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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá teoretickými východisky a následně i praktickým 

rozborem finančního zdraví podniku GAS s.r.o. pomocí vybraných postupů finanční analýzy. 

Finanční analýza je v této práci použita jako metoda, pomocí níž dochází k rozboru dat 

závěrkových výkazů pomocí vertikální a horizontální analýzy, konstrukce poměrových 

ukazatelů rentability, zadluženost, aktivity a likvidity a následně pyramidového rozkladu 

vybraného ukazatele ROE a vyčíslení relativních odchylek dílčích ukazatelů působící na 

změnu vrcholového ukazatele v čase.  

Cílem této práce je identifikace a zhodnocení klíčových faktorů ovlivňujících 

rentabilitu společnosti GAS s.r.o. v období 2009 - 2013 a to tak, že nejdříve je, mimo jiné, 

provedena horizontální a vertikální analýza položek, jež přímo ovlivňují rentabilitu. Poté jsou 

zkonstruovány vybrané poměrové ukazatele rentability včetně zachycení jejich trendového 

vývoje a tento trend je vysvětlen. Práce se zabývá i pyramidovým rozkladem relativních vlivů 

nižších úrovní na vrcholový ukazatel ROE a to meziročně pro 4 sledovaná období v rozmezí 

uvedených let a interpretací relativních vlivů. Dále je formulováno doporučení na základě 

provedené finanční analýzy. 

Bakalářská práce se skládá ze tří základních obsahových kapitol. První z nich je 

zaměřena na teoretické podchycení nejpoužívanějších metod finančních analýzy, včetně 

zdrojů informací pro tyto metody, významu finanční analýzy a jejího využití pro rozbor 

finanční situace podniku. V následující kapitole je obsažena charakteristika společnosti GAS 

s.r.o. a struktura jejich aktiv, pasiv, nákladů a výnosů pomocí vertikální a horizontální 

analýzy. V poslední kapitole jsou prakticky využity metody, které jsou metodicky popsány 

v kapitole první. Konkrétně je provedena konstrukce a trendový rozbor vybraných 

poměrových ukazatelů, srovnání s odvětvím a s následným zaměřením na ukazatele 

rentability a pyramidový rozklad ukazatele ROE včetně slovní interpretace vlivů podřízených 

ukazatelů na relativní odchylku vrcholového ukazatele.  
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2 CHARAKTERISTIKA A POPIS METODIKY HODNOCENÍ 

RENTABILITY FIREM  

Metodická část práce vychází z literatury Dluhošová (2010), Růčková (2010). 

Finanční analýzu je možno označit za činnost, při které dochází k rozboru číselných dat 

získaných z účetních výkazů podniku, zejména z výkazů závěrkových a to za účelem zjištění 

finančního zdraví podniku, identifikace možných hrozeb a předcházení krizovému vývoji 

v hospodaření podniku. Tento rozbor můžeme považovat za systematický, protože postihuje 

řadu aspektů hospodaření, je navzájem provázaný a má svá pravidla a metodiku.  Finanční 

analýza se zabývá hodnocením minulého a současného vývoje a zároveň poskytuje podklady 

pro následnou tvorbu prognóz a předpovědí v hospodaření podniku.  

Správně prováděná finanční analýza by tedy měla být schopna připravit dostatek 

informací a závěrů pro rozhodovací procesy v podniku týkající se finančního řízení. Tím se 

finanční analýza liší od účetnictví, kdy podle mého názoru představuje finanční analýza 

nástavbu nad účetnictvím, které sice poskytuje přesné, nicméně interpretačně často izolované 

údaje, které samy o sobě ne vždy dokáží postihnout všechny jevy a zákonitosti finančního 

zdraví podniku.  

Samotná finanční analýza přitom zaznamenala svůj historický vývoj, kdy zpočátku 

pouze zachycovala absolutní změny ve sledovaných datech a interpretovala tyto změny. Toto 

pojetí neumožňovalo analyzovat zejména relativní vztahy různých veličin a tak se postupem 

času finanční analýza rozvinula i v oblasti poměrových ukazatelů a jejich trendového a 

odvětvového srovnání. Dalším průvodním jevem tohoto rozvoje finanční analýzy je i systém 

rozkladů poměrových ukazatelů a s tím související interpretace pro finanční zdraví podniku.  

2.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Sebelepší a metodicky dobře propracovaná finanční analýza může dospět ke zcela 

nesprávným závěrům, jestliže čerpá z nesprávných nebo zkreslených informací. Zmíněný 

vztah nadstavby, kterým je finanční analýza a základny, kterou je možno chápat účetnictví, 

tak nabývá dalšího významu. Z tohoto důvodu se finanční analýza systémově opírá zejména o 

závěrkové výkazy, které jsou, pokud jde o jejich obsah a strukturu, standardizovány a 

minimalizuje se tak riziko zkreslení informací. I zde je však třeba mít na zřeteli, že i samotné 

závěrkové výkazy se odvozují od operativní evidence v účetnictví, účetní metodiky a ta může 

být různě kvalitní. Jistou garancí v této oblasti je povinný audit účetnictví a závěrkových 

výkazů, který se však pochopitelně nevztahuje na všechny ekonomické subjekty. Z toho 



7 
 

důvodu je třeba i tuto skutečnost brát v úvahu při hodnocení kvality informací, které vstupují 

do procesu rozboru dat ve finanční analýze. Růčková (2010) 

Finanční analýza pracuje se všemi třemi základními účetními výkazy, kterými jsou 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty, 

 výkaz o tvorbě a použití penězích prostředků (Výkaz cash flow).  

Metodika vyplňování a závazná struktura prvních dvou zmíněných výkazů je stanovena 

jednotně vyhláškou Ministerstva financí. Výkaz cash flow není sice v této oblasti upraven 

natolik jednotně, nicméně i on je za určitých podmínek povinnou součástí účetní závěrky. 

V dalším textu se budu zabývat základním popisem vypovídací schopností uvedených výkazů 

a jejich výhodami resp. nevýhodami v kontextu jejich využitelnosti pro účely finanční 

analýzy.  

2.1.1 Rozvaha  

Dluhošová (2010) tvrdí, že jde o výkaz, který zachycuje stav daných veličin nikoliv 

jejich tok, z toho důvodu jde o zachycení určité skutečnosti pouze k jistému okamžiku a jeho 

platnost tedy není možno vztahovat k celému účetnímu (případně jinému) období. Rozvaha 

má charakter bilance, v níž dochází k pohledu na podnik ze dvou hledisek a to z hlediska 

struktury majetku podniku (aktiva) a struktury zdrojů krytí (financování) tohoto majetku 

(pasiva), znázorněno na obr. č. 2.1. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o dva různé pohledy 

na stejnou hodnotu, musí být rozvaha vždy v součtu aktiv a pasiv vyrovnaná. Pro účely 

finanční analýzy je možno za nejproblematičtější vymezit následující okolnosti:  

Rozvaha je výkaz stavový nikoliv tokový a z toho důvodu zobrazuje skutečnost pouze 

k určitému okamžiku. Návaznost vývoje musíme proto dosahovat za cenu řetězení více 

rozvah v určitých pravidelných intervalech a teprve z nich je možno provádět trendovou 

analýzu 

Rozvaha pracuje zpravidla s historickými cenami, což se nepříznivě projevuje 

v kvalitě ocenění zvláště u těch složek majetku a zdrojů krytí, které mají dlouhodobý 

charakter (např. dlouhodobý majetek v případě aktiv nebo tvorba rezerv v případě pasiv). 

Rozvaha v tomto ohledu není schopna zachytit časovou hodnotu peněz, která je zvláště 

v dlouhodobém horizontu rozhodující pro hodnotu veličin. Další těžkosti vyvolává 

skutečnost, že ocenění majetku a závazků, až na výjimky, vychází z pořizovacích cen 

platných v okamžiku jejich vzniku nebo nabytí. Ocenění v rozvaze tedy ve své většině 
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nevyjadřuje tržní a reálnou hodnotu aktiv a pasiv k danému okamžiku,  Zásada opatrnosti 

v účetnictví přitom zakazuje nadhodnocovat majetek a podhodnocovat závazky, i když se 

jejich faktická hodnota může vyvíjet právě tímto směrem.  

Obr. 2.1 Rozvaha společnosti 

Ozn. Položka Ozn. Položka 

 AKTIVA CELKEM  PASIVA CELKEM 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A. I. Základní kapitál 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek A. II. Kapitálové fondy 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek A. III. Fondy ze zisku 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 

C. Oběžná aktiva A. V. Výsledek hospodaření běžného ÚO 

C. I. Zásoby B. Cizí zdroje 

C. II. Dlouhodobé pohledávky B. I. Rezervy 

C. III. Krátkodobé pohledávky B. II. Dlouhodobé závazky 

C. IV Krátkodobý finanční majetek B. III. Krátkodobé závázky 

D. Ostatní aktiva B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D. I. Časové rozlišení C. Ostatní pasiva 

  C. I. Časové rozlišení 

Zdroj: Dluhošová (2010) 

2.1.2 Výkaz zisků a ztráty 

Jde o výkaz zabývající se tokovými veličinami za určité období. Tento výkaz 

analyzuje strukturu a poměr, k jakému hospodářskému výsledku přispěly jednotlivé položky 

výnosů a nákladů v členění na běžnou činnost (v dalším členění na provozní a finanční část) a 

mimořádnou činnost. Zobrazení výkazu zisku a ztráty je na obr. č. 2.2. Nejčastěji má tento 

výkaz podobu druhového členění nákladů a výnosů (ptáme se na druh nákladu nebo výnosu 

bez vazby na vnitropodnikový útvar nebo výkon, ke kterému se vztahuje), ale je možno tento 

výkaz sestavit i v pojetí účelovém (s vazbou na vnitropodnikové a výkonové pojetí).  

 Problematické při využití pro finanční analýzu se u tohoto výkazu jeví zejména to, že z 

tohoto výkazu není zřejmá intenzita toku dané veličiny ve sledovaném časovém 

rozmezí, protože jde o údaj kumulativní. Nevíme, zda byla daná hodnota generována 

rovnoměrně nebo nárazově a kdy přesně.  

 Náklady mohou, ale zpravidla nemusí znamenat současně i výdaj a výnosy mohou, ale 

nemusí vždy znamenat příjem. Tento výkaz proto není možno využít pro hodnocení 

peněžních toků podniku a prakticky může dojít k situaci, že i vysoce ziskový podnik 

může splňovat znaky insolvence, např. proto že převážná většina výnosů má podobu 

nedobytných nebo sporných pohledávek apod. 
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Obr. 2.2 Výkaz zisku a ztráty společnosti 

Položka 

+   OBCHODNÍ MARŽE 

+   Tržby za prodej vlastních výrobků 

-    Provozní náklady 

=   Provozní výsledek hospodaření  

+   Výnosy z finanční činnosti 

-   Náklady z finanční činnosti 

=   Finanční výsledek hospodaření 

-   Daň z příjmu za běžnou činnost 

=   Výsledek hospodaření za běžnou činnost (VHp + VHf – DB) 

+   Mimořádné výnosy 

-   Mimořádné náklady 

-   Daň z mimořádné činnosti 

=   Mimořádný výsledek hospodaření 

=   Výsledek hospodaření za účetní období (VHB + VHM) 

Zdroj: Dluhošová (2010) 

2.1.3 Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow měří nejen kumulativní změnu peněžních prostředků (peníze na 

účtech, v pokladně a ceniny) za určité období, ale zejména rozkládá tyto přírůstky a úbytky na 

vlivy, které k této změně vedly. Samotné zjištění číselné hodnoty cash flow by bylo otázkou 

několika minut a to porovnáním počátečních a konečných zůstatků výše zmíněných aktiv. Co 

však činí tento výkaz náročným na přípravu a cenným z pohledu finanční analýzy je fakt, že 

daný výkaz je schopen identifikovat příčiny této změny v členění na: 

 provozní činnost, 

 finanční činnost, 

 investiční činnost.  

Metodicky se tento rozklad provádí tak, že se čistý zisk očišťuje o ty položky nákladů 

a výnosů, které nemají dopad na toky hotovosti nebo naopak o ty položky, které sice mají 

dopad na toky hotovosti, ale nejsou ani nákladem nebo výnosem. Jde o tzv. nepřímou metodu 

zjišťování cash flow, která je znázorněna na obr. č. 2.3. 
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Obr. 2.3 Výkaz Cash-flow společnosti 

Položka 

+          Čistý zisk 

+          Odpisy 

-           Změna stavu zásob 

-           Změna stavu pohledávek 

+          Změna stavu krátkodobých závazků 

=          Cash flow z provozní činnosti 

-           Přírůstek dlouhodobých aktiv (investice) 

=          Cash flow z investiční činnosti 

+          Změna bankovních úvěrů 

+          Změna nerozděleného zisku minulých let 

-           Dividendy 

+          Emise akcií 

=          Cash flow z finanční činnosti 

=          Cash flow celkem = CFprov + CFinv + CFfin 

Zdroj: Dluhošová (2010) 

2.1.4 Metody finanční analýzy 

Finanční analýza by měla respektovat několik zásad, které zabezpečují její 

dostatečnou vypovídací schopnost a efektivitu v konkrétním podniku. Protože jsou podmínky 

každého podniku do jisté míry specifické, jsou i zásady nastaveny tak, aby tuto okolnost braly 

v potaz:  

Účelnost  

Ukazatele je třeba volit takové, aby byly respektovány zvláštnosti každého podniku 

(velikost, obor, technologie, tržní struktura apod.) s ohledem na využitelnost a vypovídací 

schopnost ukazatele 

Nákladnost 

Rozsah, hloubka a metody finanční analýzy by měla odpovídat svými náklady efektu, 

který správné podklady umožní vyvolat 

Spolehlivost 

Zabezpečení kvality dat, které vstupují do finanční analýzy. Jak již bylo zmíněno 

v úvodu práce, je sebelepší finanční metoda finanční analýzy odsouzena k nezdaru, pokud 

není splněna tato podmínka 
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2.2 Metody finanční analýzy  

Tato část práce se zabývá těmi elementárními metodami finanční analýzy, které jsou 

založeny na zpracování stavových ukazatelů (horizontální a vertikální analýza) a dále na 

zpracování poměrových ukazatelů.  

