1,0 ∗  + 0,6 ∗  + 1,4 ∗  + 1,2 ∗    

 

X1 =  
á  

 

X2 = 
ž

á 
 

X3 = 
ž í  í  á

Úč í  
 

X4 = 
ž ý 

 
 

X5 = 
Č ý í á

 
 

Hodnota, při níž by měla firma zbankrotovat je 0,75. Pokud tedy Z – skóre vyjde níže, než 

0,75 firmě reálně hrozí bankrot. [6] 
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4. Finanční analýza firmy 

 

Během sledovaného období prošla firma Trakce a.s. nerovnoměrným vývojem. Za 

sledované období dosáhla dvou vrcholů následovaných značnými propady. Jednoznačný 

trend zde zřejmě nebude možné určit, každopádně od roku 2011 zaznamenává firma velmi 

špatné hospodářské výsledky.  

Může se jednat o následky recese, která postihla světové hospodářství v roce 2008. Odvětví 

stavebnictví, ve kterém je firma hlavně činná, bylo postiženo obzvláště tvrdě a do dnes je 

jeho oživení na území České republiky velmi slabé. Zajímavostí je, že firma Trakce a.s. 

vykázala jedni ze svých nejlepších hospodářských výsledků právě v letech 2008 a 2009, tj. 

v období počínající stagnace v odvětví. 

    

4.1. Poměrové ukazatele 

 

První část finanční analýzy sestává z analýzy poměrových ukazatelů za dobu 10 let. 

Konkrétně se jedná o období let 2004 až 2013. Během tohoto období prošla firma Trakce 

a.s. poměrně turbulentním vývojem s velmi těžko vysledovatelnými trendy.  

 

4.1.1. Ukazatele likvidity 
 

Firma Trakce a.s. v oblasti likvidity splňuje povětšinou doporučené hodnoty u pohotové 

likvidity. Výjimkou z trendu je rok 2013, kdy došlo k větší odchylce než v předešlých letech. 

Konkrétně se jedná o odchylku v hodnotě 0,07 oproti dvěma předešlým odchylkám v letech 

2004 a 2010, které byly do 0,05.  

Tabulka 2: Ukazatele likvidity 

Typ likvidity 2004 2006 2008 2010 2012 2013 

Běžná 1,46 1,20 1,39 1,74 1,35 1,07 

Pohotová 1,41 1,19 1,28 1,25 1,05 0,93 

Okamžitá 0,51 0,12 0,12 0,09 0,11 0,06 
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Jedná se o odchylky zanedbatelné a obecně se dá hovořit o tom, že firma Trakce a.s. naplňuje 

doporučená kritéria v oblasti pohotové likvidity a je tedy schopná dostát svým závazkům. 

U běžné likvidity je situace poměrně horší. Firma Trakce a.s. u 7 z 10 sledovaných let 

nesplňuje doporučená kritéria. Oběžný majetek tak nedosahuje ani 1,5 násobku 

krátkodobých závazků. Přesto nedochází za sledované období k poklesu hodnoty pod 1. 

Firma tak pravděpodobně nefinancuje svůj dlouhodobý majetek krátkodobými závazky. 

Dá se tedy tvrdit, že i v oblasti běžné likvidity splňuje hlavní cíl a to být solventním 

obchodním partnerem. Možným problematickým znamením může být, že firma Trakce a.s. 

vykázala v roce 2013 hodnotu běžné likvidity pouze 1,07. Společně se zhoršením v oblasti 

pohotové likvidity i zhoršení v oblasti okamžité likvidity může nasvědčovat možným 

problémům v budoucnosti. 

Nejproblematičtější je okamžitá likvidita firmy Trakce a.s., která se pohybuje od roku 2006 

pod minimální doporučenou hodnotou 0,2. Během let 2004 a 2005 sledovaný ukazatel 

dosahoval shodně hodnoty 0,51. Od roku 2006 dochází k prudkému poklesu ukazatele pod 

hodnotu 0,2 a během let 2010 a 2013 pod úroveň 0,1.    

Tento alarmující pokles byl způsoben radikálními změnami ve struktuře majetku firmy. 

Během let 2004 a 2005 dosahoval podíl krátkodobého finančního majetku na celkových 

aktivech výše zhruba 25%. Od té doby vidíme rapidní propad pod 10% v roce 2005 a během 

let 2010 a 2013 dokonce pod 5%.  

Možnou příčinou tak náhle změny ve struktuře krátkodobého majetku může být odprodej 

krátkodobých cenných papírů. V roce 2004 měla hodnota vlastněných cenných papírů 

hodnotu 42 416 000 Kč a hotovost v bance a v pokladně dosahovala 9 203 000 Kč. Oproti 

tomu roku 2013 nevlastnila firma Trakce a.s. žádné krátkodobé cenné papíry a na účtech 

v bance a v pokladně měla hotovost ve výši 9 166 000 Kč. 

