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1. Úvod 
 

Díky světové hospodářské krizi jsou v dnešní době podmínky pro podnikání nelehké. 

Obchodní prostředí je bouřlivé a není tedy divu, že jsou manažeři nuceni nejen často přijímat 

rozhodnutí mající nemalý vliv na bonitu podniku, ale také přehodnocovat své obchodní 

postavení. 

Mnoho podniků si proto jako svůj prioritní cíl stanovuje zabezpečení efektivnosti 

svého hospodářství. K zabezpečení tohoto cíle využívají spoustu nástrojů, jedním z nich je i 

finanční analýza. 

Cílem finanční analýzy není jen poznat finanční zdraví firmy, ale také identifikovat 

silné stránky podniku, na kterých by bylo možné v budoucnu stavět a rozpoznat slabiny, které 

by mohly znamenat problémy. Pomocí tohoto nástroje lze i nahlédnout do oblastí týkající 

se pohybu kapitálu ve firmě, kvality jeho řízení a vlivu hospodaření firmy na její postavení 

na trhu. Finanční analýza tedy ve zkratce hledá odpovědi na otázky týkající se hospodaření 

firmy. 

Bakalářskou práci jsem zaměřila na posouzení ekonomické a finanční situace 

podniku Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. Hlavní náplní podnikání této společnosti je 

distribuce vody domácnostem a firmám a také správa vodovodní a kanalizační sítě.  

K posouzení ekonomické a finanční situace společnosti budou využity vybrané 

metody finanční analýzy, jenž budou popsány v jednotlivých kapitolách bakalářské práce.  

Dále také aplikuji jednotlivé nástroje finanční analýzy. Výpočty budou prováděny za 

jednotlivé roky a uspořádány do přehledných tabulek. Následně je srovnám v časové řadě. 

Informace potřebné k provedení finanční analýzy byly získány z finančních výkazů 

podniku za sledované období 2005 – 2008. Tyto výkazy jsou veřejně dostupné 

na internetových stránkách společnosti. 

Posledním bodem bakalářské práce bude zhodnocení výsledků analýzy a také návrh 

možných opatření pro zlepšení situace podniku. 
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2. Charakteristika OVAK, a. s. 
 

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. je vodohospodářská organizace, která zajišťuje 

uspokojení potřeb zákazníků při jejich zásobování kvalitní pitnou vodou a odvedení a čištění 

vod splaškových.  

Začneme dispečinkem, který můžeme přirovnat k mozku celé společnosti. Z jeho 

ústředí se koordinují veškeré dodávky pitné vody z úpravny vody Nová Ves, několika 

čerpacích stanic i ze systému dálkových přivaděčů. Distribuce probíhá přes městskou 

distribuční síť přímo k zákazníkovi. Systémem měření a dálkového sledování jsou zde 

nepřetržitě monitorovány aktuální stavy na důležitých uzlech rozvodné sítě, vodojemech, 

tlakových stanicích. Stejně tak jsou sledovány průtoky a stavy na kanalizační síti.  

V případě poruchy dispečer vyšle pohotovostní vozidlo, jehož kvalifikovaná posádka 

se snaží najít příčinu poruchy, odstaví postiženou vodovodní větev, tak aby následně přivolaní 

pracovníci havarijní služby mohli rychle a efektivně odstranit příčinu havárie. 

OVAK, a. s. nám tedy hlavně zajišťuje dodávku pitné vody do našich domácností. 

Na základě naší spotřeby a odběru vzniká poměrně velké množství vody, kterou přímo 

nezkonzumujeme a nazýváme ji jako odpadní.  

O odvedení odpadních vod na čistírnu se stará středisko kanalizační sítě, které dbá o to, 

aby stokový systém byl schopen převést odpadní i dešťové vody. Kromě toho svými 

fekálními vozy odčerpává obsah žump obyvatel a čistí ucpané odpadní roury a kanály města 

Ostravy.  

Mezi odpadní vodu považujeme také dešťovou vodu a vodu z různých průmyslových 

center. Proto jsou pro velká města vybudovány Ústřední čistírny odpadních vod s pomocnými 

čističkami odpadních vod a čerpacími stanicemi. Ty zajišťují spolehlivé přivedení odpadní 

vody do čisticího procesu, které za pomocí píle všech zaměstnanců zajišťují zodpovědné 

pročištění odpadní vody a jejího návratu zpět do přírody. Proto se dá nazvat Ústřední čistírna 

odpadních vod jako „játra města“. 