Kislingerová (2005) tvrdí, že elementární metody jsou všeobecně použitelné 

v kterémkoli podniku a využívají metod elementární matematiky a statistiky. Jejich využívání 

nevyžaduje zvláštní softwarové vybavení a samotná konstrukce ukazatelů je matematicky 

relativně snadná a dá se snadno vytvořit v běžných kancelářských aplikacích zaměřených na 

kalkulace a výpočty. Elementární metody zahrnují jednak rozbor absolutních dat pomocí 

horizontální a vertikální analýzy u stavových veličin a tokových veličin, analýzu rozdílových 

veličin a následně i rozbor poměrových ukazatelů pomocí poměru dvou číselných údajů, které 

je možno dále derivovat rozborem těchto poměrových ukazatelů pomocí pyramidových 

rozkladů.     

Vyšší metody jsou využitelné zejména u větších podniků z propracovaným 

vnitropodnikovým a manažerským účetnictvím, které využívají moderní metody 

ekonomických softwarových aplikací (SAP) apod. Jejich znakem je velmi nízká univerzální 

využitelnost, protože jsou šity na míru konkrétnímu podniku, divizi, SBU atd. Vyšší metody 

využívají vyšších matematických a statistických metod typu matematické extrapolace, teorie 

modelů, vektorů a matematických derivací. Z toho důvodu v podnikové praxi zvládnutelné 

pomocí specializovaných softwarových produktů, které nejsou běžně dostupné v rámci 

standardních kancelářských aplikací 

Členění elementárních metod 

Obr. 2.4 Členění deterministických metod 

 

Zdroj: Kislingerová (2005) 

Deterministické metody

Horizontální 
analýza

Vertikální  analýza Poměrová  analýza
Pyramidový 

rozklad a analýza 
odchylek
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2.3 Vertikální a horizontální analýza 

Absolutní číselné údaje obsažené v účetních výkazech je možno rozdělit na stavové, 

jenž najdeme v rozvaze a tokové, které jsou obsaženy ve výsledovce a výkazu cash flow. Tyto 

absolutní ukazatelé můžeme bez další matematické úpravy analyzovat v časové řadě, 

například pomocí indexů řetězových či bazických nebo procentních změn apod. V takovém 

případě hovoříme o horizontální analýze.  Horizontální analýza a její vypovídací schopnost je 

do značné míry závislá na dostatečné délce zkoumané časové řady, která umožní provést 

vyvození relevantních závěrů týkající se trendů a vývojových tendencí.  

Další možností je tyto absolutní dílčí údaje vyčíslit jako procentuální veličinu 

vztaženou k jiné avšak globální veličině dané soustavy. Tyto procentuální údaje poté 

představují základ pro tzv. vertikální analýzu. Vertikální analýza tedy díky principu svého 

fungování umožňuje lepší srovnatelnost jednotlivých výkazů v rámci jednoho podniku nebo 

srovnatelnost výkazů mezi podniky daného oboru navzájem. Do jisté míry je využitelná i při 

mezioborovém srovnání.  

Matematicky je horizontální a vertikální analýza velmi snadná a vyžaduji využívání 

technik typu poměru, součinu, procentního počtu apod.  Přesný vztah pro vyjádření 

horizontální analýzy je následující 

1 ttt XXX
,              (2.1)

 

                                  1

1

1 










t

tt

t

t

X

XX

X

X

,                     (2.2)

 

kde tX  je absolutní změna, tX
 
je hodnota ukazatele v běžném roce, t je běžný rok, t-1 je 

předcházející rok, 1/  tt XX  je relativní změna. 

 Vertikální analýza je prováděna dle níže popsaného vztahu: 




t

t

X

X
celkunapodíl      (2.3) 

kde  tX  je velikost absolutního ukazatele, tX  je hodnota dílčího ukazatele. Dluhošová 

(2010) 
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2.4 Přímá analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele představují další krok od absolutních ukazatelů k vyšším formám 

finanční analýzy. Jejich princip spočívá v prostém dělení dvou absolutních ukazatelů nebo 

skupin ukazatelů a jejich řetězení v čase nebo v rámci mezioborového srovnání. Růčková 

(2010) tvrdí, že jde o nejčastější techniku finanční analýzy, jejíž výhodnost a využitelnost 

zvyšuje fakt, že pro své výpočty používá téměř výhradně data účetních výkazů, která jsou 

standardizovaná a lehce dostupná i pro externí uživatele. Poměrové ukazatele jsou navíc, díky 

relativnímu vyjádření, mnohem univerzálněji využitelné v rámci širokého spektra oborů a 

typů podniků.  

Poměrové ukazatele je možno dělit podle různých hledisek. Využívá se jednak dělení 

poměrových ukazatelů podle toho, ze kterého účetního výkazu čerpají na ukazatele struktury 

aktiv a kapitálů (zdrojem informací je rozvaha), ukazatele tvorby výsledku hospodaření 

(vychází z výsledovky) a ukazatele na bázi peněžních toků (výkaz o cash flow). V praxi je 

však mnohem využívanější dělení ukazatelů podle hlediska jejich zaměření, tedy podle jejich 

účelu a umožňuje tak kombinovat poměrové ukazatele z různých účetních výkazů, což více 

odpovídá skutečnosti a skutečnému využití. Toto dělení rozděluje poměrové ukazatele na: 

Ukazatele rentability – v čitateli ukazatele je vždy uveden zisk, ve jmenovateli pak 

různé zdroje využívané podle různých hledisek ke generování tohoto zisku. Účelem těchto 

ukazatelů vystihnout, do jaké míry je podnik úspěšný ve zhodnocení vložených zdrojů. Jako 

kritérium úspěchu je u těchto ukazatelů brán výhradně zisk, to znamená, že nezohledňují 

schopnost tvorby likvidity. Mezi nejpoužívanější ukazatele rentability patří: rentabilita 

vlastního kapitálu (ROE), rentabilita úhrnných vložených prostředků (ROA), rentabilita 

celkového investovaného kapitálu (ROCE), rentabilita vloženého kapitálu (ROI), hrubá 

zisková marže, rentabilita tržeb (ROS). Tyto ukazatele budou blíže představeny v podkapitole 

2.4.1 

Ukazatele likvidity – v čitateli je uvedeno aktivum s relativně vysokou mírou likvidity, 

ve jmenovateli pak krátkodobé závazky. Výsledný údaj tedy vypočítává míru krytí 

krátkodobých závazků vybranými položkami relativně likvidních aktiv. Likvidita znamená 

schopnost získat peněžní prostředky na zaplacení svých závazků. Dále likvidnost je schopnost 

přeměnit svůj krátkodobý majetek na peněžní prostředky.  Mezi nejčastější ukazatele této 

skupiny je možno uvést:  
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běžná likvidita (current ratio), kde by se podnik měl pohybovat v doporučených 

hodnotách v intervalu od 1,5-2,5. 

 
  

 

oběžná aktiva
Ukazatel celkové likvidity

krátkodobé závazky


                           

(2.4) 

 

pohotová likvidita (quick ratio), zde jsou doporučené hodnoty v rozmezí 1,0-1,5. 

 
  

 

oběžná aktiva zásoby
Ukazatel pohotové likvidity

krátkodobé závazky




               

(2.5) 

okamžité likvidita (cash-position ratio), u tohoto ukazatele je optimální hodnota okolo 

0,2-0,5. 

  
  

 

pohotové platební prostředky
Ukazatel okamžité likvidity

krátkodobé závazky
                      (2.6) 

Ukazatele aktivity – měří rychlost a dobu obratu vybraných složek aktiv, ale i pasiv a 

tím vypovídají o schopnosti podniku efektivně a intenzivně využívat svůj majetek případně 

zdroje krytí pro podnikatelskou činnost.  Příkladem těchto ukazatelů je: 

 obrat aktiv, 

  
 

tržby
Obrátka celkových aktiv

celková aktiva


     
(2.7)

 

          
 

 360
   

celková aktiva
Doba obratu aktiv dny

tržby




    

(2.8)

 

 doba obratu zásob, 

         
 

360
   

zásoby
Doba obratu zásob dny

tržby




     

(2.9)

 

 doba obratu pohledávek,  

        
 

360
   

pohledávky
Doba obratu pohledávek dny

tržby




                                     

(2.10)

 

 doba obratu závazků. 
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360
   

závazky
Doba obratu závazků dny

tržby




                      

(2.11)

 

Ukazatele zadluženosti – jejich význam spočívá v relativním zachycení míry krytí 

majetku podniku dlouhodobými zdroji a zachycení míry finanční zátěže, které zadluženost 

přináší. Zadluženost však nelze brát jednostranně jako negativní jev, protože při správném 

zvolení cizích zdrojů může zadluženost znamenat i efektivní multiplikaci zisků díky 

správnému nasazení cizích zdrojů pomocí pákového efektu, i tyto ukazatele patří do této 

skupiny. Mezi nejčastější ukazatele zadluženosti patří:  

 celková zadluženost,  

      

 
  

 

cizí kapitál
Ukazatel celkové zadluženosti

celková aktiva


            
(2.12) 

 ukazatel úrokového zatížení, 

     
 

úrok
Úrokové zatížení

EBIT
                           (2.13) 

 ukazatel úrokového krytí, 

     

 
EBIT

Úrokové krytí
úroky

                           (2.14) 

 ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu, 

Ukazatel zadluženosti vlastních zdrojů = 
kapitál vlastní

kapitál cizí
                                  (2.15) 

 koeficient samofinancování, 

 

aktiva  celková

kapitál vlastní
  cování samofinanKoeficient 

                                                  
(2.16)
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2.4.1 Teoretický rozbor vybraných ukazatelů rentability využívaných v praktické části 

práce 

Podstata ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity byla rámcově popsána 

v předchozí části. Tato podkapitola je věnována podrobnému rozboru vybraných ukazatelů 

rentability, které jsou využity v praktické části.  

Rentabilita aktiv (ROA – Return on Assets) 

Rentabilita aktiv je měřena poměrem EBIT v čitateli a bilanční sumou (resp. sumou 

aktiv) ve jmenovateli. EBIT představuje účetní hospodářských výsledek navýšený o daň 

z příjmů a nákladové úroky. Tento ukazatel tedy říká, kolik haléřů zisku před úroky a 

zdaněním připadá na jednu korunu aktiv. Výsledná hodnota tedy vypovídá o tom, jak je 

podnik úspěšný v generování zisku z obchodního majetku podniku. Tento ukazatel je možno 

poměřovat v časové řadě nebo absolutně s alternativní výnosností danou bezrizikovou 

úrokovou mírou. Nejčastěji se pro tyto účely používá úročení státních dluhopisů 

nominovaných ve sledované měně. Využití referenční úrokové sazby centrální banky, 

případně jejich odvozenin je problematické vzhledem k technické nule, které je běžná 

v deflačním prostředí (týká se v současné době i naší ekonomiky). 

Vztah pro výpočet rentability celkových aktiv je následující: 

A

EBIT
ROA        (2.17) 

kde ROA je rentabilita celkových aktiv, EBIT je provozní zisk před zdaněním, A jsou celková 

aktiva. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) 

Od předchozího ukazatele rentability aktiv se liší v tom, že ve jmenovateli ukazatele 

nalezneme místo sumy aktiv součet vlastního kapitálu. Výsledek tedy vypovídá o tom, kolik 

haléřů (korun) zisku před úroky a zdaněním připadá na jednu korunu vlastních zdrojů krytí. 

Podobně jako ROA tedy vypovídá o tom, jak efektivně podnik generuje zisk ovšem vztažený 

k vlastním zapojeným zdrojům financování. Tento ukazatel se často využívá pro srovnání 

s podniky stejného oboru (tzv. benchmarking), protože je očištěn o vliv cizích zdrojů 

financování, které mohou výkonnost podniku zkreslovat. Velmi nevhodné je naopak používat 

tento ukazatel pro mezioborové srovnání, protože jde o typický ukazatel, jehož normální 

hodnoty se mohou řádově lišit obor od oboru. Je například zcela běžné, že tento ukazatel 

nabývá řádově mnohem vyšších hodnot ve finančnictví, kde jde mnohem větší nasazení cizích 
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zdrojů než např. ve zpracovatelském průmyslu. To je třeba při srovnávacích analýzách brát 

také v úvahu. Rentabilita vlastního kapitálu je zjištěna dle následujícího vztahu: 

VK

EAT
ROE 

,             (2.18)
 

kde ROE je rentabilita vlastního kapitálu, EAT je čistý zisk, VK je vlastní kapitál. 

Rentabilita investic (ROI  – Return on Investment) 

Rentabilita investic je ukazatel, který se specificky zaměřuje na posouzení výnosnosti 

u akvizic a přímých investic do podniků. Jeho účelem je tedy vztáhnout výkonnost podniku 

k investované částce a používá se především u investorů. Tento ukazatel má více variant. 

Nejčastěji se používá výpočet, kdy ve jmenovateli je čistý zisk (neboli výsledek hospodaření 

za běžné období) případně EBIT a ve jmenovateli investovaný kapitál. Rentabilita investic je 

zjišťována dle následujícího vztahu: 

I

EBIT
ROI  ,      (2.19) 

kde ROI je rentabilita investic, EBIT je zisk před zdaněním a úroky a I je investovaný kapitál.  

Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales)  

Rentabilita tržeb měří, kolik haléřů (korun) zisku připadá na jednu korunu tržeb za 

zboží, výrobky nebo služby. V čitateli se můžeme setkat s tím, že je uváděn účetní výsledek 

hospodaření, tj. čistý zisk nebo EBIT. Tento ukazatel představuje fakticky čistou marži, 

protože je již očištěn od ostatních nákladů typu nákladů na provoz, mzdových nákladů atd. 

Výhodou ukazatele této konstrukce je okolnost, že umožňuje i mezioborové srovnání 

výnosnosti různých podniků, protože je očištěn od vlivu specifik spojených s různým 

poměrem zdrojů financování (např. finanční instituce na jedné straně a zpracovatelský 

průmysl na straně druhé) apod. Rentabilita tržeb je vyjadřována pomocí následujícího vztahu: 

T

EBIT
ROS 

 ,             (2.20)
 

kde ROS je rentabilita tržeb, EBIT je zisk před zdaněním a úroky, T jsou tržby. 