Pro lepší ilustrace vývoje likvidity firmy Trakce a.s. je přiložen i graf, který zachycuje její 

vývoj od roku 2004 do roku 2013. Je na něm dobře vidět, že do roku 2009 běžná a pohotová 

likvidita nabývaly obě podobných hodnot, kdežto od roku se jejich rozdíl zvětšuje. 
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Graf 1: Vývoj likvidity 2004 - 2013 

 

(Zdroj: Vlastní) 

 

4.1.2. Ukazatele zadluženosti 
 

Vývoj ukazatelů zadluženosti firmy Trakce a.s. prošly za sledované období velmi bouřlivým 

vývojem. Obecně se dá říci snad pouze to, že firma Trakce a.s. nedodržela tři zlatá pravidla. 

Největší překážkou pro splnění alespoň některého z doporučení byl vývoj stálých aktiv. 

Ty tvořily v polovině sledovaného období (mezi léty 2008 a 2009, dále mezi léty 2011 až 

2013) ani ne jednu desetinu majetku společnosti oproti zhruba jedné pětině po ostatní 

období.   

Dalším problematickým bodem byl vývoj vlastního kapitálu. Nejvyšší podíl na celkových 

aktivech dosáhl v roce 2005 a 2010. Tehdy tvořil 43%, resp. 44%, všech pasiv podniku. 

Průměrně za sledované období tvořil vlastní kapitál 32,25% pasiv ve firmě. Firma Trakce 

a.s. tak výrazně financuje svůj chod pomocí obchodních úvěrů od svých partnerů. Svým 

způsobem je to logické, jelikož většinu majetku firmy Trakce a.s. tvoří pohledávky za jejími 

obchodními partnery a podnikání v odvětví známém pro svou chabou platební morálku. 
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Tabulka 3: Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel 2004 2006 2008 2010 2012 2013 

Celková zadluženost 0,61 0,59 0,74 0,47 0,73 0,81 

Koeficient 

samofinancování 

0,38 0,40 0,26 0,53 0,25 0,17 

Finanční páka 2,64 2,49 3,86 1,90 3,94 5,76 

Úrokové krytí 15760,41 1733,50 84,86 93,91 3,23 -2,66 

 

Celková zadluženost a koeficient samofinancování mají spíše záporný trend. Od roku 2012 

je celková zadluženost podniku více jak 0,7. Podobným obdobím si firma trakce a.s. prošla 

v letech 2008 a 2009. Během zbylého období se celková zadluženost pohybovala 

v doporučeném rozpětí 0,3 až 0,6.  

Obecně se dá říci, že stavebnictví se vyznačuje větší mírou zadluženosti než ostatní 

průmyslová odvětví. Problematickou se zadluženost pro firmu Trakce a.s. může stát tehdy, 

bude-li dále narůstat a v kombinaci se zhoršujícím se hospodářským výsledkem. V roce 2013 

firma vygenerovala poměrně znatelnou ztrátu ve výši 20 430 000 Kč. Na rozdíl od roku 

2006, kdy firma rovněž zaznamenala ztrátu, nebyl kladný ani hospodářský výsledek před 

zdaněním.  

Ukazatel finanční páky je za sledované období přízniví. Po celou dobu nabývá hodnot více 

jak 1, což je doporučená hodnota. Znamená to, že ziskovost vloženého vlastního kapitálu je 

vyšší než ziskovost celkového kapitálu. Firma Trakce a.s. tak používá cizí kapitál k zvýšení 

ziskovosti vlastního kapitálu. 

Asi nejdivočejším vývojem prošel za sledované období ukazatel vývoje úrokového krytí. 

V počátcích sledovaného období dosahoval ukazatel hodnot v řádech tisíců. Od roku 2007 

dosahuje hodnot v řádech desítek a stovek. Poslední zásadním obratem byl vývoj od roku 

2011, kdy ukazatel nedosáhl ani doporučené hodnoty 5 a v roce 2013 se dokonce propadl do 

záporných hodnot.  

Vysvětlení tohoto velmi nerovnoměrného vývoje má poměrně jednoduché vysvětlení. Firma 

Trakce a.s. do roku 2009 hospodařila bez jakéhokoliv bankovního úroku. První dlouhodobý 

bankovní úvěr byl přijat roku 2009 ve výši 818 000 Kč. První krátkodobý bankovní úvěr 
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následoval roku 2012 ve výši 58 372 000 Kč.  U dlouhodobých bankovních úvěrů došlo 

v roce 2011 k dosažení jejich maxima ve sledovaném období na hodnotě dosahující skoro 

30 mil. Kč. Od té doby klesají tyto závazky velmi znatelně na 2 564 000 Kč.  