Nesmíme taky opomenout na akreditovanou laboratoř, která svými rozbory hlídá 

dodržování norem jak pitné tak odpadní vody.  

Hlavní části je srdce OVAKu - ředitelství, které hospodaří s finančním kapitálem a 

rozhoduje o investicích do inovací vodohospodářských budov, strojů a zařízení a obstarává 

veškerou administrativní činnost.  
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2.1. Historie firmy 

Ostrava patřila dlouhá staletí k malým nevýznamným městům. Tak tomu bylo až do 

poloviny 19. století. V té době spotřeba vody nepřesahovala 20 litrů na osobu na den. V roce 

1985 to však již bylo 138 litrů a v současnosti se spotřeba pohybuje okolo 121 litrů vody 

na osobu na den. 

Ještě v roce 1872 žilo v Moravské Ostravě 8 tisíc obyvatel a vodu stačilo zajistit 

několik veřejných studní. Avšak již v roce 1889, vlivem nastávajícího rychlého rozvoje města, 

pouze kapacita studní nestačila. Proto byla v letech 1889 – 1890 firmou Kress vybudována 

první vodárna, betonový vodojem na Hulváckém kopci a postaven první vodovodní řad 

o průměru 225 mm o délce 2 216 m a dále 200 mm v délce 670 m až po koksovnu Karolina a 

později až do Přívozu. Systém byl současně propojen s taktéž novým vodovodem ze Staré 

Bělé do Vítkovic a Moravské Ostravy. 

Od roku 1910 se situace vyvíjí z počátku pozvolným vzrůstajícím trendem, později 

po roce 1950 velmi dynamickým s kulminací v roce 1985. Od tohoto roku naopak vykazuje 

sestupný vývoj až ke kritickému stavu vzhledem k původní dimenzi vodovodní sítě. Hlavní 

důvody k tomuto opačnému vývoji byly hned dva – nižší počet obyvatel než se předpokládalo 

a také postupné redukování průmyslu oproti očekávanému rozvoji. Tato fakta jsou 

v současnosti důvodem výrazného poklesu poptávky po pitné vodě. 

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace jak ji známe dnes, tedy v právní formě 

akciové společnosti, vznikla dne 1. května 1992 a to na základě zápisu do Obchodního 

rejstříku ze dne 30. dubna 1992 dle § 172 zákona č. 513/1991 Sb. Zakladatelem je Fond 

národního majetku České společnosti. 

 

2.2. Identifikace firmy 

Obchodní jméno:     Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.  

 (dále také OVAK, a. s.) 

Sídlo společnosti: Ostrava – Moravská Ostrava, 

 Nádražní 28/3114, PSČ 729 71 

Právní forma:          akciová společnost dle § 172 

Datum vzniku společnosti: 1. května 1992 

Den zápisu do obch. rejstříku:  30. dubna 1992 

Rejstříkový soud:        Krajský soud Ostrava 
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Číslo v obchodním rejstříku:     oddíl B, vložka 348 

Zakladatel: Fond národního majetku České republiky se sídlem 

 v Praze, Gorkého náměstí 32  

IČ:                 45193673 

DIČ:                 CZ45193673 

 

 

2.2.1. Vedení společnosti 

Ing. Antonín Láznička - generální ředitel a prokurista 

Ing. Petr Konečný, MBA - ředitel pro strategii  

Ing. David Kutý - výrobní ředitel 

Ing. Radka Kubatíková - finanční ředitelka 

Mgr. Jarmila Božoňová - personálně-právní ředitelka 

 

2.2.2. Představenstvo OVAK, a. s. 

Ing. Petr Kajnar - předseda  

Pierre-Etienne Segre - místopředseda 

Ing. Dalibor Madej - člen  

Bc. Radana Zapletalová - člen  

Fabrice Rossignol - člen  

Ing. Alois Mazák - člen  

Ing. Antonín Láznička - člen 

 

2.2.3. Dozorčí rada OVAK,  a. s. 

Ing. František Kolařík - předseda 

PhDr. Pavel Kavka - místopředseda 

RNDr. Lubomír Habrnál - člen  

Mgr. Jarmila Chlopková - člen 

František Švejdík - člen 

Ing. Jana Hajná - člen  

 



 6 
 

2.2.4. Akcionáři 

SUEZ ENVIRONNENMENT 50,07 % 

Statutární město Ostrava  28,55 % 

RNDr. Habrnál Lubomír  12,00 % 

Ostatní     09,38 % 

 