 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROIC – Return on Invested Capital) 
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V čitateli najdeme EBIT, ve jmenovali pak tu část zdrojů krytí, která je vázána na 

očekávání výnosu (typicky bankovní úvěry, podíly akcionářů atd.). Není přitom podstatné, 

zda se pro tyto účely jedná o zdroje krytí cizí nebo vlastní. Z toho důvodu se jmenovatel 

sestavuje jako bilanční suma minus krátkodobé neúročené závazky (např. závazky vůči 

zaměstnancům, z titulu placení daní, bezúročné dodavatelské úvěry atd.). Někdy se 

jmenovatel sestavuje součtem položek, které do něj náleží tedy: vlastní kapitál + rezervy + 

dlouhodobé závazky + bankovní úvěry. Výsledek výpočtu je poté možno porovnat s úrokovou 

sazbou cizího kapitálu nebo očekávanou mírou výnosnosti vloženého kapitálu. Vztah pro 

vyjádření rentability investovaného kapitálu je popsán níže: 

DDVK

EBIT
ROCE




,             (2.21)
 

kde ROCE je rentabilita investovaného kapitálu, EBIT je zisk před zdaněním a úroky, VK je 

vlastní kapitál, DD je dlouhodobý cizí kapitál. 

 

2.5 Pyramidový rozklad 

Jak tvrdí Dluhošová (2010), pyramidová soustava je postupný rozklad vrcholového 

ukazatele na dílčí ukazatele, který slouží k identifikaci a ke kvantifikaci vlivu dílčích činitelů 

na vrcholový ukazatel. Metodika pyramidového rozkladu umožňuje odhalit vzájemné 

existující vazby a vztahy mezi jednotlivými ukazateli.” Jak tvrdí Dluhošová (2010, str. 92) 

 Důležité je, abychom správně rozložili vrcholový ukazatel a na dílčí části, díky 

nimž dostaneme komplexní přehled o daném ukazateli. V pyramidových rozkladech se 

vyskytují dvě vazby: 

 aditivní vazba, 

 multiplikativní vazba. 

Tyto vazby jsou zachyceny jako matematické rovnice, proto celá pyramida tvoří 

soustavu rovnic. 

Rozklady vrcholových ukazatelů se zabývá Du Pontova analýza, přičemž 

nejvýznamnějším rozkladem je rozklad ukazatelů rentability vlastního kapitálu. V této 

bakalářské práci je proveden pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu. Na 

následujícím obrázku je znázorněn pyramidový rozklad rentability. 
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Obr. 2.5 Schéma rozkladu rentability vlastního kapitálu 

 

Zdroj: Dluhošová (2010) 

 

2.6 Metody analýzy odchylek 

Analýza odchylek syntetických ukazatelů, vyhledávání a vyčíslování determinujících 

faktorů je jednou ze základních úloh finančních analytiků. Pomocí analýzy dílčích ukazatelů 

je možno zjišťovat příčiny daného vývoje ukazatele v čase. Podstata této analýzy spočívá 

v rozkladu vrcholového ukazatele na dílčí a definování vlivu na tento vrcholový ukazatel. 

Odchylka zkoumaného ukazatele, v případě této bakalářské práce jsou to ukazatele rentability, 

je zjištěna jako součet odchylek dílčích ukazatelů. Vztah pro vyčíslení analýzy odchylek je 

popsán níže: 


i

aixy ,            (2.22) 

kde y  je změna vlivu vrcholového ukazatele,  aix je vliv dílčího ukazatele na 

analyzovaný ukazatel, přičemž ai je dílčí ukazatel a x je vrcholový ukazatel. 

Odchylku vrcholového ukazatele lze zjistit absolutně či relativně. Tyto změny lze 

vyjádřit následujícím způsobem: 

01 xxxa  ,                   (2.23) 
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0

01

x

xx
xr


 ,                         (2.24) 

kde ax  je absolutní změna, x  je relativní změna,
 
x0 je hodnota ukazatele v základním roce 

a x1 je hodnota ukazatele v roce následujícím.  

Metody kvantifikace vlivů dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel 

 Pro kvantifikaci odchylek existují čtyři základní techniky, a to metoda rozkladu se 

zbytkem, metoda postupných změn, logaritmická a funkcionální metoda. Při vyčíslení vlivu 

se u prvních dvou metod vychází z toho, že při změně jednoho z ukazatelů jsou hodnoty 

ostatních ukazatelů neměnné. U třetí a čtvrté metody je reflektována současná změna 

(kombinovaná změna) všech ukazatelů při vysvětlení jednotlivých vlivů. V praktické části 

této bakalářské práce je využita metoda funkcionální, která je popsána níže. 

 U funkcionální metody je pracováno s diskrétními výnosy, přičemž neexistuje 

problém se zbytkem, dále také je odstraněn nedostatek pořadí a otázka kladných indexů 

ukazatelů. Funkcionální metoda je zjišťována pomocí obecného vzorce: 
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V případě rovnoměrného dělení zbytku a součinu tří dílčích ukazatelů, 
321 aaax  , jsou 

vlivy vyčísleny následovně: 
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,  (2.25) 

kde ∆xai je změna vrcholového ukazatele, Rx je podíl absolutní změny vrcholového ukazatele 

v daném roce k hodnotě zkoumaného ukazatele v předcházejícím roce, Raj je podíl absolutní 

změny daného dílčího ukazatele v daném roce k hodnotě dílčího ukazatele předcházejícího 

roku, ∆ai je absolutní změna dílčího ukazatele oproti předcházejícímu roku. 
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„Vyčíslení vlivů u aditivní vazby je obecně platné a celková změna je rozdělena podle 

poměru změny ukazatele na celkové změně ukazatelů“,  jak tvrdí Dluhošová (2010, s. 34), 

x

i

i

i

a y
a

a
x

i








,                                                             (2.26) 

přitom 
ia = ,a,aa ,i,i,i 001  resp. 

1,ia  je hodnota ukazatele i pro výchozí stav nebo čas (index 

0) a následný stav nebo čas (index 1). Metody kvantifikace vychází z literatury Dluhošová 

(2010). 
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3 CHARAKTERISTIKA A POPIS VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

Tato část bakalářské práce bude věnovaná stručnému popisu vybrané společnosti GAS 

s.r.o., Dále zde nalezneme základní informace o společnosti, struktuře (obr. č. 3.1) a 

nabízených službách. V další podkapitole bude provedena vertikálně-horizontální analýza 

vybraného podniku. 

Tab. 3.1  Základní informace o společnosti 

Základní informace  

Obchodní název GAS s.r.o. 

Sídlo U plynárny 223, Michle, 140 00 Praha 4 

Právní norma Společnost s ručením omezeným 

IČO 615 06 192 

Základní kapitál 200 000 Kč 

Statutární orgán 

Jednatel 

Ing. JAN RUML, dat. nar. 1. června 1950  

Vlásenická 1014/6, Horní Počernice, 193 00 Praha 9  

den vzniku funkce: 9. června 2014 

 

Způsob jednání Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně 

a neomezeně. 

 

3.1 Založení a charakteristika společnosti 

V roce 1994 společnost GAS s.r.o. zahájila svou činnost. Od roku 2005 se jediným 

vlastníkem  společnosti stal Český plynárenský svaz (ČPS). 

Společnost GAS s.r.o. se zabývá činností zabezpečování výkonu společných činností  

v plynárenství v oblasti techniky, předpisů, vzdělání, poradenství a informatiky. 

Charakterizovány jsou tyto činnosti zejména v těchto oblastech: 

 informatika 

 školení a konferenční servis 

 certifikace a registrace výrobků, organizací a osob v plynárenství 
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 vydavatelská, publikační a nakladatelská činnost 

 poradenská činnost v oboru plynových zařízení 

 zpracování znaleckých posudků a expertíz 

 obchodní a marketingová činnost 

 grafické práce 

Gasinfo.cz [online]. [cit. 2015-07-1] 

 

Obr. 3.1 Organizační struktura společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikace vybraných metod finanční analýzy 

V této části bakalářské práce jsou aplikovány teoretické informace o horizontální a 

vertikální analýze, přímé analýze poměrových ukazatelů a analýze odchylek. V případě přímé 

analýzy poměrových ukazatelů je společnost hodnocena z hlediska likvidity, zadluženosti a 

aktivity, jako doplněk pro širší nadhled k celkovému hospodaření společnosti. Dále je 

provedena analýza ukazatelů rentability a pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu 

pomocí funkcionální metody. 

3.2 Vertikálně – horizontální analýza rozvahy 

Vertikální analýza se zabývá absolutním a relativními (procentuálními) změnami 

vybraných položek rozvahy a výsledovky mezi jednotlivými účetními obdobími. Relativní 

jednatel 
společnosti

Ing. Jan Ruml

odbor informatiky

DTP

odbor certifikace 
a expertíz
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vyjádření poskytuje lepší přehled o významnosti změny. Nicméně pro dosažení komplexnosti 

analýze je zpracováno i vyčíslení absolutních změn. Horizontální analýza zkoumá relativní 

(procentuální) zastoupení vybraných položek rozvahy a výsledovky na celkové sumě daného 

výkazu v řazení po jednotlivých účetních obdobích za sebou. Obě analýzy jsou zpracovány ze 

závěrkových výkazů společnosti GAS s.r.o. a uvádím je v příloze č. 1 a č. 2.  

Horizontální a vertikální analýza je rozdělena na dvě části a to vertikální analýzu aktiv 

a  pasiv, a také horizontální analýzu aktiv a pasiv. Tato analýza je znázorněna v grafech 3.1 a 

3.2. Dále byly pro tuto část využity údaje z přílohy č. 3. 

Horizontální analýza aktiv 

Celková aktiva od roku 2009 do roku 2012 plynule rostla s vrcholem v roce 2012, poté 

následoval pokles bilanční sumy (tedy i aktiv) zapříčiněný ztrátou z hospodaření v roce 2013. 

Nejrychleji rostoucí položkou aktiv byl krátkodobý finanční majetek, jeho hodnota se 

navyšovala v absolutním vyjádření nepřetržitě až do roku 2012 s absolutním poklesem v roce 

2013. Společnost naopak zaznamenala setrvalý pokles objemu zásob a především 

dlouhodobého majetku (zejména hmotného). Krátkodobé pohledávky zpočátku rostly a dále 

pokračovali poklesem na výchozí hodnoty v posledních dvou sledovaných obdobích 2012 a 

2013. Společnosti se přitom v druhé polovině sledovaného období dařilo snižovat hodnotu 

pohledávek z obchodního styku. Naopak ve stejném období narůstaly pohledávky za státem.  

Oběžná aktiva tvoří ve všech sledovaných letech stěžejní část celkových aktiv a samotná 

oběžná aktiva jsou z převážné většiny tvořena krátkodobým finančním majetkem z toho 

největší položku tvoří peníze na účtech v bankách.  

Horizontální analýza pasiv 

Celková pasiva ve sledovaném období plynule rostla s vrcholem v roce 2012 a to 

mírným tempem o 17,29 % do roku 2012, poté následoval pokles podmíněný ztrátou 

z hospodaření v roce 2013. Až do roku 2012 můžeme sledovat nepřetržitý růst kumulovaného 

hospodářského výsledku, který je hodnotově nejvýznamnější položkou pasiv a podílí se z 70 – 

80 %  (podle sledovaného roku) na celkových pasivech a z drtivé většiny na vlastním 

kapitálu. Absolutní hodnota cizích zdrojů stagnovala a v závěru sledovaného období dokonce 

klesala. Téměř veškeré cizí zdroje představovaly krátkodobé závazky, které byly rovnoměrně 

rozděleny mezi závazky vůči zaměstnancům, z titulu sociálního a zdravotního pojištění a vůči 

státu. Pouze v posledním sledovaném roce dochází k prudkému snížení závazků vůči státu a 
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z titulu zdravotního a sociálního pojištění a výraznému nárůstu dohadných pasivních účtů. 

Závazky k zaměstnancům rostou plynule po celé období s mírným poklesem v roce 2013 

Vertikální analýza aktiv 

Jak je z grafu 3.1 patrné, hodnota dlouhodobého majetku měla ve sledovaném období 

jednoznačně klesající trend. Ve všech letech sledovaného období tvoří dlouhodobý majetek 

jen malou část z celkových aktiv. Zastoupení dlouhodobého majetku se od počátku 

sledovaného období snížilo z 9 % v roce 2010 aktiv na pouhé 1 % v roce 2013. Roku 2010 se 

hodnota dlouhodobého majetku navýšila, jelikož společnost ve větší míře pořídila samostatné 

movité věci a soubory movitých věcí. 

Graf 3.1 Vertikálně – horizontální analýza aktiv společnosti GAS s. r. o. 

 

Oběžná aktiva tvoří ve všech letech sledovaného období stěžejní část celkových aktiv 

a jeho hodnota ve sledovaném období kolísá jen minimálně a pohybuje se okolo 92 %, 

nejvyšších hodnot však dosahuje roku 2013, kdy hodnota oběžných aktiv činí 98 % a to 

vlivem krátkodobého finančního majetku. V letech 2009 – 2013 tvoří stěžejní část oběžných 

aktiv krátkodobý finanční majetek a jeho hodnota v čase dokonce roste vlivem růstu položky 

účty v bankách. Společnost ve sledovaném období nemá žádné dlouhodobé pohledávky a 

ostatní aktiva tvoří jen drobnou část celkových aktiv. 

Vertikální analýza pasiv 

Vlastní kapitál se po celou dobu pohybuje kolem 80 % všech pasiv. Samotný vlastní 

kapitál je poté z rámcově 90 % tvořen zisky z minulých let a zisku roku běžného. Stabilně 9 
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% z vlastního kapitálu tvoří rezervní fondy a pouze 1 % základní kapitál. Tento relativní podíl 

si vlastní kapitál zachovává i v roce 2013, který je pro společnost ztrátový a to díky velkému 

objemu kumulovaných zisků z let předešlých.  