Děje se tak na úkor zvyšování krátkodobých bankovních úvěrů. Ty vzrostly z 58 372 000 

Kč v roce 2012 na 91 766 000 Kč v roce 2013. Jedná se o znatelný meziroční nárůst o 64%. 

Zde je dobré podotknout, že většina aktiv firmy je rovněž krátkodobá. Během sledovaného 

období podíl oběžných aktiv neklesl pod 50%. Vedení firmy, tak pravděpodobně činí dobře, 

že k financování chodu podniku používá krátkodobých úvěrů i přes to, že obecně se má za 

to, že krátkodobé bankovní úvěry jsou dražší než dlouhodobé úvěry vzhledem k povaze aktiv 

společnosti. 

Poměrně zajímavé je, že firma Trakce a.s. má většinu krátkodobých úvěrů v polské měně. 

Konkrétně firma si zřídila dva úvěry v celkové výši 9 717 000 PLN. Při kurzu 1 CZK/6,216 

PLN, který firma použila ve své výroční zprávě z roku 2013, by se jednalo o částku 

60 400 872 Kč. Oproti tomu revolvingový úvěr pořízený v českých korunách za účelem 

profinancování pohledávek měl účetní zůstatek 29 420 000 Kč. Z těchto čísel vyplívá, že 

pouze jedna třetina krátkodobých úvěrů je v české měně. 

Po intervencích České národní banky posílil vůči české koruně i polský zlotý. Jeho kurz ke 

dni 30. 3. 2015 byl 1 CZK/6,711PLN. [2] Oproti hodnotě uváděné ve výroční zprávě se 

jedná o 8% nárůst. Jedná se tedy o nárůst relativně malý a prodražující úvěry pouze z malé 

části. Nejedná se tedy o nárůst, který by existenčně ohrožoval firmu.  

Tabulka 4: Bankovní úvěry firmy Trakce a.s. za rok 2013 

Předmět úvěru Zůstatek ke dni 

 30. 4. 2013 v CZK 

Zůstatek ke dni 

 30. 4. 2013 v PLN 

Typ úvěru 

Financování provozu 39 266 472 6 317 000 Krátkodobý 

Financování provozu 21 134 400 3 400 000 Krátkodobý 

Profinancování 

pohledávek 

29 420 000 0 Revolvingový 

 

Na závěr podkapitoly o ukazatelích zadluženosti je uvedena tabulka s přehledem 

krátkodobých úvěrů, tak jak byly uvedeny ve výroční zprávě za období 1. 5. 2012 a 30. 4. 
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2013. Dále je pro lepší ilustraci uveden graf poměřující koeficient samofinancování a 

ukazatel celkové zadluženosti firmy Trakce a.s. jako sloupcový graf. 

Graf 2: Poměr celkové zadluženosti ke koeficientu samofinancování 

 

(Zdroj: Vlastní) 

 

4.1.3. Ukazatele rentability 
 

Ukazatele zadluženosti či likvidita jsou údaje sledované především věřiteli a obchodními 

partnery. Rentabilita neboli výkonnost, je zřejmě nejdůležitějším ukazatelem pro případné 

firemní investory. 

Za sledované období se ukazatele rentability vykazovaly hodnoty spíše nižší a od roku 2004 

vykazovaly spíše sestupnou tendenci. Nejvyšší hodnoty nabyly ukazatele v roce 2004. Velmi 

špatných hodnot dosáhly ukazatele v posledním sledovaném roce, kdy všechny nabývají 

záporných hodnot, jak dokazuje tabulka sledovaných ukazatelů za vybrané roky. 
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Tabulka 5: Ukazatele rentability 

Ukazatel 2004 2006 2008 2010 2012 2013 

Rentabilita vlastního 

kapitálu 

3,74 -0,20 0,21 0,24 0,01 -0,36 

Rentabilita celkových 

aktiv 

1,74 -0,08 0,05 0,13 0,00 -0,06 

Rentabilita dl. 

investovaného 

kapitálu 

3,51 -0,20 0,17 0,24 0,01 -0,35 

Rentabilita vloženého 

kapitálu 

1,50 0,02 0,09 0,25 0,02 -0,11 

Rentabilita tržeb 0,73 0,01 0,04 0,10 0,01 -0,06 

 

Rentabilita vlastního kapitálu firmy Trakce a.s. se pohybuje na relativně dobrých hodnotách 

po většinu sledovaného období. Výjimku tvoří roky 2006 a období od roku 2011. V roce 

2006 a 2013, kdy firma zaznamenala ztrátu po odečtení daní a úroků, se ukazatel propadl i 

do záporných hodnot. Od roku 2011 je pak ukazatel nižší než doporučená hodnota okolo 

0,15 i než výnosy ze státních dluhopisů. Největší rentability dosáhla firma na začátku 

sledovaného období, kdy rentabilita vlastního kapitálu dosahovala hodnot 3,74.   