2.2.5. Předmět podnikání 

Společnost OVAK se zabývá následujícími činnostmi: 

 provozování vodovodů a kanalizací 

 silniční motorová doprava 

 technická a inženýrská činnost 

 technické testování a analýzy 

 projektová činnost v investiční výstavbě 

 jiné ubytovací služby 

 pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb 

 provádění inženýrských staveb 

 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

 servisní činnost 

 výroba a rozvod elektrické energie 

 poskytování technických služeb v rozsahu: 

- práce a služby měřicích vozů pro analýzu vodovodních a kanalizačních sítí 

- čisticí práce průmyslového charakteru 

- čištění kanalizací a přípojek 

- kontrola kanalizací televizní kamerou, zkoušky vodotěsnosti 

- vyhledávání poruch na vodovodním potrubí pomocí přístrojů 

- velkoobchod 

- výkon zeměměřičských činností 

- specializovaný maloobchod 

- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské 

povahy u fyzických a právnických osob 

- montáž měřidel 
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- činnost technických poradců v oblasti vodního hospodářství a laboratorních 

činností  

- vodoinstalatérství, topenářství  

- montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 

 

OVAK, a. s. je provozní společnosti. To znamená, že provozuje vodovodní a 

kanalizační sítě na území města Ostravy, avšak tyto sítě nevlastní. Jejich vlastníkem je 

statutární město Ostrava. Společnost si tyto sítě pronajímá na základě „Smlouvy o nájmu 

vodohospodářského majetku a o provozování vodárenských a kanalizačních služeb“ ze dne 

9. listopadu 1994. Nicméně tato smlouva byla nahrazena dne 22. prosince 2000, a to 

„Koncesní smlouvou“. Ta je platná do 31. prosince 2024.  

2.3. Technická data 

2.3.1. Vodovodní síť 
 

OVAK, a. s. zajišťuje vodovodní síť v délce 1 023 km. Dále 29 106 kusů vodovodních 

přípojek, jejichž celková délka činí 291 km.  

Vodovodní síť zahrnuje vodárenská zařízení, která slouží k výrobě, akumulaci a 

distribuci pitné vody ke koncovému odběrateli tj. 14 vodojemů s celkovým objemem 

4 390 m3, jednu úpravnu vod a 46 čerpacích stanic na síti. K výměrům má k dispozici 

29 285 kusů vodoměrů zabudovaných v síti. 

Mezi další zařízení lze zahrnout také hydranty, šoupátka nebo hlavní domovní uzávěry, 

které jsou umístěny v místě odbočení přípojky z hlavního vodovodního řádu. 
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3. Teoretická východiska použitých metod finanční 
         analýzy 
 
 

3.1. Finanční analýza 

Finanční analýza je pro podnik velmi důležitá především proto, že ukazuje skutečnou 

finanční situaci firmy a její hospodaření. Klíčem úspěchu každého manažera popřípadě 

podnikatele je zvládnutí této problematiky. 

Manažer, který ovládá použití základních nástrojů finanční analýzy, je schopen zpětně 

vyhodnotit svá rozhodnutí, odhadnout budoucí vývoj a také včas zjistit hrozící nebezpečí a 

reagovat na něj. Navíc jakékoliv finanční rozhodnutí je třeba podložit finanční analýzou. 

Finanční analýza však není důležitá jen pro management. O finanční situaci firmy 

se zajímají také dlouhodobí věřitelé, krátkodobí věřitelé a akcionáři. 

 

3.1.1 Finanční zdraví podniku 

Finanční zdraví podniku lze chápat jako schopnost podniku udržet dynamickou 

rovnováhu vzhledem k měnícím se podmínkám a požadavkům vnějšího prostředí a také 

vzhledem k rozhodujícím zájmovým skupinám. 

Je důležité toto zdraví podniku pomocí finanční analýzy sledovat, jelikož tak lze 

odhalit nepříznivé finanční toky, které mohou ohrozit existenci společnosti. 

 

3.1.2. Zdroje informací 

Mezi základní zdroje informací pro vypracování finanční analýzy patří účetní výkazy. 

Především tedy výkaz zisku a ztráty, rozvaha a výkaz cash flow. Cenná z hlediska informací 

je také příloha účetní závěrky, která může obsahovat doplňující informace. 

Informace pro finanční analýzu je tedy možné shrnout do tří oblastí: 

 

Finanční informace – informace vnitropodnikové, účetní výkazy, výroční zprávy, 

prognózy finančních analytiků a vedení firmy, zprávy o vývoji měnových relací, informace 

o burze a o úrokových mírách. 
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Kvantifikovatelné nefinanční informace – firemní statistiky, např. odbytu, produkci, 

zaměstnanosti, prosperity či normy spotřeby. Zahrnují se zde i interní směrnice. 