Cizí zdroje tvoří po celé sledované období přibližně 15 % hodnoty pasiv a jsou 

prakticky z celé části tvořeny pouze krátkodobými závazky. Relativní hodnota krátkodobých 

závazků se během sledovaného období zvyšuje ve prospěch závazků vůči zaměstnancům 

(zejména z titulu dlužných mezd). Naopak klesá relativní váha závazků vůči státu a institucím 

sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. V roce 2013 výrazně narůstá objem 

dohadných účtů pasivních, které se svým relativním zastoupením blíží závazkům vůči 

zaměstnancům.   

Graf 3.2 Vertikálně – horizontální analýza pasiv společnosti GAS s. r. o. 

 

3.3 Vertikálně – horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tato analýza čerpá z druhového členění výsledovky tj. členění na provozní, finanční a 

mimořádný výsledek hospodaření.  Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty je součástí 

přílohy č. 4.  

Horizontální analýza výnosů a nákladů 

Výchozím bodem k  hodnocení vývoje výnosů a nákladu slouží grafy 3.3 a 3.4, které 

jsou součástí textu. 
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Vývoj výsledku hospodaření 

 Výsledek hospodaření se ve sledovaném období vyvíjel nerovnoměrně. V letech 

2009– 2011 společnost dosazovala zisku, který vždy přesahoval 2 mil. Kč. Poté nastává 

poklesový trend, kdy v roce 2012 zisk klesá na rámcově 60 % předchozích hodnot, 

následovaný milionovou ztrátou v roce 2013. Příčina je na straně výnosů i nákladů. Na straně 

výnosů se na neúspěšném trendu hospodaření promítá stagnace a následný propad tržeb po 

roce 2011, který vyvrcholil v roce 2013 snížením objemu tržeb na úroveň dvou třetin proti 

období 2009 – 2011.  Na straně nákladů se společnosti nepodařilo snižovat zejména osobní 

náklady proporcionálně s nepříznivým vývojem tržeb a díky tomu došlo k dalšímu 

prohloubení negativního trendu hospodaření. Osobní náklady plynule rostly až do roku 2012 a 

i přes absolutní pokles v roce 2013 se naopak dále zvýšila jejich relativní hodnota. Vzhledem 

k tomu, že osobní náklady tvořily 50 % až 60 % celkových nákladů, je tento vývoj možno 

považovat za rozhodující pro negativní vývoj výsledku hospodaření. Vliv ostatních 

nákladových položek na zhoršujícím se výsledku hospodaření je zanedbatelný a to zejména 

z toho důvodu, že se tyto položky podílejí mnohem méně na nákladové struktuře než náklady 

osobní a dále z toho důvodu, že jejich relativní vývoj kopíroval vývoj tržeb (výnosů). 

Vývoj nákladů a výnosů 

 Vývoj výnosů a nákladů je zachycen v grafech 3.3 a 3.4. Celkové výnosy v průběhu 

sledovaného období vyvíjely nerovnoměrně, a to tak, že od roku 2009 do roku 2011 rostly a 

poté následoval pokles v roce 2012, který se dále v roce 2013 urychlil. Více než 90 % podíl 

výnosů přitom tvořily tržby za vlastní výrobky a služby.   

Významnou položkou celkových výnosů jsou tedy tržby za prodej služeb, které mají 

v jednotlivých letech mírně rostoucí trend, svého maxima však dosahují roku 2011, kdy došlo 

k meziročnímu růstu o 2,14 % a to zejména vlivem růstu zakázek ze strany odběratelů. Další 

položkou ovlivňující výnosy jsou ostatní provozní výnosy, jejich vliv je ovšem 

zanedbatelnější, když představují pouze rámcově 6 – 8 % všech výnosů. Vývoj ostatních 

provozních výnosů je ve sledovaném období nerovnoměrný. Nejvyšších hodnot dosahuje 

v roce 2013 a naopak nejnižších v roce 2012. Vzhledem malému relativnímu zastoupení 

těchto výnosů je však jejich příspěvek trendu vývoje hospodářskému výsledku zanedbatelný.  
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Graf 3.3 Vertikálně – horizontální analýza výnosů společnosti GAS s. r. o.  

 
 

Vývoj nákladů je zachycen v grafu 3.4. Celkové náklady se v průběhu sledovaného 

období vyvíjely nerovnoměrně, přičemž nejvyšších hodnot dosáhly v roce 2011 a nejnižších 

v roce 2013, kdy byl zaznamenán pokles o 20,52 %. Nejvýznamnější položkou nákladů jsou 
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zaznamenán v roce 2013 a to o 17,61 % vlivem poklesu mzdových nákladů. V letech 2009 – 
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vlivem poklesu spotřeby materiálu a energií. Tento trend pokračoval i v roce 2013, zde však 

pokles byl mírnější a činil pouze 10,94 %. V letech 2009 – 2011 výkonová spotřeba naopak 
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Graf 3.4 Vertikálně – horizontální analýza nákladů společnosti GAS s. r. o. 
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4 ANALÝZA A ZHODNOCENÍ RENTABILITY SPOLEČNOSTI 

GAS S.R.O.   

V této kapitole je vytvořena finanční analýza společnosti GAS s.r.o., včetně 

zhodnocení výsledů. Pro komplexní pohled na hospodaření firmy jsou vypočteny i ostatní 

poměrové ukazatele likvidity, aktivity a zadluženosti. Detailnější analýza je prováděna u 

ukazatelů rentability. K sestavení výpočtu pro jednotlivé ukazatele byly použity informace z 

účetních výkazů společnosti za jednotlivá období 2009 až 2013. Blíže se jedná o účetní výkaz 

rozvahy a výkaz zisku a ztráty, které jsou součástí přílohy č. 1 a č. 2. 

4.1 Analýza poměrových ukazatelů 

Tato podkapitola se zabývá analyzováním poměrových ukazatelů podniku za období 

2009 až 2013. Mezi analyzované ukazatele patří ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti a 

aktivity. Při výpočtech se vycházelo ze závěrkových výkazů, které jsou dány do přílohy č. 1 a 

č. 2.  

4.1.1 Ukazatele rentability 

Tato část je věnována výpočtům jednotlivým ukazatelům rentability a následným 

rozborem těchto výpočtů. Výpočty jsou uvedeny v příloze č. 7. 

Graf 4.1 Vývoj ukazatelů rentability za období 2009 – 2013 (v %) 
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Rentabilita aktiv (ROA) 

V grafu 4.1 můžeme vidět, že v roce 2009 a následně i v roce 2010 dosahuje 

rentabilita aktiv nejvyšších hodnot tj. 18,9 %, respektive 20,9 %.  V následujících letech 

dochází k prudkému poklesu této hodnoty, přičemž se v posledním sledovaném roce 2013 

dostává tento ukazatel dokonce do záporných hodnot – 7,4 %. Tabulku s výpočty je součástí 

přílohy č. 6. 

Tento vývoj ukazatele je způsobem zejména relativním poklesem hodnoty EBIT vůči 

celkovým aktivům, kdy se EBIT sice v letech 2009 – 2012 udržuje v řádově stejných 

absolutních hodnotách (mimo rok 2013), objem aktiv však naopak roste (taktéž s výjimkou 

roku 2013). Růst aktiv je způsoben tím, že každý rok, kdy společnost dosahuje zisku, se 

navyšuje bilanční suma (tedy i aktiva) o tu část zisku, která není rozdělena mezi společníky. 

Stagnace zisku a následná ztráta v roce 2013, která se podepisuje na tomto trendu v čitateli 

ukazatele, je dána zejména neschopností společnosti udržet růst tržeb, které stagnují nebo 

dokonce klesají. Náklady se na tomto nepříznivém vývoji podílejí také, kdy i přes stagnaci 

tržeb nebo jejich poklesu dochází k růstu osobních nákladů až do roku 2012. Osobní náklady 

přitom představují nejvýznamnější nákladovou položku výsledovky. Ve  jmenovateli 

ukazatele je nárůst absolutní hodnoty aktiv podmíněn zejména růstem absolutní hodnoty 

krátkodobého finančního majetku (kulminace v roce 2012), přičemž jeho vysoká relativní 

váha roste po celé sledované období, kdy v roce 2013 dosahuje dokonce 86 % hodnoty aktiv.  

Růst krátkodobého finančního majetku je dán tím, že v letech, kdy společnost dosahuje zisku, 

je tento zisk zadržován ve společnosti bez rozdělení mezi společníky, zejména ve formě peněz 

na běžném účtu. 

Celkově lze vývoj tohoto ukazatele posuzovat jako negativní s dominantní příčinou 

spočívající v neuspokojivém vývoj celkových tržeb a nízkou schopností promítnout tuto 

situaci do redukce mzdových nákladů. Na druhé straně si společnost i přes tento negativní 

vývoj zachovává vysokou likviditu aktiv, která naopak roste. I přes zápornou hodnotu tohoto 

ukazatele v posledním sledovaném roce nehrozí za této situace nebezpečí insolvence 

z důvodu platební neschopnosti.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

V roce 2009 a následně i v roce 2010 dosahuje rentabilita vlastního kapitálu 

nejvyšších hodnot tj. 19,00 %, respektive 19,76 %.  V následujících letech dochází 
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k prudkému poklesu této hodnoty, přičemž se v posledním sledovaném roce 2013 dostává 

tento ukazatel dokonce do záporných hodnot – 9,06 %.  

Tento vývoj ukazatele je způsobem zejména relativním poklesem hodnoty EAT vůči 

vlastnímu kapitálu, kdy se zisk sice v letech 2009 – 2012 udržuje v řádově stejných 

absolutních hodnotách nebo dokonce mírně klesá (mimo rok 2013), objem vlastního kapitálu 

však naopak absolutně roste až do roku 2011 s pouze mírným poklesem v roce 2012. V roce 

2013 se již do výraznějšího poklesu hodnoty vlastního kapitálu významně promítá záporný 

výsledek hospodaření v tomto roce. Stagnace zisku a následná ztráta v roce 2013, která se 

podepisuje na tomto trendu v čitateli ukazatele, je dána zejména neschopností společnosti 

udržet růst tržeb, které stagnují nebo dokonce klesají. Náklady se na tomto nepříznivém 

vývoji podílejí také, kdy i přes stagnaci tržeb nebo jejich poklesu dochází k růstu osobních 

nákladů až do roku 2012. Osobní náklady přitom představují nejvýznamnější nákladovou 

položku výsledovky. Ve  jmenovateli ukazatele je nárůst absolutní hodnoty vlastního kapitálu 

podmíněn zejména kumulací kladných výsledků hospodaření nejen z minulosti ale i ve 

sledovaném období až do roku 2012, přičemž jeho vysoká relativní váha se po celé sledované 

období pohybuje na úrovni 70 % vlastního kapitálu. Vlastní kapitál je tak dominantě tvořen 

souhrnem výsledků hospodaření a nikoliv změnami v objemu základního kapitálu, jehož váha 

je dlouhodobě zanedbatelná.  

Celkově lze vývoj tohoto ukazatele posuzovat jako negativní s dominantní příčinou 

spočívající v neuspokojivém vývoj celkových tržeb a nízkou schopností promítnout tuto 

situaci do redukce mzdových nákladů. Na druhé straně si společnost i přes tento negativní 

vývoj zachovává vysoký podíl kumulovaných zisků z minulosti, které mnohonásobě převyšují 

samotný základní kapitál společnosti. I přes zápornou hodnotu tohoto ukazatele v posledním 

sledovaném roce nehrozí za této situace akutní nebezpečí insolvence z důvodu předlužení 

společnosti.  

Rentabilita tržeb (ROS) 

V roce 2009 a následně i v roce 2010 dosahuje rentabilita tržeb nejvyšších hodnot tj. 8,29 %, 

respektive 9,56 %.  V následujících letech dochází k poklesu této hodnoty, přičemž se 

v posledním sledovaném roce 2013 tento ukazatel prudce klesá do záporných hodnot – 5,41 

%.  
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Tento vývoj ukazatele je způsobem zejména relativním poklesem váhy EAT vůči tržbám, kdy 

se zisk sice v letech 2009 – 2012 udržuje v řádově stejných absolutních hodnotách nebo 

dokonce mírně klesá (mimo rok 2013, kdy je zaznamenána ztráta), objem tržeb však naopak 

mírně roste v letech 2009 – 2011, případně klesá v roce 2012 ovšem méně výrazně než zisk 

(taktéž s výjimkou roku 2013). Stagnace zisku a následná ztráta v roce 2013, která se 

podepisuje na tomto trendu v čitateli ukazatele, je dána zejména neschopností společnosti 

snižovat osobní náklady proporcionálně s absolutním poklesem tržeb v letech 2012 a 2013. 

Osobní náklady dokonce absolutně rostou až do roku 2012. Osobní náklady přitom 

představují nejvýznamnější nákladovou položku výsledovky a jejich podíl je stabilně vyšší 

než 50 % všech nákladů.  

Celkově lze vývoj tohoto ukazatele posuzovat jako negativní s dominantní příčinou 

spočívající v nízké schopnosti promítnout malou dynamiku nebo dokonce pokles tržeb do 

adekvátní redukce mzdových nákladů, která má poté za následek relativně větší oslabení EAT 

vůči tržbám a znamená tedy setrvalý pokles ukazatele ROS.  

Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE) 

V roce 2009 a následně i v roce 2010 dosahuje rentabilita dlouhodobého kapitálu 

nejvyšších hodnot tj. 24,66 %, respektive 25,25 %.  V následujících letech dochází 

k prudkému poklesu této hodnoty, přičemž se v posledním sledovaném roce 2013 dostává 

tento ukazatel dokonce do záporných hodnot – 9,13 %.  

Analýza tohoto ukazatele je u sledované společnosti prakticky totožná s výše 

uvedenou analýzou ukazatele ROE vzhledem k tomu, že objem dlouhodobých závazků a 

rezerv netvoří u této společnosti ani jedno promile objemu vlastního kapitálu. Jediným 

rozdílem je, že v čitateli je sledován vývoj EBIT místo EAT. Trendový vývoj EBIT a EAT je 

však taktéž totožný a vede tedy k vyvození stejných závěrů. 