Poměrně markantní propad zaznamenal ukazatel roku 2011. Tehdy došlo k propadu 

ukazatele pod veškeré doporučené hodnoty. Důvodem je pokles hospodářského výsledku 

firmy. Firma na tento vývoj reagovala odprodejem podstatné části svého dlouhodobého 

majetku a snížením stavu zaměstnanců ze 151 na 123.   

Firma Trakce a.s. by pravděpodobně měla obtíže se získáním investora. Od roku 2011 

nedosahuje rentabilita vlastního kapitálu ani hodnoty vládních obligací. Z dostupných zdrojů 

se však nezdá, že by firma Trakce a.s. hledala investora. Její akcie nejsou kotovány na burze 

a spíše dochází ke koncentraci akcií v rukou dvou majitelů. Vlastnická struktura je tak 

stabilní a nic nenasvědčuje tom, že by firma Trakce a.s. měla měnit majitele. 

Pro lepší názornost je uvedena tabulka zachycující vývoj rentability vlastního kapitálu oproti 

vývoji průměrné hodnotě úrokových měr státních dluhopisů. 
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Tabulka 6: Vývoj ROE oproti výnosům státních dluhopisů 

Hodnota 

ukazatele (v %) 

2004 2006 2008 2010 2012 2013 

ROE 374,00 -20,00 21,00 24,00 1,00 -0,36 

Vládní obligace 4,14 4,77 4,30 3,89 1,92 2,20 

 

Rentabilita celkových aktiv má podobný vývoj jako vývoj rentability vlastního kapitálu. Do 

roku 2011 generuje firma dostatečně velký zisk, aby ukazatel dosáhl doporučených hodnot. 

Od roku 2011 je pak tento ukazatel nulový či v roce z důvodu generované ztrátě záporný. 

Důvodem pro tento vývoj je neuspokojivý vývoj provozního výsledku hospodaření. I když 

objem provedených výkonů v letech 2012 a 2013 odpovídá úrovni let 2004 a 2005 firmě se 

zvýšila výkonová spotřeba a náklady na zaměstnance.  

Porovnáme-li roky 2004 a 2013 pak v obou obdobích firma vykázala podobné hodnoty 

výkonu (344 mil. Kč v roce 2004 oproti 341 mil. Kč v roce 2013) přesto hodnota výkonové 

spotřeby vzrostla o 12% a osobní náklady o 36%.  

I když nebudeme brát v potaz výjimečně vysoké zisky firmy z let 2004 a 2005, k nimž přispěl 

i značný převod provozních nákladů z jednoho období do druhého, firma Trakce a.s. 

vykázala nejlepší hospodářský výsledek roku 2009. Zisk po zdanění dosahoval výše 34 mil. 

Kč. Firma rovněž vykázala největší objem produkce za sledované období.  

Obdobně dobrých výsledků dosáhla firma v roce 2010, kdy její hospodářský výsledek po 

všech srážkách činil 28 mil. Kč. Firmě se rovněž dařilo nacházet odbytiště pro své výrobky 

a služby. Za tyto dva roky se tak ukazatele rentability celkových aktiv pohybovaly na 

nejvyšší dosažené úrovni. Dokonce překonaly i horní doporučovanou hranici 0,1 (10%).  

V roce 2011 však dochází k propadu o třetinu v objemu výkonů. Ještě horší je propad 

hospodářského výsledku na 604 000 Kč po zdanění. Za sledované období se jedná o nejhorší 

neztrátový výsledek. Na tomto výsledku se rovněž podepsala ztráta za finanční hospodaření 

firmy. Ta dosáhla výše 1 407 000 Kč a v následujících letech se zhoršovala až na úroveň 

6 684 000 Kč v roce 2013.  

Obecně se dá říci, že rentabilita vlastního kapitálu ani rentabilita celkových aktiv není dobrá. 

Od prudkého zhoršení v roce 2011 firma Trakce a.s. není schopná dlouhodobě generovat 
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vysoké zisky, které by firmě zajistily lepší a hlavně stálejší zhodnocení vložených 

prostředků. Tento vývoj je o to méně pochopitelný, že firma zachovává stejný objem 

produkce za podobné úrovně nákladů. Možnou příčinou tohoto vývoje je nárůst osobních 

nákladů na zaměstnance.  

I přes to, že firma Trakce a.s. přistoupila ke snížení stavů zaměstnanců v roce 2010 a 2012 

patřily právě osobní náklady k těm nákladům, které nejvíce vzrostly. Může se jednat o špatně 

zvolenou politiku v oblasti odměňování vedoucích pracovníků. Během let 2012 a 2013 se 

průměrná mzda ve firmě pohybovala na značně vyšší úrovni než průměrná mzda v ČR. 