 

Nekvantifikovatelné informace – zprávy pracovníků jednotlivých útvarů firmy, 

informace z tisku, prognózy, nezávislá hodnocení, komentáře manažerů. 

 

3.1.3. Účetní výkazy 

Účetní výkazy jsou cenným zdrojem informací. Nalezneme v nich souhrnné informace 

o průběhu a úspěšnosti hospodaření podniku. 

Základní výkazy, ze kterých finanční analýza vychází lze rozdělit do dvou skupin: 

výkazy finančního účetnictví a výkazy vnitropodnikového účetnictví. 

Výkazy finančního účetnictví nebo také výkazy externí jsou důležité pro externí 

uživatele a to především proto, že vykazují stav a strukturu majetku, zdroje krytí majetku, 

výsledky hospodaření i pohyb peněžních prostředků. Mezi tyto výkazy patří bilance neboli 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví si podnik vytváří sám dle svého uvážení a svých 

potřeb. Jsou tedy interními informacemi a nejsou dostupné veřejnosti. Lze do této skupiny 

zařadit výkazy zobrazující náklady podniku v různých členěních například kalkulační apod., 

dále také výkazy o spotřebě materiálu na jednotku produkce a jiné.  

 

Rozvaha 
Rozvahou neboli bilancí chápeme přehled o aktivech a pasivech podniku k určitému 

okamžiku, které jsou uspořádány vhodným způsobem. 

Na majetek se tedy díváme ze dvou hledisek: 

Z hlediska majetku, se kterým podnik hospodaří – to vyjadřují Aktiva. 

Aktiva nalezneme na levé straně a vyjadřují co podnik vlastní (hmotný, nehmotný a 

finanční majetek, hotovost, zásoby a jiné) a také co mu dluží ostatní ekonomické subjekty 

(pohledávky, majetkové účasti). 

Z hlediska zdrojů, které jsou použity ke krytí majetku – neboli Pasiva. 

Pasiva na pravé straně vykazují způsoby, jakými je majetek společnosti financován. 

Financování majetku probíhá buďto z vlastních zdrojů (např. základní kapitál, hospodářský 

výsledek) nebo cizích zdrojů (úvěry, závazky dodavatelům, zaměstnancům a jiné). 
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Základní funkcí rozvahy je tedy přehledné uspořádání majetku podniku a jeho zdrojů 

financování a poskytnout tak základní informace pro zhodnocení finanční situace podniku. 

Nevýhodou je, že zachycuje informace o stavu peněžních prostředků pouze k určitému 

časovému okamžiku a tedy neukazuje pohyb peněz během účetního období. 

 

Výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka zobrazuje náklady, výnosy a hospodářský 

výsledek a tím poskytuje základní informace o finanční výkonnosti podniku. Zakládá 

se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období. 

Náklady a výnosy se zde prolínají (na rozdíl od rozvahy, v níž jsou aktiva a pasiva 

oddělena), což umožňuje zjistit dílčí hospodářské výsledky, a to provozní výsledek 

hospodaření, finanční výsledek hospodaření a mimořádný výsledek hospodaření. 

Výstupem je hospodářský výsledek za účetní období tj. zisk po zdanění nebo ztráta. 

 

Cash flow 
Cash flow neboli přehled o peněžních tocích informují o způsobu, jakým podnik 

vyprodukoval a použil peněžní prostředky. 

Přehled o peněžních tocích je tedy dynamickou veličinou. Představuje skutečný pohyb 

peněžních prostředků za určité období. Pomáhá zjistit, proč je společnost v platební 

neschopnosti či proč se zvyšuje nedostatek peněžních prostředků. 

Základní funkcí tohoto výkazu je vyjádřit veškeré změny ve finanční situaci podniku, 

zjistit zdroje tvorby peněžních prostředků a jejich využití za dané období. 

Člení se na tři základní oblasti: cash flow z provozní činnosti, z investiční činnosti a 

z finanční činnosti. 

Cash flow z provozní činnosti se týká hlavní výdělečné činnosti např. příjmy z prodeje 

výrobků, výdaje na materiál a mzdy apod. 

Cash flow z investiční činnosti zahrnuje nákup a prodej prostředků investiční povahy. 

Cash flow z finanční činnosti se týká finančních půjček, emisí akcií, splátek dluhů, 

výplat dividend a ostatní finanční transakce. 