Celkově lze vývoj tohoto ukazatele posuzovat jako negativní s dominantní příčinou 

spočívající v neuspokojivém vývoj celkových tržeb a nízkou schopností promítnout tuto 

situaci do redukce mzdových nákladů. Na druhé straně si společnost i přes tento negativní 

vývoj zachovává vysoký podíl kumulovaných zisků z minulosti, které mnohonásobě převyšují 

samotný základní kapitál společnosti. I přes zápornou hodnotu tohoto ukazatele v posledním 

sledovaném roce nehrozí za této situace akutní nebezpečí insolvence z důvodu předlužení 

společnosti.  
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4.1.2 Ukazatele likvidity, 

V této části jsou analyzovány výsledky vypočítané pro ukazatele likvidity s následným 

grafickým zobrazením. Hodnoty ukazatelů jsou uvedeny v grafu 4.2. Tabulka s výpočty je 

součástí přílohy č. 6. 

Graf 4.2 Vývoj ukazatelů likvidity za období 2009 – 2013  

 

 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita vykazuje velmi vysokou hodnotu, která kolísá v intervalu od 4,8 do 7,1 

s počátečním trendem k nárůstu, který se v posledních dvou letech mění v pokles na hodnoty 

6,4 resp. 6,5. Vzhledem k tomu, že oběžná aktiva jsou u sledované společnosti zastoupena ze 

74 % až 86 % krátkodobým finančním majetkem je možno uzavřít, že hodnoty vysoce 

překračují doporučené hodnoty a představují pro společnost výrazně nadprůměrnou schopnost 

hradit své krátkodobé závazky.  

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita vykazuje velmi vysokou hodnotu, která kolísá v intervalu od 4,28 

do 6,56 s mírným trendem k nárůstu. Další rozbor je vzhledem ke skutečnosti, že oběžná 

aktiva jsou ze 74 % až 86 % tvořena krátkodobým finančním majetkem stejný jako u běžné 

likvidity.  

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita vykazuje velmi vysokou hodnotu, která kolísá v intervalu od 3,82 

do 5,73 se stabilním trendem k nárůstu.  
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Tak vysoká hodnota ukazatele okamžité likvidity, která má navíc rostoucí trend, by 

měla vést finanční management podniku k zamyšlení, jakým způsobem zajistit zhodnocení 

tak velkého objemu krátkodobého finančního majetku v čase, aby nedocházelo k jeho 

znehodnocení vlivem nízkého úročení na běžných účtech nebo nulového zhodnocení při držbě 

v hotovosti v pokladně a to např. formou pořízení krátkodobých cenných papírů nebo 

zvážením možnosti pořízení dlouhodobého finančního majetku apod. 

4.1.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti, které se v této části analyzují, jsou uvedeny v příloze č. 6 v 

tabulce 4.3 a grafické zobrazení je k nahlédnutí v grafu 4.3 pod textem. 

Celková zadluženost 

V roce 2009 až 2013 se celková zadluženost pohybuje kolísavě v intervalu 13,05 % - 

19,20 % s vrcholem v roce 2009.  V posledním sledovaném roce 2013 tento dosahuje hodnoty 

15,13%.  

Cizí zdroje představují po celé sledované období pouze krátkodobé závazky. 

Dlouhodobé závazky se ve všech letech pohybují pouze na úrovni 0 – 1 %. Celková aktiva 

jsou přitom zastoupena ze 70 – 80 % krátkodobým finančním majetkem. Z toho lze vyvodit, 

že zadluženost společnosti je relativně nízká a nepředstavuje pro podnik riziko ani z hlediska 

jejího krytí likvidními aktivy. Náklady spojené se splácením cizích zdrojů jsou přitom velmi 

nízké, protože se většinou jedná o krátkodobé závazky plynoucí z obchodních vztahů a 

závazků vůči zaměstnancům z titulu dlužných mezd. Tyto zdroje krytí tedy nejsou spojeny 

s nákladovými úroky.  Trendový vývoj je stabilní, kdy hodnoty zadluženosti vykazují po celé 

období setrvalý stav.  

Ukazatel zadluženosti vlastních zdrojů 

V roce 2009 až 2013 se míra zadluženosti pohybuje kolísavě v intervalu 15,35 % - 

25,04 % s vrcholem v roce 2009.  V posledním sledovaném roce 2013 tento ukazatel dosahuje 

hodnoty 18,57 %.  

Cizí zdroje představují po celé sledované období pouze krátkodobé závazky. 

Dlouhodobé závazky se ve všech letech pohybují pouze na úrovni 0 – 1 %. Vlastní kapitál je 

přitom zastoupen stabilně z přibližně 70 % kumulovanými výsledky hospodaření z minulých 

let. Z toho lze vyvodit, že zadluženost společnosti je relativně nízká a je mimo jiné dána 
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dlouhodobou schopností podniku generovat zisk. Cizí zdroje přitom představují pouze 

doplňkový zdroj financování a převážnou většinu aktiv si podnik financuje ze zdrojů vlastních 

vyplývajících z úspěšného hospodaření.  Trendový vývoj je stabilní, kdy hodnoty zadluženosti 

vykazují po celé období setrvalý stav.  

Koeficient samofinancování 

V roce 2009 až 2013 se koeficient samofinancování pohybuje kolísavě v intervalu 

76,68 % - 85,01 % s nejnižší hodnotou v roce 2009.  V posledním sledovaném roce 2013 

tento dosahuje hodnoty 81,50 %.  

Podíl vlastního kapitálu na financování aktiv je velmi vysoký. Vlastní kapitál je 

zastoupen stabilně z přibližně 70 % kumulovanými výsledky hospodaření z minulých let. 

Z toho lze vyvodit, že zadluženost společnosti je relativně nízká a je mimo jiné dána 

dlouhodobou schopností podniku generovat zisk. Cizí zdroje přitom představují pouze 

doplňkový zdroj financování a převážnou většinu aktiv daných koeficientem samofinancování 

si podnik financuje ze zdrojů vlastních vyplývajících z úspěšného hospodaření.  Trendový 

vývoj je v tomto ohledu stabilní, kdy hodnoty koeficientu vykazují po celé období setrvalý 

stav.  

U ostatních ukazatelů jako jsou: úrokové krytí a úrokové zatížení jsem výsledky 

nerozebírala, neboť firma nemá žádné nákladové úroky. 

Graf 4.3 Vývoj ukazatelů zadluženosti za období 2009 – 2013  
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4.1.4 Ukazatele aktivity 

V této části je rozebrán poslední z poměrových ukazatelů. Potřebné údaje nalezneme v 

grafu č. 4.5 a 4.6. Součástí přílohy č. 6 je tabulka č 4.5 s výpočty. 

Graf 4.5 Vývoj ukazatelů aktivity za období 2009 – 2013 (v tis. Kč) 
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Ukazatel vykazuje stálý pokles a to plynule od roku 2009 s nejvyšší hodnotou 1,76 do 

roku 2013, kdy ukončil na nejnižší hodnotě 1,35. Pokles této hodnoty je zapříčiněn stagnací a 

následným poklesem celkových tržeb na jedné straně a mírným růstem aktiv nepřetržitě od 

roku 2009 do roku 2012. Výjimku tvoří pouze rok 2013, kdy v důsledku ztráty poklesla i 

hodnota aktiv. I přesto však tržby v tomto roce poklesly relativně ještě více, což způsobilo 

další zhoršení ukazatele obratu aktiv. Celkově je možno zhodnotit vývoj v této oblasti jako 

negativní a svědčí o klesající schopnosti podniku efektivně využívat obchodní majetek 

k podnikání.  

Obrat stálých aktiv 

Hodnota tohoto ukazatele se v letech 2009 až 2012 pohybuje v intervalu 20, 13 až 

36,25 s výrazným nárůstem v roce 2013 na hodnotu 202,09. Tento ukazatel má ve srovnání 

s předchozím ukazatelem aktivity relativně malou vypovídací schopnost danou faktem, že 

dlouhodobý majetek se v uvedeném období podílel na aktivech společnosti v maximální míře 

9 %. Tato míra zastoupení přitom v posledním sledovaném roce poklesla až na1 %, což 

způsobilo skokové zvýšení obrátkovosti stálých aktiv. Vzhledem k relativně nízkému 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

2009 2010 2011 2012 2013

obrat aktiv

obrat stálých aktiv

obrat zásob



38 
 

zastoupení stálých aktiv ve struktuře aktiv společnosti nelze z daného vývoje jednoznačně 

usuzovat na pozitivní vývoj ve využívání dlouhodobého majetku. Příčinou může totiž být 

např. postupné odepisování účetní hodnoty dlouhodobého majetku při současném 

nedostatečné míře jeho reprodukce, což samo o sobě není pozitivní jev.  

Obrat zásob 

Ukazatel vykazuje stálý růst a to plynule od roku 2009 s nejvyšší hodnotou 17,45 do 

roku 2013, kdy ukončil na nejvyšší hodnotě 33,26. Růst této hodnoty je zapříčiněn stagnací a 

následným poklesem celkových tržeb na jedné straně a plynulým a setrvalým poklesem 

hodnoty zásob (zejména výrobků) nepřetržitě od roku 2009 do roku 2013.  Zásoby přitom 

představovaly v roce 2009 pouze 10 % hodnoty aktiv s poklesem této hodnoty na 4 % v roce 

2013. Celkově je možno zhodnotit vývoj v této oblasti jako pozitivní a svědčí o rostoucí 

schopnosti podniku efektivně využívat zásoby k podnikání. Nicméně vzhledem k tomu, že 

společnost většinu svých tržeb generuje prodejem služeb, není možno tento ukazatel 

považovat za klíčový pro hodnocení aktivy podniku.  

Doba obratu zásob ve dnech je analogií obratu zásob, kdy s rostoucí obrátkovostí 

zásob se proporcionálně snižuje doba obratu. Závěry a příčiny jsou tedy totožné z výše 

uvedeným rozborem.  

Doba obratu pohledávek ve dnech 

Ukazatel kolísá ve sledovaném období v intervalu od 18 do 26 dnů bez zřetelného 

trendu k růstu či poklesu. Doba obratu pohledávek nevybočuje z běžné délky splatnosti faktur 

a je možno ji označit za rozumnou. Všechny pohledávky jsou krátkodobé a jsou tedy dány 

běžnými obchodně závazkovými vztahy.  

Doba obratu krátkodobých závazků ve dnech 

Hodnoty ukazatele nalezneme v tabulce č. 4.6. Ukazatel kolísá ve sledovaném období 

v intervalu od 28 do 40 dnů bez zřetelného trendu k růstu či poklesu. Doba obratu závazku 

vyjadřuje počet dní tržeb, které je nutno sečíst, aby byly uhrazeny krátkodobé závazky.  

Vzhledem k tomu, že společnost není zatížena žádnými dlouhodobými závazky, je tento údaj 

příznivý.  
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Obchodní deficit ve dnech 

Ukazatel kolísá ve sledovaném období v intervalu od -2 do -21 dnů bez zřetelného 

trendu k růstu či poklesu. Obchodní deficit nabývá ve všech sledovaných letech záporných 

hodnot, což je možno hodnotit jako příznivé, protože se daří vždy dosáhnout splatnost 

vlastních pohledávek za příznivějších podmínek než u pohledávek, které vůči podniku mají 

jeho věřitelé.  

 
Graf 4.6 Vývoj ukazatelů aktivity za období 2009 – 2013 (ve dnech) 
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4.2 Srovnání vybraných ukazatelů rentability společnosti GAS s.r.o. s odvětvím 

Analyzovaná společnost je v této podkapitole srovnána s příslušným odvětvím v rámci 

rentability vlastního kapitálu a rentability celkových aktiv. GAS, s.r.o. byla zařazena do 

odvětví profesních, vědeckých a technických činností. Potřebné informace byly převzaty 

z webových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu z výročních zpráv „Finanční analýza 

podnikové sféry“ za období od roku 2009 do roku 2013. 

 V následujícím grafu je uveden vývoj rentability vlastního kapitálu od roku 2009 do 

roku 2013. Rentabilita vlastního kapitálu je zjištěna jak za zkoumané odvětví, tak za 

společnost.  

Graf 4.7 Srovnání společnosti GAS, s.r.o. s odvětvím v rámci ROE  
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ukazatele ROE (viz kapitola 4.3.1).   Zajímavostí v posledním roce je to, že hodnoty ukazatele 

za odvětví výrazně vzrostly, avšak u společnosti klesly, a to až do záporu. Odvětví si 

zachovalo rostoucí trend ziskovosti zejména z důvodu legislativních úprav v plynárenství, 

které zvýšily prodejní potenciál odvětví při současném uvolnění vstupu do odvětví pro 

konkurenční firmy. Kolísavost hodnoty ukazatele zjišťované u celého odvětví bylo způsobeno 

častými změnami čistého zisku i vlastního kapitálu.  

Nejvyšší hodnota zjištěná za odvětví byla ve výši 41,34 % v roce 2013, zatímco u 

společnosti 19,76 % v roce 2010. Nejnižší hodnota byla u zkoumaného odvětví 2,38 % v roce 

2011 a u společnosti -9,06 %. Společné byla pouze největší změna, která nastala v posledním 

analyzovaném roce, kdy se odvětví celkově vyvíjelo pozitivně, zatímco společnost negativně. 

 V následujícím grafu 4.8 je uveden vývoj rentability aktiv od roku 2009 do roku 2013. 