Graf 3: Vývoj průměrných mezd v ČR a Trakce a.s. 

 

(Zdroj: Vlastní) 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu prodělala obdobní vývoj za sledované 

období jako dva předešlé ukazatele. Vývoj do roku 2011 je pozitivní, ale pak nastává zlom. 

Pro firmu Trakce a.s. je vývoj tohoto ukazatele o to problematičtější, že v sobě zahrnuje i 

dlouhodobé a krátkodobé cizí zdroje.  

Firma Trakce a.s. právě v letech 2012 a 2013 začala ve velkém rozsahu spoléhat na 

financování svého chodu z krátkodobých úvěrů. Pokud tedy firma nezlepší svůj hospodářský 

výsledek, může to být jeden z faktorů, pro který se stanou bankovní úvěry dražší v budoucnu. 

Dalším otazníkem je důvěryhodnost firmy jako obchodního partnera. Za sledované období 
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firma Trakce a.s. stabilně vykazovala vysoký podíl krátkodobých závazků vůči svým 

partnerům.  

Pokud tedy nedojde ke zlepšení situace v oblasti generování kladného hospodářského 

výsledku, může to pro firmu Trakce a.s. znamenat neschopnost získat kapitál potřebný pro 

svůj chod. Firma nemůže získat kapitál prostřednictvím burzy. V současné době se nenabízí 

žádná alternativní možnost jak získat kapitál než prostřednictvím úvěrů u bank či 

obchodních úvěrů.  

Toto se pro zatím jeví jako nejproblematičtější aspekt hospodaření firmy. Bez zisku nemůže 

dlouhodobě fungovat žádná firma a o firmě Trakce a.s. to platí dvojnásob. 

Rentabilita vloženého kapitálu je ukazatel, u něhož neexistuje naprostá shoda, co se jeho 

výkladu týče. V předkládané práci ho bude užito k hodnocení efektivnosti vloženého 

kapitálu.  

Nejvyšších hodnot dosahuje ukazatel v letech 2004 a 2005 a poté v letech 2009 a 2010. Po 

zbytek sledovaného období zůstává ukazatel na velmi nízkých úrovních nepřekračující 0,1 

a v posledním sledovaném roce nabyla rentabilita vloženého kapitálu záporných hodnot. 

Zajímavostí je rok 2006, kdy ukazatel nebyl záporný, i když firma vykázala ztrátu. Je tomu 

tak proto, že v konstrukci ukazatele se kalkuluje s EBIT (Earnings before Interest and Tax), 

který byl v roce 2006 kladný. 

Firma Trakce a.s. byla schopna po většinu sledovaného období alespoň částečně zhodnotit 

vložený kapitál. Nejednalo se povětšinou o zhodnocení výrazné, ale firma dokázala udržet 

tento ukazatel kladný po devět po sobě jdoucích let. To by napovídalo o dobře zavedené 

firmě, která si dovedla vydobýt pozici na trhu v konkurenci dalších firem.  

Posledním ukazatelem rentability, kterému bude věnována pozornost, je ukazatel rentability 

tržeb. Jedná se o ukazatel, který jednoznačně dosahoval za sledované období nejnižších 

hodnot. Ani v letech 2004 a 2005 nepřesáhla jeho hodnota 0,75. Ukazatel se také vyznačoval 

nejmenší odchylkou mezi největší hodnotou (0,73 v roce 2004) a nejmenší hodnotou (-0,06 

v roce 2013). 

Tento vývoj by naznačoval, že nejstabilnějším vývojem za sledované období prošel vývoj 

tržeb firmy. Jednalo by se o dobré znamení ohledně budoucího vývoje firmy. Pokud byla 

firma schopna zajistit trvalí a rovnoměrný odbyt pro své služby a výrobky za roky 2004 až 
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2013 může to vypovídat o tom, že ztráta zaznamenaná v roce 2013 byla zapříčiněna spíše 

účetními operacemi, než reálným hospodařením firmy. 

 V roce 2012 a 2013 došlo u firmy Trakce a.s. ke skokovému nárůstu v oblasti příjmů příštích 

období. Od roku 2012 došlo k dvojnásobnému nárůstu této položky v rozvaze. Jelikož se 

nejedná o výnos, ale o závazek, není zachycen ve výkazu zisku a ztrát. To mohlo zkrestlit 

konečné výsledky hospodaření firmy za roky 2012 a 2013. 

Firma Trakce a.s. vykazuje ve sledovaném období spíše nízké míry rentability. 

V sledovaném období dochází u všech sledovaných ukazatelů k poklesu.    