Sledování tohoto výkazu je nesmírně důležité, neboť společnost sice může být zisková, 

nicméně se zároveň může nacházet v platební neschopnosti. 
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3.1.4. Uživatelé finanční analýzy 

Uživatele informací vyplývající z finanční analýzy lze rozdělit do dvou skupin – 

interní a externí uživatelé. 

Mezi interní uživatele patří především vlastníci tzn. akcionáři, společníci a 

management.  

Vlastníci využívají informace především pro rozhodování o investicích (souvisí 

s rizikovostí investice, kapitálovým zhodnocením aj.) a také pro kontrolu (vlastníci mají 

zájem na tom, aby byl podnik stabilní, likvidní, rentabilní a aby vytvářel zisk, proto kontroluje 

management, zda vedou podnik ke stanoveným cílům). 

Pro management je finanční analýza důležitá nejen v oblasti dlouhodobého 

finančního řízení, ale také v oblasti operativního finančního řízení. Rozhodují tedy o struktuře 

a výši majetku a zdrojů, alokaci peněžních prostředků, rozdělení zisku, ocenění podniku aj. 

Externími uživateli jsou banky, potencionální akcionáři, dodavatelé i odběratelé, 

konkurence, zaměstnanci, stát a další. 

Banky sledují zejména zadluženost podniku a také jak je podnik schopen hradit své 

závazky. Tyto informace banky využívají při rozhodování o tom, zda společnosti poskytnout 

úvěr či nikoliv. 

Potencionální akcionáři jsou investoři, kteří uvažují o koupení podílu v podniku. 

Zajímají se o finanční zdraví podniku a informace využívají i k porovnání s jinými podniky 

do kterých by bylo možno investovat. 

Dodavatele zajímá schopnost podniku splatit své závazky, proto sledují krátkodobou 

prosperitu, solventnost a likviditu. To jim pomáhá v rozhodování zda poskytnout 

dodavatelský úvěr na poskytované výrobky či služby. 

Pro odběratelé je zajímavá finanční stránka podniku především z důvodu 

dlouhodobější spolupráce, kdy jsou se svou činností závislí na dodávkách sledované 

společnosti. Důvodem je především to, že by mohly nastat potíže s dodávkami a tím by 

se ohrozila výroba podniku závislého na dodávkách. 

Konkurence využívá informace ke srovnání se svými výsledky finanční analýzy. 

Zajímá je rentabilita, tržby, zásoby a doba obratu zásob. 

Zaměstnanci sledují finanční analýzu z hlediska jistoty zaměstnání, možného růstu 

mezd a sociálních výhod. 

Stát používá údaje pro vedení statistiky, kontrolu podniků se státní účastí, daňovou 

kontrolu apod. 
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Finanční analýza podniku však zajímá i další subjekty, jako například obchodníky 

s cennými papíry, novináře, univerzity, analytiky, daňové poradce, odborové svazy aj. 

 

3.2. Metody finanční analýzy 

Finanční analýza se vypracovává pomocí řady metod. Tyto metody lze členit různě, 

v různých literaturách nalezneme různé členění. Zde si uvedeme základní členění dle dvou 

autorů. 

Podle pánů Mrkvičky a Koláře lze metody uspořádat do dvou skupin – fundamentální 

finanční analýza a technická finanční analýza. 

Fundamentální finanční analýza využívá spíše kvalitativní údaje o podniku. Základní 

metodou je odborný odhad založený na hlubokých empirických i teoretických zkušenostech 

analytika. Informace kvantitativní povahy jsou využívány bez algoritmických postupů. 

Technická finanční analýza se soustřeďuje na kvantitativní zpracování ekonomických 

dat s použitím matematicko-statických a dalších algoritmizovaných metod. Výsledky 

zpracování jsou nejen kvantitativně, ale i kvalitativně vyhodnocovány. 

 

Elementární metody technické analýzy 
Analýza stavových (absolutních) ukazatelů: 

 horizontální analýza (analýza trendů) 

 vertikální analýza (procentní rozbor). 