Graf 4.8 Srovnání společnosti GAS, s.r.o. s odvětvím v rámci ROA 

  

 

V rámci srovnávání rentability celkových aktiv byl zjištěn obdobný vývoj, a to 

inverzní, až na poslední zkoumaný rok, kdy ukazatel u odvětví i společnosti poklesl. Jako u 

ukazatele rentability vlastního kapitálu byla zjištěna záporná hodnota ukazatele i u rentability 

celkových aktiv. Výrazný nárůst ukazatele u odvětví v roce 2012 byl zapříčiněn především 

navyšováním provozního zisku před úroky a zdaněním. Nárůst provozního zisku odvětví byl 
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plynárenskou soustavu, což umožnilo firmám v odvětví realizovat více zakázek.  Pokles 
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firem do odvětví a tím i zostřením konkurenčního prostředí.  První tři zkoumané roky byla 

zjištěna hodnota ukazatele na velmi nízké úrovni, a to okolo 1 %. V roce 2009 byla zjištěna 

nejnižší hodnota ve výši pouze 0,84 %, zatímco v též roce byla u společnosti rentabilita 

celkových aktiv 18,88 %. Nejnižší hodnota společnosti byla zjištěna na úrovni -7,45 %, a to 

v roce 2013, kdy byl zaznamenán výrazný pokles. Hodnoty ukazatele u odvětví a společnosti 

byly téměř ve stejné výši v roce 2012, kdy společnost dosahovala 11,23 % a zkoumané 

odvětví 12,74 %. Příčiny výrazného poklesu ukazatele rentability celkových aktiv v roce 2012 

a 2013 u sledované společnosti ve srovnání s odvětvovým průměrem jsou shodné s příčinami 

uvedenými u srovnání s odvětvím u ukazatele rentability.  

 

4.3 PYRAMIDOVÝ ROZKLAD RENTABILITY 

V této podkapitole je zpracován pyramidový rozklad ukazatele rentability, a to 

rentability vlastního kapitálu. Analýza procentuálních změn (relativních) ukazatele je 

provedena za analyzované roky 2009 až 2013, přičemž je u rozkladu využita funkcionální 

metoda v případě multiplikativní vazby. 

4.3.1 Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu pomocí funkcionální metody 

Pro pyramidový rozklad rentability je použit detailní rozklad ROE, který zahrnuje, 

kromě rentability tržeb, obrat aktiv a finanční páky, také nákladovost a obraty.  

Vstupní údaje pro analýzu pyramidového rozkladu rentability vlastního kapitálu pro 

zkoumané roky 2009 až 2013 jsou uvedeny v příloze č. 5.  

V Tab. 4.6 – 4.9 jsou zachyceny hodnoty rozložení relativního vlivu jednotlivých 

ukazatelů na relativní změnu vrcholového ukazatele ROE od roku 2009 do 2013. 

Mezi lety 2009 až 2010 hodnota ROE vzrostla o 4,03 % relativně. Jak je z grafu č. 4.9 

patrné, tak významný vliv na tuto kladnou změnu mělo snížení ostatních provozních nákladů, 

zejména v oblasti externích služeb poskytovatelů pojištění odpovědnosti v plynárenství. 

Současně došlo k absolutnímu růstu objemu tržeb zejména díky získání nových významných 

odběratelů z firemní sféry, které dokonce rostly nadproporcionálně ve vztahu k objemu 

mzdových nákladů. To byl významově nejdůležitější vliv pro růst tohoto ukazatele. 

Krátkodobá zadluženost poklesla z důvodu snížení doby obratu krátkodobých závazků, což 

byl naopak nejvýznamnější záporně působící vliv.  
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Tab. 4.6 Pyramidový rozklad ROE (2009-2010) 

Ukazatel Rozložení vlivu % změny 
ROE 

Vliv (+,-) Pořadí 

t/EBT 1,52%  + 3. 

EBT/EBIT 0,00%  + 6. 

Nmzd/T 7,21%  + 1. 

Nmat/T 0,04% + 5. 

Nost/T 5,06%  + 2. 

(FA/T)*360 -0,46%  - 7. 

(OA/T)*360 -1,03% - 8. 

CZdl/A 0,09% + 4. 

CZkr/A -7,20% - 10. 

CZost/A -1,20% - 9. 

Σ 4,03%     

 

Graf 4.9 Pyramidový rozklad ROE (2009-2010) 

 

 

V roce 2011 ROE relativně pokleslo o 29,45 %. (graf 4.10) Tento pokles byl oproti 

předchozímu nárůstu značný a byl způsoben hlavně stagnací tržeb, které v absolutním 

vyjádření zůstaly prakticky na stejných hodnotách, a to ve spojení s 10 % nárůstem výkonové 

spotřeby, které zaznamenaly absolutní snížení hodnoty EAT. Nárůst výkonové spotřeby byl 

způsoben výrazným zvýšením nákladů v oblasti externích služeb spojených s přípravou na 

legislativní změny v odvětví. Stagnace tržeb vedla dále ke snížení obrátkovosti oběžných 

aktiv, kdy nárůst peněz na běžném účtu nebyl doprovázen proporcionálním nárůstem tržeb. 
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Naopak proti poklesu ukazatele nejvýznamněji působila okolnost, že se podařilo 

vyjednáváním s odborovou organizací dosáhnout, za situace očekávané stagnace tržeb, 

zmrazení růstu mzdových nákladů, které tak zůstaly proti předchozímu roku prakticky na 

stejné úrovni.  

Tab. 4.7 Pyramidový rozklad ROE (2010-2011) 

Ukazatel Rozložení vlivu % 
změny ROE 

Vliv (+,-) Pořadí 

t/EBT 0,25%  + 4. 

EBT/EBIT 0,00%  + 6. 

Nmzd/T 8,06%  + 1. 

Nmat/T 3,85% + 2. 

Nost/T -34,57% - 10. 

(FA/T)*360 0,35% + 3. 

(OA/T)*360 -4,97% - 9. 

CZdl/A 0,02% + 5. 

CZkr/A -1,06% - 7. 

CZost/A -1,39% - 8. 

Σ -29,45%     

 

Graf 4.10 Pyramidový rozklad ROE (2010-2011) 
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Tab. 4.8 Pyramidový rozklad ROE (2011-2012) 

Ukazatel Rozložení vlivu % změny ROE Vliv (+,-) Pořadí 

t/EBT 2,55%  + 3. 

EBT/EBIT 0,00%  + 7. 

Nmzd/T -41,48% - 10. 

Nmat/T 2,94% + 2. 

Nost/T 15,94%  + 1. 

(FA/T)*360 0,22% + 6. 

(OA/T)*360 -8,36% - 9. 

CZdl/A -0,01% - 8. 

CZkr/A 1,86% + 4. 

CZost/A 1,52% + 5. 

Σ -24,81%     

 

Graf. 4.11 Pyramidový rozklad ROE (2011-2012) 

 

V roce 2012 ROE relativně pokleslo o 24,81 % (graf 4.11). Tento další pokles byl 

způsoben neschopností podniku nadále stabilizovat vývoj mzdových nákladů, kdy došlo 

k navýšení mzdových tarifů pod tlakem zaměstnanců při současném absolutním poklesu 

tržeb, které byly dány vstupem konkurenčních firem do odvětví doprovázený neadekvátní 

prodejní marketingovou strategií, která vedla ke ztrátě části klientů. Podobně nepříznivě jako 

mzdové náklady se vyvíjela obrátkovost oběžných aktiv, kdy nadále rostly zůstatky peněz na 

běžném účtu bez snahy o jejich investování např. do dlouhodobého finančního majetku, při 

současném poklesu tržeb. Efektivita hospodaření s oběžným majetkem se tak dále snižovala. 
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Jediným významným vlivem, působícím proti poklesu ROE, se tak stala úspora nákladů v 

oblasti externích služeb, kdy společnost již nemusela vynakládat další prostředky pro 

zvládnutí legislativních změn z předchozího roku. Vlivy na ukazatel ROE v roce 2012 lze 

vidět v grafu  4.11. 

Tab. 4.9 Pyramidový rozklad ROE (2012-2013) 

Ukazatel Rozložení vlivu % změny 
ROE 

Vliv (+,-) Pořadí 

t/EBT -2,64% - 7. 

EBT/EBIT 0,00% + 5. 

Nmzd/T -102,95% - 10. 

Nmat/T -26,07% - 8. 

Nost/T -58,49% - 9. 

(FA/T)*360 0,00% + 6. 

(OA/T)*360 0,05% + 2. 

CZdl/A 0,00% + 4. 

CZkr/A 0,06% + 1. 

CZost/A 0,04% + 3. 

Σ -190,00%     

 

Graf. 4.12 Pyramidový rozklad ROE (2012-2013) 

 

V roce 2013 ROE relativně pokleslo o 190 %. Z grafu 4.12 je patrné, že se společnost 

dostala v tomto roce do ztráty. Tento další pokles byl způsoben zejména dvěma vlivy: 

neadekvátní mzdovou politikou podniku, kdy díky platnosti kolektivní smlouvy s garancí 

nadstandardního odstupného proti úpravě dle Zákoníku práce musela společnost vyplácet 

zvýšené mzdové nároky spojené s propouštěním nadbytečných zaměstnanců při současném 
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skokovém propadu tržeb způsobeným úbytkem klientů. Díky nižšímu počtu zaměstnanců sice 

absolutní výše mzdových nákladů poklesla o 15 %, nicméně tento pokles byl mnohem 

mírnější než tomu bylo u tržeb, které meziročně poklesly o 28,9 %. Druhým významným 

vlivem byl, stejně jako tomu bylo u mzdových nákladů, neadekvátní pokles nákladů v oblasti 

výkonové spotřeby, kdy se managementu podniku nepodařilo optimalizovat náklady v oblasti 

pořizování externích služeb a tyto klesly pouze o 12,4 %. Stejný, i když ne tak výrazný vliv, 

měl neuspokojivý pokles nákladů v oblasti spotřeby materiálu. Tento vliv však nebyl tak 

silný, neboť se spotřeba materiálu podílela na celkových nákladech pouze 3 %.   

 

4.4 Celkové zhodnocení a formulace závěrů a doporučení 

Při shrnutí výše uvedených vlivů a faktorů je patrné, že finanční hospodaření 

společnosti GAS, s.r.o. je možno zhodnotit jako neuspokojivé a to zejména po roce 2011, kdy 

začíná klesat rentabilita sledovaných ukazatelů, které se dostávají hluboko pod odvětvový 

průměr a v posledním sledovaném roce je rentabilita díky ztrátě z hospodaření dokonce 

záporná.  

Doporučení je možno dát zejména v oblasti mzdových nákladů, které je třeba dát do 

souladu s vývojem tržeb a nastavit pružnější systém odměňování podle hospodářského 

výsledku. Velkoryse pojaté odstupné při ukončení pracovního poměru z důvodu 

nadbytečnosti, a to nad rámec zákonných povinností, je pro podnik velkou zátěží a dále 

zhoršuje všechny ukazatele rentability podniku. Mzdové náklady přitom představují 

hodnotově nejvýznamnější položku nákladů a v období, kdy dochází k poklesu tržeb, mají na 

finanční zdraví podniku velmi destabilizující vliv. 

Společnost by měla dále větší pozornost věnovat hospodaření s krátkodobým 

finančním majetkem. Jak již bylo rozebráno výše, ve společnosti se zhoršovala schopnost 

efektivně hospodařit se svým oběžným majetkem, což se projevovalo mimo jiné i poklesem 

obrátkovosti oběžných aktiv. Vysokou míru likvidity je možno využít např. pro investice do 

dlouhodobého finančního majetku (podílové listy, nemovitosti, dividendové akcie apod.), 

které mohou přinášet mnohem zajímavější zhodnocení než nulové úročení na běžných účtech, 

případně by měla společnost využít volnou likviditu pro další rozvoj a vzdělání zaměstnanců, 

propagaci a komunikace se zákazníky apod. Právě podcenění těchto oblastí stálo za 

neuspokojivými výsledky v oblasti tržeb zejména v letech 2012 a 2013, kdy společnost nebyla 

schopna obstát v prostředí nových trendů v odvětví. 
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Rezervy má společnost v oblasti prodejní strategie, které by měla vést směrem ke 

stabilizaci a následnému růstu objemu tržeb, a to i přes rostoucí konkurenční prostředí v němž 

je však nadále možnost zvyšovat rentabilitu, jak dokazují výsledky rentability celého odvětví. 

Důvodem je fakt, že zároveň s uvolněním překážek pro vstup do odvětví pro konkurenci, se 

rozšířil i okruh možných zákazníků díky legislativním změnám v oboru. Příležitost je tedy 

dána pouze pro takový management podniku, který je dostatečně flexibilní a dokáže těchto 

změn využít ve prospěch podnikání. Vzhledem k příznivému vývoji hospodaření v minulosti 

má společnost přitom prakticky nulové zadlužení a není zatížena žádnými bankovními úvěry, 

což vytváří dostatečný prostor pro pozitivní obrat i v této oblasti.   
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5 ZÁVĚR 

Finanční řízení čerpá podklady pro své optimální rozhodování z finanční analýzy a její 

význam roste s velikostí a kapitálovou náročností každého ekonomického subjektu.  

V této práci je obsažen teoretický rozbor nejběžnějších metod používaných pro 

finanční analýzu a následně je pomocí charakteristiky a horizontální a vertikální analýzy 

popsána společnost GAS s.r.o. Těžiště práce je umístěno v poslední části, kde je z výroční 

zprávy a závěrkových výkazů, jako zdroje dat, provedena konstrukce a výpočet poměrových 

ukazatelů. Tyto ukazatele jsou následně porovnány v čase a interpretovány. Největší 

pozornost je přitom věnována ukazatelům rentability. Vybrané dva ukazatele rentability jsou 

následně podrobeny odvětvovému srovnání a ve sledovaném období je meziročně proveden 

rozklad ukazatele ROE při využití funkcionální metody, vyčíslení absolutních a relativních 

vlivů na pohyb vrcholového ukazatele, a dále je provedena slovní interpretace relativních 

vlivů.  

Cílem práce byla identifikace a zhodnocení klíčových faktorů ovlivňujících rentabilitu 

společnosti GAS s.r.o., což bylo realizováno provedením výše uvedených kroků. Výsledek 

rozboru v kontextu stanoveného cíle přinesl následující závěry:  

Sledovaná společnost se ve sledovaném období nebyla schopna vyrovnat se změnami 

a trendy v oboru, které nastaly po roce 2011, kdy sice došlo k deregulaci odvětví a vstupu 

nových konkurenčních firem, nicméně i tento vnější nepříznivý vliv byl dostatečně 

kompenzován rozšířením okruhu potenciálních klientů díky změnám v legislativě pro dané 

odvětví. Ačkoliv celé odvětví z tohoto důvodu zaznamenalo právě v tomto období růst všech 

základních ukazatelů rentability, sledovaná společnost nebyla schopna se dostatečně 

adaptovat na nové podmínky a využít nové výzvy v podobě získávání nových klientů. 