Graf 4: Vývoj rentability v letech 2004 až 2013 

 

 (Zdroj: Vlastní) 
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likvidity: obrat aktiv, obrat dlouhodobého majetku, doba obratu zásob a doba obratu 

závazků.  

Tabulka 7: Ukazatele aktivity 

 2004 2006 2008 2010 2012 2013 

Obrat aktiv 2,05 1,58 1,75 1,94 1,15 1,11 

Obrat dlouhodobého 

majetku 

12,44 5,29 30,91 8,85 20,33 20,36 

Doba obratu zásob 8,20 2,72 18,78 31,41 62,64 30,01 

Doba obratu 

závazků 

92,43 107,00 133,08 74,19 112,62 146,68 

 

Obrat aktiv je po celé sledované období větší než 1, tj. firma je schopna zhodnotit vložený 

majetek vlastní činností. Jedná se o pozitivní výsledek. Hodnota ukazatele nabývá hodnot 

od 2,29 v roce 2007 až po 1,11 v roce 2013. Ukazatel je výrazně ovlivněn odvětvím, ve 

kterém firma podniká. 

V sledovaném období zaznamenala firma Trakce a.s. objem tržeb přesahující 300 mil. kč. 

Výjimku z trendu tvořily roky 2005 a 2006 a poté rok 2011. V této době poklesly tržby za 

sledované období na hodnoty pod hranicí 300 mil. Kč. Naopak nejvyšší tržby firma 

zaznamenala v roce 2009. 

I přes to, že firmě Trakce a.s. se v roce 2012 a 2013 vygenerovat tržby přesahující úroveň 

z roku 2009 ukazatel poklesl. Pravděpodobná příčina může být v nárůstu aktiv společnosti 

především díky skokovému zvýšení v oblasti příjmů příštích období. 

Ukazatel obratu dlouhodobého majetku za sledované období nabývá velmi vysokých 

hodnot. Je to dáno především malým podílem dlouhodobého majetku v majetkové struktuře 

firmy Trakce a.s.  

Nejnižší hodnota za sledované období byla zaznamenána v roce 2006. To by odpovídalo i 

vývoji majetkové struktury firmy. V roce 2006 se stálá aktiva podílela na majetku firmy 

z 30% a jejich peněžní vyjádření bylo 47 632 000 Kč. Podobné hodnoty, 48 750 000 Kč, 

bylo dosaženo v roce 2010. V roce 2010 však firma vykázala i druhé nejlepší tržby za 

prodané výrobky. Proto nedošlo k propadu na stejnou úroveň jako v roce 2006.   
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Doba obratu zásob se pohybuje ve velmi vysokém rozpětí. Nejdelší časová prodleva byla 

zaznamenána v roce 2011. Tehdy jeden obrat hotovosti trval přibližně 75 dnů. I když došlo 

po následující období k poklesu na úroveň 30 dnů, stále se jedná o poměrně vysoké období, 

kdy má firma vázanou hotovost v podobě méně likvidního oběžného majetku.  

Důvodem tohoto markantního nárůstu nedokončené výroby během let 2007 až 2012 a od 

roku 2012 materiálu na skladě. Nárůst u nedokončené výroby je plynulí a naznačoval by 

možné narůstající obtíže s nalezením odbytiště. Časově by to odpovídalo i nástupu finanční 

krize a značného útlumu odvětví v letech 2008 až 2009.  

Ještě delších časových prodlev nabývá poslední zmíněný ukazatel. Jedná se o dobu obratu 

závazků a v sledovaném období došlo k jeho značnému prodloužení. Nejmenší hodnoty 

nabyl ukazatel roku 2005. Tehdy firma Trakce a.s. čekala na vyrovnání závazku 48 dní. 

Nejvyšším prodlením se pak vyznačuje rok 2013, kdy ukazatel dosáhl hodnoty 147 dní.  

Graf 5: Srovnání obratu pohledávek a závazků 

 

 (Zdroj: Vlastní) 
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průměrná doba obratu závazků byla alespoň na stejné úrovni jako průměrná doba obratu 

pohledávek.  

 

4.2. Absolutní ukazatele finanční analýzy 
 

Druhá část finanční analýzy se bude zabývat vývojem aktiv a pasiv z hlediska jejich proměny 

v čase. Zvolenou metodou je metoda vertikálního rozboru, kdy se jednotlivé složky aktiv a 

pasiv firmy vztáhnou k celkové sumě aktiv či pasiv za daný rok. Hlavním účelem tohoto 

rozboru je poskytnout lepší vhled do fungování podniku.   

 

4.2.1. Vertikální analýza aktiv 
 

Za sledované období se úroveň aktiv vlastněných firmou Trakce a.s. se znatelně zvýšila. 