Analýza fondů finančních prostředků: 

 analýza čistého pracovního kapitálu 

 analýza čistých pohotových prostředků 

Analýza poměrových ukazatelů 

 rentabilita 

 aktivita 

 zadluženost  

 likvidita 

 analýza ukazatelů kapitálového trhu 

 analýza ukazatelů založená na cash flow 

Analýza soustav ukazatelů: 

 Du Pontův rozklad 

 Ostatní pyramidové rozklady 
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METODY FINANČNÍCH ANALÝZ 

Deterministické metody Matematicko-statistické metody 

Analýza trendů 
(horizontální analýza) 

Analýza struktury 
(vertikální analýza) 

Poměrová analýza 

Analýza soustav 
ukazatelů 

Analýza citlivosti 

Regresní analýza 

Diskriminační analýza 

Analýza rozptylu 

Testování statických hypotéz 
(t-test, F-test) 

Další členění uvedla ve své publikaci Finanční rozhodování a řízení podniku paní Prof. 

Dr. Ing. Dana Dluhošová – viz. obr. 3.1. 

 
 
Obr. 3.1: Členění metod finanční analýzy 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.2.1. Horizontální analýza 

Analýza trendů sleduje vývoj sledované veličiny v čase (nejčastěji ve vztahu 

k určitému minulému účetnímu období). Horizontální analýza tedy umožňuje zkoumání 

průběhu změn a tím také odhalovat dlouhodobé trendy finančních položek. 

Tuto metodu využíváme pro zjištění procentních změn jednotlivých položek rozvahy 

v porovnání s minulým obdobím. Výsledek vyjadřujeme v procentech či v absolutních číslech. 

Při interpretaci změn musíme brát v úvahu jak relativní změny tak také absolutní. 

    
Absolutní změna = Bi(t) – Bi(t-1) x  100 

    

Relativní změna (%) = 
Bi(t) – Bi(t-1) 

x 100 
Bi(t-1) 

 
Bi(t) – hodnota bilanční položky „i“ v čase „t“ 
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3.2.2. Vertikální analýza 

Vertikální analýza neboli analýza struktury či procentní rozbor sleduje položky 

finančních výkazů vztažené k určité veličině například k celkové bilanční sumě. Posuzujeme 

tedy význam dílčích složek vybraného souhrnného absolutního ukazatele. 

Ukazatel se využívá především při rozboru majetkové a finanční struktury podniku. 

 

Podíl na celku (%) = 
Bi 

x 100 
∑Bi 

 

Bi   – velikost položky sledovaného výkazu 

∑Bi – suma hodnot položek v rámci určitého celku 

 

3.2.3. Analýza fondů finančních prostředků 

Jako „fondy“ se ve finanční analýze a finančním řízení označují ukazatelé, jenž jsou 

vypočítávané jako rozdíly mezi určitými položkami aktiv a pasiv. 

Mezi fondy, které jsou nejvíce ve finanční analýze využívány patří: 

 Čistý pracovní kapitál 

 Čisté pohotové prostředky (čistý peněžní fond) 

 Čisté peněžně-pohledávkové finanční fondy 

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 
Čistý pracovní kapitál lze definovat jako část oběžného majetku, jenž se během roku 

promění na pohotové finanční prostředky a poté co se splatí krátkodobé závazky se může 

použít k uskutečnění podnikatelského záměru. Zjednodušeně řečeno, je to ta část oběžných 

aktiv, jenž je financována dlouhodobými zdroji. 

Velikost tohoto ukazatele je významným měřítkem platební schopnosti podniku tzn. 

zda je podnik schopen uhradit své závazky. 

Z pohledu manažera lze ČPK určit jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a 

krátkodobými cizími pasivy. 

 

ČPK = celková oběžná aktiva – krátkodobá cizí pasiva 
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Rovnici lze napsat ještě také dalším způsobem a to z pohledu vlastníka: 

 

ČPK = vlastní kapitál + dlouhodobá cizí pasiva – dlouhodobá aktiva 

 
 

3.2.4. Poměrová analýza 

Při této metodě jsou analyzovány soustavy poměrových ukazatelů. Dáváme tedy 

do „poměru“ různé položky finančních výkazů mezi sebou. 

Výsledky analýzy umožňují zjistit momentální ekonomickou situaci podniku. Lze je 

také srovnávat v čase, což pomáhá ohodnotit vývojový trend hospodaření podniku. 

Při analyzování podniku pomocí poměrové analýzy jsou vytvářeny soustavy ukazatelů. 

Rozsáhlejší soustavy čítají až několik desítek ukazatelů. Rozlišujeme 2 druhy soustav: 

pyramidovou a paralelní. 

Základními ukazateli jsou: 

 rentabilita 

 aktivita 

 zadluženost 

 likvidita 

 

Pyramidová soustava ukazatelů 

Základem je funkční závislost mezi jednotlivými ukazateli. Existuje tedy základní 

ukazatel, jenž je postupně dekomponován do dílčích ukazatelů. Díky tomuto postupu je 

vytvořen tvar soustavy – pyramida. 