Nedostatky řízení podniku je tedy možno spatřovat v neuspokojivé prodejní strategii a 

komunikační politice podniku, která vyústila v propad tržeb. V oblasti finančního řízení je za 

nejvíce problematické možno označit málo pružnou politiku v oblasti mzdových nákladů, 

které nebyly schopny dostatečně flexibilně kopírovat negativní vývoj tržeb. Rovněž 

optimalizace nákupu a využívání externích služeb jevila silné známky nepružného řízení, kdy 

se úspory v této oblasti prováděly v nedostatečném rozsahu a neadekvátně k poklesu výkonů. 

Tyto vlivy se zvláště negativně projevily právě v oblasti ukazatelů rentability. Finanční řízení 

podniku dále nedovedlo plně optimalizovat velmi silnou likviditu majetku a vhodně ji využít 
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pro její lepší zhodnocení např. formou finančních investic, což se projevilo v zhoršujících se 

ukazatelích obrátkovosti oběžného majetku.  

Vzhledem k dlouhodobě příznivému vývoji hospodaření v minulosti, vysoké likviditě 

aktiv a absenci zadlužení bankovními úvěry a dlouhodobými závazky je přitom vytvořen 

dostatečný potenciál pro příznivý obrat v hospodaření do budoucna. Další vývoj společnosti 

proto do značné míry závisí na její schopnosti napravit výše uvedené nedostatky. 
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Seznam použitých zkratek 

 
A   aktiva 

CZ    cizí zdroje 

CZdl cizí zdroje dlouhodobé 

CZkr cizí zdroje krátkodobé 

CZost cizí zdroje ostatní 

DD    dlouhodobý kapitál 

EAT    čistý zisk 

EBIT    zisk před úroky a zdaněním 

EBT    zisk před zdaněním 

FA fixní aktiva  

I  investtovaný kapitál 

N prov provozní náklady 

N mzdy náklady na mzdy 

N mat náklady na materiál 

N ost ostatní náklady 

OA oběžná aktiva 

ROA    rentabilita aktiv 

ROCE    rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE    rentabilita vlastního kapitálu 

ROS (EAT)   rentabilita tržeb vyjádřená pomocí čistého zisku 

ROS (EBIT)   rentabilita tržeb vyjádřená pomocí zisku před úroky a zdaněním 
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s. r. o.  společnost s ručením omezeným 

SAP ekonomické softwarové aplikace 

SBU strategické obchodní jednotky 

T    tržby 

ú úroky 

VH    výsledek hospodaření 

VK   vlastní kapitál 

VZZ výkaz zisku a ztráty 
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Finanční analýza výkonnosti hospodaření společnosti GAS s.r.o   
 
 
Rozvaha (v tis. Kč)   

            

                    

                    

                    

    A K T I V A   2009 2010 2011           2012       2013 

A.   POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL 0 0 0 0 0 

B.   DLOUHODOBÝ MAJETEK   1 026 1 428 1 126 768 197 

B.I.   Dlouhodobý nehmotný majetek   52 80 105 56 105 

  1. Zřizovací výdaje             

  2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje             

  3. Software   52 80 105 56 7 

  4. Ocenitelná práva             

  5. Goodwil             

  6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek             

  7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek         98 

  8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           

B.II.   Dlouhodobý hmotný majetek   974 1 348 1 021 712 92 

B.II. 1. Pozemky             

  2. Stavby             

  3. Samostatné movité věci   974 1 348 1 021 712 92 

  4. Pěstitelské celky trvalých porostů             

  5. Základní stádo a tažná zvířata             

  6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek             

  7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek             

  8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           

  9 Opravná položka k nabytému majetku             

B.III. Dlouhodobý finanční majetek   0 0 0 0 0 

B.III. 1. Podíly v ovládáných a řízených osobách             

  2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem           

  3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly             

  4. Půjčky a úvěry ad.1, ad.2             

  5. Jiný dlouhodobý finanční majetek             

  6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek             

  7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek           

C.   OBĚŽNÁ AKTIVA   13 673 14 392 15 715 16 062 13 588 

C.I.   Zásoby   1 490 1 477 1 312 948 559 

C.I. 1. Materiál   55 55 46 44 20 

  2. Nedokončená výroba   22 14     41 

  3. Výrobky   1 413 1 408 1 266 904 498 

  4. Zvířata             

  5. Zboží             

  6. Poskytnuté zálohy na zásoby             

C.II.   Dlouhodobé pohledávky   0 0 0 0 0 

C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů             

  2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami           
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  3. Pohledávky za ÚJ pod podstatným vlivem             

  4. Pohledávky za společníky             

  5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy             

  6. Dohadné účty aktivní             

  7. Jiné pohledávky             

  8. Odložená daňová pohledávka             

C.III. Krátkodobé pohledávky   1 338 1 787 2 020 1 225 1 094 

C.III. 1. Pohledávky z obchodního styku   823 1 415 1 454 642 490 

  2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami           

  3. Pohledávky za ÚJ pod podstatným vlivem             

  4. Pohledávky za společníky             

  5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění             

  6. Stát - daňové pohledávky   44   145 282 573 

  7. Ostatní poskytnuté zálohy   441 361 421 299 29 

  8. Dohadné účty aktivní   23         

  9. Jiné pohledávky   7 11   2 2 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek   10 845 11 128 12 383 13 889 11 935 

C.IV. 1. Peníze   19 45 14 39 28 

  2. Účty v bankách   10 826 11 083 12 369 13 850 11 907 

  3. Krátkodobé cenné papíry a podíly             

  4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek             

D.I.   ČASOVÉ ROZLIŠENÍ   93 97 65 75 21 

D.I. 1. Nákady příštích období   93 97 65 75 21 

  2. Komplexní náklady příštích období             

  3. Příjmy příštích období             

    AKTIVA      14 792 15 917 16 906 16 905 13 806 

                    

                    

    P A S I V A   2009 2010 2011 2012 2013 

A.   VLASTNÍ KAPITÁL     11 343 13 161 14 373 13 803 11 253 

A.I.   Základní kapitál     200 200 200 200 200 

A.II. 1. Základní kapitál     200 200 200 200 200 

  2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly               

  3. Změny základního kapitálu               

A.II.   Kapitálové fondy     0 0 0 0 0 

A.II. 1. Emisní ažio             

  2. Ostatní kapitálové fondy             

  3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků           

  4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách           

A.III. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku     1 634 1 633 1 625 1 612 1 529 

A.III. 1. Zákonný rezervní fond   1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 

  2. Statutární a ostatní fondy   370 369 361 348 265 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let     7 324 8 727 10 544 10 544 10 544 

A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let   7 324 8 727 10 544 10 544 10 544 

  2. Nerozdělená ztráta minulých let             

A.V.   Výsledek hospodaření běžného období     2 185 2 601 2 004 1 447 -1 020 

B.   CIZÍ ZDROJE     2 839 2 237 2 207 2 521 2 090 

B.I.   Rezervy             0 0 0 0 0 
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B.I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů             

  2. Rezervy na důchody a podobné závazky             

  3. Rezerva na daň z příjmů             

  4. Ostatní rezervy             

B.II.   Dlouhodobé závazky     0 10 14 16 7 

B.II. 1. Závazky z obchodního styku             

  2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám             

  3. Závazky k ÚJ pod podstatným vlivem             

  4. Závazky ke společníkům             

  5. Dlouhodobé přijaté zálohy             

  6. Emitované dluhopisy             

  7. Dlouhodobé směnky k úhradě             

  8. Dohadné účty pasivní             

  9. Jiné dlouhodobé závazky             

  10. Odložený daňový závazek     10 14 16 7 

B.III. Krátkodobé závazky     2 839 2 227 2 193 2 505 2 083 

B.III. 1. Závazky z obchodního styku     192 381 124 86 149 

  2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám               

  3. Závazky k ÚJ pod podstatným vlivem               

  4. Závazky ke společníkům               

  5. Závazky k zaměstnancům     588 605 660 895 749 

  6. Závazky ze sociálního zabezpečení a ZP     400 345 362 410 166 

  7. Stát - daňové závazky a dotace     335 418 382 474 157 

  8. Krátkodobé přijaté zálohy     1 085 395 538 466 150 

  9. Vydané dluhopisy               

  10. Dohadné účty pasivní     84 3 84 152 696 

  11. Jiné závazky     155 80 43 22 16 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci     0 0 0 0 0 

B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé               

  2. Krátkodobé bankovní úvěry               

  3. Krátkodobé finanční výpomoci               

C.I.   ČASOVÉ ROZLIŠENÍ     610 519 326 581 463 

C.I. 1. Výdaje příštích období    13 13       

  2. Výnosy příštích období   597 506 326 581 463 

    PASIVA      14 792 15 917 16 906 16 905 13 806 

    A = P   ok ok ok ok Ok 
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Finanční analýza výkonnosti hospodaření společnosti GAS s.r.o   

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)             

                

                    

                    

          2009 2010 2011             2012 2013 

I.   Tržby z prodeje zboží             

A.   Náklady na prodané zboží             

+   Obchodní marže   0 0 0 0 0 

II.   Výkony   25 795 26 335 27 597 25 682 17 795 

II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb 

  25 996 27 073 27 734 25 809 18 363 

  2 Změna stavu zásob vlastní 
činnosti 

  -201 -738 -137 -127 -618 

  3 Aktivace            50 

B.   Výkonová spotřeba   9 512 10 165 11 192 9 330 8 177 

B. 1 Spotřeba materiálu a energie   750 780 664 548 487 

  2 Služby   8 762 9 385 10 528 8 782 7 690 

+   Přidaná hodnota   16 283 16 170 16 405 16 352 9 618 

C.   Osobní náklady   13 138 13 478 13 596 13 919 11 119 

C. 1 Mzdové náklady   9 671 9 814 9 827 10 132 8 555 

  2 Odměny členům orgánů 
společnosti 

  140 140 220 210 55 

  3 Náklady na sociální a zdravotní 
pojištění 

  3 169 3 347 3 349 3 381 2 365 

  4 Sociální náklady   158 177 200 196 144 

D.   Daně a poplatky   13 19 13 16 14 

E.   Odpisy dlouhodobého majetku   546 569 775 616 392 

III.   Tržby z prodeje DM a materiálu   0 0 169 0 229 

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 

      169   229 

  2 Tržby z prodeje materiálu             

F.   Zůstatková cena prodaného DM a 
materiálu 

  0 67 58 0 282 

F. 1 Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 

  67 58   282 

  2 Zůstatková cena prodaného 
materiálu 

            

G.   Změna stavu rezerv a OP v 
provozní oblasti 

  -176 -1 053 17 216 -280 

IV.   Ostatní provozní výnosy   365 447 452 337 689 

H.   Ostatní provozní náklady   290 273 2 20 32 

V.   Převod provozních výnosů     134       

I.   Převod provozních nákladů             

+   Provozní výsledek hospodaření   2 837 3 398 2 565 1 902 -1 023 

VI.   Tržby z prodeje cenných papírů a 
podílů 

            

J.   Prodané cenné papíry a podíly             

VII.   Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku 

  0 0 0 0 0 

VII. 1 Výnosy z podílu ovládaných a 
řízených osobách … 

          

  2 Výnosy z ostatních dld. CP a 
podílů 
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  3 Výnosy z ostatních dld. finančního 
majetku 

            

VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku 

            

K.   Náklady z finančního majetku             

IX.   Výnosy z přecenění cenných 
papírů 

            

L.   Náklady z přecenění cenných 
papírů 

            

M.   Změna stavu rezerv a OP ve 
finanční oblasti 

            

X.   Výnosové úroky   133 84 130 134 103 

N.   Nákladové úroky             

XI.   Ostatní finanční výnosy     2 1   1 

O.   Ostatní finanční náklady   167 160 141 138 109 

XII.   Převod finančních výnosů             

P.   Převod finančních nákladů             

+   Finanční výsledek hospodaření   -34 -74 -10 -4 -5 

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost   642 725 551 451 -8 

Q. 1 Daň z příjmů za běžnou činnost – 
splatná 

  613 715 547 450   

  2 Daň z příjmů za běžnou činnost – 
odložená 

    10 4 1 -8 

++   Výsledek hospodaření za běžnou 
činnosti 

2 161 2 599 2 004 1 447 -1 020 

XIII.   Mimořádné výnosy   22         

R.   Mimořádné náklady   28         

S.   Daň z příjmů  z mimořádné 
činnosti 

            

+   Mimořádný výsledek hospodaření   -6 0 0 0 0 

T.   Převod podílu na výsledku 
hospodaření 

            

+++   Výsledek hospodaření za účetní 
období 

  2 155 2 601 2 004 1 447 -1 020 

+++   Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

  2 797 3 326 2 555 1 898 -1 028 

ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ             

    Příděl do rezervního fondu             

    Použití rezervního fondu             

    Výplata podílu na výsledku 
hospodaření 

            

    Výsledek hospodaření po 
rozdělení 

  2 155 2 601 2 004 1 447 -1 020 
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Příloha č. 3 Vertikálně – horizontální analýza rozvahy 

Aktiva 2009   2010   

Dlouhodobý majetek 1026 7% 1428 9% 

dlouhodobý hmotný majetek 974 7% 1348 8% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 52 0% 80 1% 

dlouhodobý finanční majetek 0 0% 0 0% 

Oběžná aktiva 13673 92% 14392 90% 

Zásoby 1490 10% 1477 9% 

Materiál 55 0% 55 0% 

Nedokončená výroba a polotovary 22 0% 14 0% 

Výrobky 1413 10% 1408 9% 

dlouhodobé pohledávky 0 0% 0 0% 

krátkodobé pohledávky 1310 9% 1787 11% 

krátkodobý finanční majetek 10873 74% 11128 70% 

Časové rozlišení 93 1% 97 1% 

Aktiva celkem 14792 100% 15917 100% 

     

     