Nárůst nebyl rovnoměrný ani jednoznačný po celou dobu, ale během roku 2012 dosáhla 

aktiva své nejvyšší hodnoty 356 618 000 Kč. Naopak nejnižší hodnoty dosáhla aktiva 

podniku v roce 2005, kdy jejich hodnota dosahovala částky 121 562 000 Kč. Výše aktiv na 

začátku a na konci sledovaného období vzrostla o 81% z částky 178 807 000 Kč na částku 

323 650 000 Kč. 

Během let 2004 až 2013 poměr oběžných a stálých aktiv byl vždy nakloněn ve prospěch 

oběžných aktiv. Firma Trakce a.s. za sledované období vykázala nejmenší podíl oběžných 

aktiv na svém majetku v roce 2013. Oběžná aktiva tvořila 54% všech aktiv.  

Ve stejném roce pak dosáhly nejvyššího podílu na aktivech firmy časové rozlišení z důvodu 

dramatického zvýšení výnosů příštích období v letech 2012 a 2013. Strmý nárůst této 

položky je dobře patrný v kontrastu s vývojem do roku 2011, kdy se položka časové rozlišení 

podílelo z 1% na celkových aktivech firmy. V roce 2012 tvořila tato položka 29% a v roce 

2013 41% všech aktiv.  

Stálá aktiva firmy tvořila po většinu sledovaného období druhou nejpočetnější skupinu aktiv. 

Jejich podíl nepřesáhl ten z roku 2006, kdy stálá aktiva tvořila 30% všech aktiv. Po většinu 

sledovaného období netvoří stálá aktiva ani pětinu všech aktiv. Firma tak pravděpodobně k 
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zajištění své produkce nepotřebuje velký objem stálých aktiv anebo využívá jiných 

prostředků (např. leasingu).   

Graf 6: Majetková struktura firmy 2004 až 2013 

 

 (Zdroj: Vlastní) 

Nejvýraznější podíl na oběžných aktivech společnosti si po sledované období udržely 

krátkodobé pohledávky. V letech 2006 až 2011 dokonce tvořily přes 60% všech aktiv firmy. 

Nejvyšší podíl měly krátkodobé pohledávky v roce 2008, kdy dosáhly 79% veškerého 

majetku firmy. Podobné hodnoty, 74%, bylo dosaženo i v roce 2009. I díky tomuto nárůstu 

dosáhl podíl oběžných aktiv v letech 2008 a 2009 svého maxima v hodnotě 94% resp. 93% 

všech aktiv firmy. Od roku 2010 se podíl snižuje a v roce 2013 dosáhla nejnižší hodnoty ve 

sledovaném období 44% všech aktiv. 

Podobně dominantního postavení v oblasti stálých aktiv se netěšil po sledované žádný druh 

stálých aktiv. Konstantou po celé sledované období byl zanedbatelný podíl dlouhodobého 

nehmotného majetku na struktuře majetku firmy. Během sledovaného období dosahoval 

maximálních hodnot v řádech sta tisíců a neměl tak vliv na celkové rozložení aktiv ve 

společnosti. Od roku 2004 do roku 2007 tvořil dlouhodobý finanční majetek jedinou 

výraznější položku stálých aktiv. Jeho podíl na celkových aktivech firmy Trakce a.s. 

přesahoval 10% a v roce 2006 dosáhl maxima 26% na celkových aktivech společnosti. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

p
o

d
íl

 v
 %

Vývoj majetkové struktury podniku

Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení



Filip Malý: Finanční analýza Trakce a.s. 
 

31 

2015 

Vývoj podílu dlouhodobého hmotného majetku na struktuře aktiv je poměrně stabilní za 

sledované období. Po většinu sledovaného období se dlouhodobý hmotný majetek 

pohyboval na úrovni 2% až 6% procent. Výjimkou z tohoto trendu je rok 2010, kdy došlo 

k nárůstu podílu dlouhodobého hmotného majetku na struktuře aktiv firmy z 6% v roce 2009 

na 17% v roce 2010.     

Tabulka 8: Majetková struktura firmy v procentech 

Typ aktiv 2004 2006 2008 2010 2012 2013 

Stálá aktiva 16 30 6 22 6 5 

Oběžná aktiva 83 69 94 77 65 54 

Časové rozlišení 1 1 0 1 29 41 

 

4.2.2. Vertikální analýza pasiv 
 

Pasiva firmy Trakce a.s. prošla za sledované nevyrovnaným vývojem. Po většinu období se 

podílely větší měrou na financování firmy cizí zdroje až na roky 2005 a 2010. Oproti vývoji 

majetkové struktury nedošlo v oblasti pasiv k výrazným změnám mimo tyto dvě hlavní 

kategorie. 