Pyramidová soustava ukazatelů umožňuje kvantitativně ohodnotit vliv dílčích 

ukazatelů na základní ukazatel. Závislost lze vyjádřit matematickou rovnicí. 

Výhodou této soustavy je matematická přesnost a provázanost ukazatelů. 

Nevýhodou je, že některé používané ukazatele jsou obtížně ekonomicky 

interpretovatelné. 

 

Paralelní soustava ukazatelů 

Pro tuto soustavu jsou typické skupiny ukazatelů. Již tedy není podstatná závislost 

všech ukazatelů mezi sebou. 

Jednotliví ukazatelé se do skupin řadí podle příbuznosti a interpretace. 
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Předností je možnost snadno vyjádřit požadované vlivy a faktory a to díky tomu, že 

lze použít ukazatele dobře ekonomicky interpretovatelné a známé. 

Mínusem je fakt, že popsat vazby mezi ukazateli je velmi obtížné, často nemožné. 

 

 

Ukazatele rentability 

 
Rentabilitu ukazuje, jak je podnik schopen vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu. Obecně tedy vyjadřuje závislost mezi výsledky hospodaření 

a vloženými prostředky. 

Jak již bylo výše naznačeno, počítáme se ziskem. Různé ukazatele zahrnují zisk 

v různých formách.  

Výběr kategorie zisku závisí na tom, co chceme zjistit tzn. pokud chceme porovnávat 

hospodaření s jinými podniky ve stejném oboru použijeme v čitateli hrubý zisk neboli zisk 

před úhradou daní. A to z toho důvodu, abychom vyloučili vliv změny sazby daně z příjmu 

právnických osob, neboť nezávisí na tom, jak je podnik financován. 

Chceme-li si však udělat nezávislou představu jak podnik funguje, použijeme zisk 

po zdanění. 

Kategorie zisku, jenž jsou dosazovány, jsou: 

 EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization) – zisk před odpisy, úroky a zdaněním 

 EBIT (Earnings before Interest and Taxes) – zisk před úhradou úroků a 

daní, neboli zisk z provozní činnosti (toto označení je však zavádějící) 

 EBT (Earnings before Taxes) – zisk před zdaněním, nebo také hrubý 

zisk 

 EAT (Earnings after Taxes) – zisk po zdanění, neboli čistý zisk, který 

zůstává v podniku pro rozdělení mezi akcionáře (popř. společníky) a zvýšení vlastního 

kapitálu. 

 

Pro všechny ukazatele rentability, jenž budou následně popsány, je žádoucí rostoucí 

trend. Vzorce pro veškeré poměrové ukazatele byly čerpány z literatury Dluhošová (2008). 

 



 17 
 

Rentabilita aktiv (Return on Assets, ROA) – v některých publikacích se označuje 

také jako rentabilita celkového kapitálu. Dáváme do poměru zisk před zdaněním a úroky 

s celkovými aktivy (tj. veškerý vložený kapitál neboli vlastní zdroje podniku, dlouhodobé a 

krátkodobé závazky), proto je tento ukazatel považován za klíčové měřítko rentability. 

Vyjadřujeme tedy celkovou efektivnost podniku 

Hodnotíme reprodukci veškerého kapitálu vloženého do podniku bez ohledu na to, 

z jakých zdrojů byly financovány. 

 

ROA (%) = EBIT x 100 aktiva 
 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity, ROE) – tento ukazatel zajímá 

především vlastníky podniku. Ukazuje, s jakou intenzitou je majetek podniku obnovován. 

Rentabilita vlastního kapitálu je závislá na rentabilitě celkového kapitálu i úrokové 

míře cizího kapitálu.  

 

 

 

 

Hodnota ROE by měla být vyšší nebo minimálně stejná než míra výnosu 

u bezrizikových státních dluhopisů. 

Nárůst ukazatele může způsobit větší vytvořený zisk, pokles úrokové míry cizího 

kapitálu, snížení podílu vlastního kapitálu na celkovém kapitálu a samozřejmě také 

kombinace uvedených možností.  

 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (Return on Capital Employed, 

ROCE) – neboli rentabilita dlouhodobých zdrojů. Hodnotíme, zda bylo využití dlouhodobých 

investic efektivní. Čitatel zahrnuje celkové výnosy všech ukazatelů, jmenovatel obsahuje 

vlastní kapitál a dlouhodobé dluhy, jsou tedy vyloučeny krátkodobé zdroje. Ukazatel je často 

používán k mezipodnikovému porovnávání. 