Pasiva 2009   2010   

Vlastní kapitál 11343 77% 13161 83% 

Základní kapitál 200 1% 200 1% 

Výsledek hospodaření min.let 7324 50% 8727 55% 

Výsledek hospodaření běž. Úč. Období 2156 15% 2601 16% 

rezervní fondy, nedělitelný fond 1663 11% 1633 10% 

Cizí zdroje 2841 19% 2237 14% 

Dlouhodobé závazky 0 0% 10 0% 

Krátkodobé závazky 2841 19% 2227 14% 

časové rozlišení 608 4% 519 3% 

Pasiva celkem 14792 100% 15917 100% 
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Aktiva 2011   2012   2013   

Dlouhodobý majetek 1126 7% 768 5% 197 1% 

dlouhodobý hmotný majetek 1021 6% 712 4% 92 1% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 105 1% 56 0% 105 1% 

dlouhodobý finanční majetek 0 0% 0 0% 0 0% 

Oběžná aktiva 15715 93% 16 062 95% 13 
588 

98% 

Zásoby 1312 8% 948 6% 559 4% 

Materiál 46 0% 44 0% 20 0% 

Nedokončená výroba a polotovary 0 0% 0 0% 41 0% 

Výrobky 1266 7% 904 5% 498 4% 

dlouhodobé pohledávky 0 0% 0 0% 0 0% 

krátkodobé pohledávky 2020 12% 1 225 7% 1 094 8% 

krátkodobý finanční majetek 12383 73% 13 889 82% 11 
935 

86% 

Časové rozlišení 65 0% 75 0% 21 0% 

Aktiva celkem 16906 100% 16 905 100% 13 
806 

100% 

       

       

Pasiva 2011   2012   2013   

Vlastní kapitál 14373 85% 13 803 82% 11 
253 

82% 

Základní kapitál 200 1% 200 1% 200 1% 

Výsledek hospodaření min.let 10544 62% 10 544 62% 10 
544 

76% 

Výsledek hospodaření běž. Úč. Období 2004 12% 1 447 9% -1 020 -7% 

rezervní fondy, nedělitelný fond 1625 10% 1 612 10% 1 529 11% 

Cizí zdroje 2207 13% 2 521 15% 2 090 15% 

Dlouhodobé závazky 14 0% 16 0% 7 0% 

Krátkodobé závazky 2193 13% 2 505 15% 2 083 15% 

časové rozlišení 326 2% 581 3% 463 3% 

Pasiva celkem 16906 100% 16 905 100% 13 
806 

100% 
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Příloha č. 4 Vertikálně – horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

  2009   2010   

Tržby za prodej zboží 0 0% 0 0% 

Výkony 25796 99% 26336 97% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 

25996 100% 27073 100% 

změna stavu zásob vlstní činností -200 -1% -737 -3% 

Aktivace 0 0% 0 0% 

Výkonova spotřeba 9511 37% 10165 38% 

Spotřeba materiálu a energie 749 3% 780 3% 

Služby 8762 34% 9385 35% 

Přidaná hodnota 16285   16171   

Osobní náklady 13138 51% 13477 50% 

Mzdové náklady 9671 37% 9814 36% 

Odměny členům orgánů 
společnosti a družstva 

140 1% 140 1% 

Náklady na SP a ZP 3169 12% 3346 12% 

Sociální náklady 158 1% 177 1% 

Daně a poplatky 13 0% 19 0% 

Odpis dlouhod. Hmot. A nehmot. 
Majetku 

546 2% 569 2% 

Tržby z prodeje dlouh. Hmotného 
majetku a materiálu 

0 0% 0 0% 

Tržby z prodeje dlouh. Hmotného 
majetku 

0 0% 0 0% 

Tržby z prodeje materiálu 0 0% 0 0% 

Zůstatková cena prodaného DM a 
materiálu 

0 0% 67 0% 

Změna stavu rezerv -176 -1% -1053 -4% 

Ostatní provozní výnosy 365 1% 447 2% 

Ostatní provozní náklady 292 1% 273 1% 

převod provozních výnosů 0 0% 134 0% 

Provozní výsledek hospodaření 2837   3400   

Výnosové úroky 133 1% 84 0% 

Nákladové úroky 0 0% 0 0% 

Ostatní finanční výnosy 0 0% 2 0% 

Ostatní finanční náklady 167 1% 160 1% 

Finanční výsledek hospodaření -34   -74   

Daň z příjmů za běžnou činnost 642 2% 725 3% 

Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 

2161   2601   
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Výsledek hospodaření za účetní 
období 

2156   2601   

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

2798   3326   

EBIT= EBT+ NAKL. ÚROKY 2798   3326   

Výnosy celkem 26294   27003   

Náklady celkem 24133   24402   

 

 

  2011   2012   2013   

Tržby za prodej zboží 0 0% 0 0% 0 0% 

Výkony 27597 100% 25 682 100% 17 795 97% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 

27734 100% 25 809 100% 18 363 100% 

změna stavu zásob vlstní činností -137 0% -127 0% -618 -3% 

Aktivace 0 0% 0 0% 50 0% 

Výkonova spotřeba 11192 40% 9 330 36% 8 177 45% 

Spotřeba materiálu a energie 664 2% 548 2% 487 3% 

Služby 10528 38% 8 782 34% 7 690 42% 

Přidaná hodnota 16405   16 352   9 618   

Osobní náklady 13596 49% 13 919 54% 11 119 61% 

Mzdové náklady 9827 35% 10 132 39% 8 555 47% 

Odměny členům orgánů 
společnosti a družstva 

220 1% 210 1% 55 0% 

Náklady na SP a ZP 3349 12% 3 381 13% 2 365 13% 

Sociální náklady 200 1% 196 1% 144 1% 

Daně a poplatky 13 0% 16 0% 14 0% 

Odpis dlouhod. Hmot. A nehmot. 
Majetku 

775 3% 616 2% 392 2% 

Tržby z prodeje dlouh. Hmotného 
majetku a materiálu 

169 1% 0 0% 229 1% 

Tržby z prodeje dlouh. Hmotného 
majetku 

169 1% 0 0% 229 1% 

Tržby z prodeje materiálu 0 0% 0 0% 0 0% 

Zůstatková cena prodaného DM a 
materiálu 

58 0% 0 0% 282 2% 

Změna stavu rezerv 17 0% 216 1% -280 -2% 

Ostatní provozní výnosy 452 2% 337 1% 689 4% 

Ostatní provozní náklady 2 0% 20 0% 32 0% 

převod provozních výnosů 0   0   0   

Provozní výsledek hospodaření 2565   1 902   -1 023   
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Výnosové úroky 130 0% 134 1% 103 1% 

Nákladové úroky 0 0% 0 0% 0 0% 

Ostatní finanční výnosy 1 0% 0 0% 1 0% 

Ostatní finanční náklady 141 1% 138 1% 109 1% 

Finanční výsledek hospodaření -10   -4   -5 0% 

Daň z příjmů za běžnou činnost 551 2% 451 2% -8 0% 

Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 

2004   1 447   -1 020   

Výsledek hospodaření za účetní 
období 

2004   1 447   -1 020   

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

2556   1 898   -1 028   

EBIT= EBT+ NAKL. ÚROKY 2556           

Výnosy celkem 28349   26153   18817   

Náklady celkem 26345   24 706   19 837   

 

Horizontální analýza 

  2009 2010 2011 2012 2013  

výnosy 26 294 27 003 28 349 26153 18817  

náklady 24 133 24 402 26 345 24706 19837  

VH za 
běžnou 
činnost 

2 161 2 601 2 004 1447 -1020  

aktiva 14 792 15 917 16 906 16 905 13 806  

VK 11 343 13 161 14 373 13 803 11 253  
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Příloha č. 5 Výpočty pro pyramidový rozklad ROE 

roky 2009-2010 2009 2010 rozdíl relativní 
změna 

EAT/T 0,08 0,10 0,01 15,07% 

A/VK 1,30 1,21 -0,10 -7,71% 

T/A 1,76 1,76 -0,06 -3,30% 

EAT/EBT 0,77 0,78 0,01 1,52% 

EBT/EBIT 1,00 1,00 0,00 0,00% 

EBIT/T 0,11 0,12 0,02 13,55% 

360/(A/T). 360 204,84 211,65 6,81 -3,50% 

FA/T . 360 14,21 18,99 4,78 -2,43% 

OA/T . 360 190,64 192,67 2,03 -1,03% 

CZ/A 0,23 0,17 -0,06 -8,30% 

CZdl/A 0,00 0,00 0,00 9,00% 

CZkr/A 0,19 0,14 -0,05 -7,20% 

Czost/A 0,04 0,03 -0,01 -1,20% 

t/EBIT 0,23 0,22 -0,01 1,52% 

Nmat/T 0,03 0,03 0,00 4,00% 

Nmzdy/T 0,37 0,36 -0,01 8,45% 

Nost/T 0,49 0,49 -0,01 5,06% 

roky 2010-2011 2010 2011 rozdíl relativní 
změna 

EAT/T 0,10 0,07 -0,02 -24,02% 

A/VK 1,21 1,18 -0,03 -2,36% 

T/A 1,70 1,64 -0,06 -3,10% 

EAT/EBT 0,78 0,78 0,00 0,25% 

EBT/EBIT 1,00 1,00 0,00 0,00% 

EBIT/T 0,12 0,09 -0,03 -24,27% 

360/(A/T). 360 211,65 219,45 7,79 -3,20% 

FA/T . 360 18,99 14,62 -4,37 1,79% 

OA/T . 360 192,67 204,83 12,17 -4,97% 

CZ/A 0,17 0,15 -0,02 -2,40% 

CZdl/A 0,00 0,00 0,00 0,02% 

CZkr/A 0,14 0,13 -0,01 -1,06% 

Czost/A 0,03 0,02 -0,01 -1,39% 

t/EBIT 0,22 0,22 0,00 0,25% 

Nmat/T 0,03 0,02 -0,01 3,85% 

Nmzdy/T 0,36 0,35 -0,01 6,45% 

Nost/T 0,49 0,53 0,04 -34,57% 

roky 2011-2012 2011 2012 rozdíl relativní 
změna 

EAT/T 0,07 0,06 -0,016 -0,22% 

A/VK 1,18 1,23 0,049 3,54% 

T/A 1,64 1,53 -0,114 -6,30% 

EAT/EBT 0,76 0,78 0,022 2,55% 

EBT/EBIT 1,00 1,00 0,00 0,00% 

EBIT/T 0,09 0,07 -0,019 -20,16% 

360/(A/T). 360 219,45 235,80 -0,114 -6,30% 

FA/T . 360 14,62 10,71 -3,903 1,61% 
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OA/T . 360 204,83 225,09 20,257 1,10% 

CZ/A 0,15 0,18 0,034 3,40% 

CZdl/A 0,00 0,00 0,00 -0,01% 

CZkr/A 0,13 0,15 0,018 1,86% 

Czost/A 0,02 0,03 0,015 1,52% 

t/EBIT 0,24 0,22 -0,022 2,55% 

Nmat/T 0,02 0,02 -0,003 2,94% 

Nmzdy/T 0,35 0,39 0,038 -41,48% 

Nost/T 0,53 0,51 -0,017 18,39% 

roky 2012-2013 2012 2013 rozdíl relativní 
změna 

EAT/T 0,06 -0,06 -0,11 -190,18% 

A/VK 1,18 1,23 0,05 0,11% 

T/A 1,53 1,33 -0,20 0,0% 

EAT/EBT 0,99 0,76 -0,23 -2,64% 

EBT/EBIT 1,00 1,00 0,00 0,00% 

EBIT/T 0,07 -0,06 -0,13 0,00% 

360/(A/T). 360 235,82 270,66 34,85 -148,8% 

FA/T . 360 15,71 3,86 -11,84 -0,01% 

OA/T . 360 220,11 266,80 46,69 0,05% 

CZ/A 0,15 0,18 0,04 0,11% 

CZdl/A 0,00 0,00 0,00 0,00% 

CZkr/A 0,13 0,15 0,02 0,06% 

Czost/A 0,02 0,03 0,01 0,04% 

t/EBIT 0,01 0,24 0,23 -2,64% 

Nmat/T 0,02 0,03 0,01 -6,07% 

Nmzdy/T 0,39 0,47 0,07 -84,20% 

Nost/T 0,51 0,56 0,05 -58,49% 
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Příloha č. 6 Výpočty pro poměrové ukazatele 

Tab. 4.1 Ukazatele rentability za období 2009 - 2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Výsledné ROA  18,916% 20,896% 15,119% 11,227% -7,446% 

výsledné ROE  19,007% 19,763% 13,943% 10,483% -9,064% 

výsledné ROS  8,294% 9,560% 7,139% 5,607% -5,486% 

výsledné ROCE  24,667% 25,252% 17,766% 13,735% -9,130% 

      

 

Tab. 4.2 Ukazatele likvidity za období 2009 – 2013  

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Výsledná běžná likvidita 4,813 6,463 7,166 6,412 6,523 

Výsledná pohotová likvidita 4,288 5,799 6,568 6,034 6,255 

Výsledná okamžitá likvidita 3,817 4,997 5,647 5,545 5,730 

 

Tab. 4.3 Ukazatele zadluženosti za období 2009 – 2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Výsl. Celk. Zadl. 19,206% 14,054% 13,055% 14,913% 15,138% 

Výsledek zadluž. vlastních 

zdrojů 

25,046% 16,997% 15,355% 18,26415% 18,57283% 

Výsledek koef.samof. 76,683% 82,685% 85,017% 81,650% 81,508% 

 

Tab. 4.5 Ukazatele aktivity za období 2009 – 2013  

  2009 2010 2011 2012 2013 

Obrat aktiv 1,76 1,71 1,65 1,53 1,35 

Obrat stálých aktiv 26,69 20,13 27,33 36,25 202,09 

Obrat zásob 17,45 18,38 21,27 27,22 33,26 

Doba obratu zásob ve dnech 21 20 17 13 11 

Doba obratu pohledávek ve dnech 18 24 26 17 21 

Doba obratu krátkodobých závazků ve dnech 39 30 28 35 40 

Obchodní deficit ve dnech -21 -6 -2 -18 -19 

 