Výše pasiv se pochopitelně rovná výši aktiv. Na rozdíl od aktiv však všechna pasiva 

nevykazovala růst. Konkrétně došlo k poklesu hodnoty vlastního kapitálu. Celková hodnota 

vlastního kapitálu firmy byla v roce 2004 67 759 000 Kč. Na konci sledovaného období měl 

vlastní kapitál hodnotu 56 193 000 Kč. Nejvyšší hodnoty dosáhl vlastní kapitál v roce 2010, 

kdy se jeho výše vzrostla na hodnotu 117 062 000 Kč.  

Důvodem pro tento vývoj bylo to, že firma Trakce a.s. začala čerpat prostředky ze svých 

kapitálových fondů. Od roku 2010, kdy začala čerpat tyto prostředky, tato operace 

pravidelně snižuje podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech firmy o 5% až 15% ročně. 

V roce 2013 firma zaznamenala největší úbytek v oblasti vlastního kapitálu, kdy kromě 10% 

ztráty v důsledku vygenerované ztráty poklesl vlastní kapitál o 11% v důsledku čerpání 

kapitálového fondu. V kombinaci s nárůstem bankovních úvěrů to vedlo k tomu, že pouze 

17% veškerých finančních prostředků patřilo firmě samotné.   
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Graf 7: Vlastnická struktura firmy v letech 2004 až 2013 

 

 (Zdroj: Vlastní) 
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dalšího vývoje je fakt, že firma dosáhla svého suverénně nejhoršího výsledku v testu v roce 

2013.  

Z níže uvedeného grafu vyplívá, že firma Trakce a.s. prošla za sledované období bouřlivým 

vývojem se sestupnou tendencí. To by mohlo znamenat pro firmu potenciální riziko do 

budoucna. Pokud nezačne firma Trakce a.s. opět tvořit zisk může se její situace i nadále 

zhoršovat. 

Graf 8: : Vývoj Altmanova indexu 

 

 (Zdroj: Vlastní) 
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5. Návrhy a doporučení 
 

Firma Trakce a.s. by se měla v prvé řadě zaměřit na zvýšení podílu vlastního kapitálu na 

celkovém kapitálu firmy. Zhoršující se koeficient zadluženosti se v posledních třech 

sledovaných rocích vyšplhal na alarmující úroveň a vedení společnosti může mít problémy 

s jeho nápravou. Aby firma zvýšila podíl vlastního kapitálu, měla by začít generovat zisk. 

To se však může ukázat jako problematické s přihlédnutím k stále špatné situaci v odvětví a 

nejistému hospodářskému růstu v tuzemsku i zahraničí. 

Dalším problematickým bodem je politika v oblasti materiálu na skladu. Firma ho měla 

v posledním období příliš mnoho a podepsalo se to na délce přeměny materiálu na peníze. 

Vedení firmy by tak mělo přehodnotit možné nové přístupy k snížení celkového množství 

materiálu na skladech a navázat na předešlé stavy do roku 2011.  

Možným problémem je vysoká průměrná mzda zaměstnance v podniku a zvyšující se osobní 

náklady společnosti i přes snižující se počty zaměstnanců. Jedná se o trend, který by mohl 

být vysvětlen i objektivními důvody, se pro zatím jeví jako potencionálně nebezpečný pro 

konkurenceschopnost firmy Trakce a.s. v budoucích obdobích.  

Posledním doporučením a možným návrhem na zlepšení je oblast zlepšení platební morálky 

firmy i jejich partnerů. V současné jsou doby zpeněžení pohledávky vysoké. Může to být 

dáno charakterem odvětví, ve kterém firma Trakce a.s. podniká, ale pokud by zde byla 

možnost snížit toto období pomocí např. partnerských slev pro firmy, které by zaplatily 

v určitém termínu, firma Trakce a.s. by mohla získat rychleji a v konečném důsledku i víc 

peněžních prostředků. To by mohlo vést k snížení podílu cizího kapitálu a částečnému 

zlepšení postavení firmy.   
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6. Závěr 
 

Předkládaná práce si kladla za cíl zhodnotit současný stav firmy Trakce a.s. a její vyhlídky 

do budoucna. I kvůli probíhajícímu útlumu v odvětví stavebnictví bylo zajímavé sledovat 

jak firma Trakce a.s. zvládá nastalou situaci.  

Hlavní část předkládané práce se pokusila přiblížit stav firmy Trakce a.s. za období let 2004 

až 2013. Od poloviny sledovaného období došlo v odvětví k útlumu, který se však na 

hospodaření firmy nepodepsal. Firma je schopna dostát svým závazkům i nacházet odbyt 

pro své výrobky. Prozatím se nezdá, že by firma Trakce a.s. čelila existenční krizi, i když 

má rezervy v určitých oblastech.  

Prozatím se tedy jedná o firmu, která může dál působit na českém i evropském trhu jako 

silný subjekt. 
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