 

 

 

ROE (%) = EAT x 100 vlastní kapitál 

ROCE (%) = EBIT x 100 vlastní kapitál + dlouhodobé dluhy 
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Rentabilita tržeb (Return on Sales, ROS) – vyjadřuje zisk vztažený k tržbám, což 

značí ohodnocení výkonů firmy za určité období. Jinak řečeno, je to množství zisku 

na jednotku tržeb, vše samozřejmě v korunách. 

Je-li rentabilita tržeb využívána pro potřeby vnitropodnikového řízení firmy, pak 

vychází z hrubého zisku EBT. Chceme-li však tento ukazatel využít k mezipodnikovému 

porovnávání, je nutné vyloučit vliv rozdílného úrokového zatížení. V tomto případě tedy 

použijeme EBIT, tedy zisk před úhradou úroků a daní. 

Díky ROS se můžeme dozvědět zajímavé informace o firmě, například pokud je 

hodnota nízká, pak lze předpokládat, že je na vinně chybné řízení firmy. Hodnota na střední 

úrovni značí dobrou práci managementu a dobré jméno firmy na trhu, vysoká hodnota 

ukazuje nadprůměrnou úroveň podniku.  

 

 
 

 

 

Rentabilita nákladů – udává, kolik Kč čistého zisku získáme při vložení 1 Kč 

celkových nákladů. Ukazatel tedy dokumentuje, jak jsou zhodnoceny vložené náklady 

do hospodářského procesu. Čím je hodnota vyšší, tím je zhodnocení nákladů lepší a tím je 

také vyšší procento zisku. 

 

 

 

 

 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti 
 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti hodnotí strukturu finančních zdrojů 

podniku. Sledujeme vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji a také měříme rozsah 

využívání dluhu k financování podniku. 

Růst zadluženosti může přispět k rentabilitě podniku a tím i vyšší tržní hodnotě, 

zároveň však zvyšuje riziko finanční nestability. 

ROS (%) = Čistý zisk 
x 100 Tržby 

Rentabilita nákladů (%) = 
EAT 

x 100 Celkové náklady 
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Cizí kapitál je pro podnik levnější a to z důvodu daňových dopadů. Proto je určitá míra 

zadluženosti pro firmu užitečná. Působí zde tzv. daňový štít, to znamená, že úroky, které 

podnik zaplatí za finanční výpomoci od různých institucí jsou daňově uznatelným nákladem.  

Na druhou stranu příliš vysoké zadlužení společnosti zvyšuje finanční riziko, neboť je 

podnik velmi zatížen splácením úroků, což může ohrozit jeho stabilitu. 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) – patří mezi nejdůležitější 

ukazatele. Díky tomuto ukazateli lze hodnotit různé stránky finanční stability podniku.  

Equity Ratio ukazuje, jak je podnik schopen krýt své závazky z vlastních zdrojů a také 

míru jeho finanční samostatnosti. 

Žádoucí je rostoucí trend, jelikož zvyšování podílu vlastního kapitálu na aktivech 

znamená upevňování finanční stability. Nutno však také podotknout, že pokud by byl tento 

podíl až neúměrně vysoký, může vést k poklesu výnosnosti vložených prostředků. 

 

 

 

 

 

Stupeň krytí stálých aktiv – poměřujeme dlouhodobý kapitál (vlastní i cizí) a stálá 

aktiva. Dlouhodobý majetek firmy by měl být krytý dlouhodobými zdroji, proto by ukazatel 

měl dosahovat alespoň 100 %. 

 

 

 

 

Výše uvedené dva ukazatele finanční stability a zadluženosti jsou v praxi často 

doplňovány dalšími doplňujícími ukazateli, kteří taktéž hodnotí strukturu majetku firmy. 

Například: 

 

 

 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech (%) = Vlastní kapitál x 100 Aktiva celkem 

Stupeň krytí stálých aktiv (%) = Dlouhodobý kapitál x 100 Stálá aktiva 

Podíl stálých aktiv = Stálá aktiva 
Aktiva celkem 

Podíl oběžných aktiv = Oběžná aktiva 
Aktiva celkem 

Podíl zásob = Zásoby 
Aktiva celkem 
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Celkové zadluženost (ukazatel věřitelského rizika) – používá se pro zhodnocení, zda 

je celkové zadlužení podniku přiměřené. Poměřujeme tedy celkové dluhy k celkovým 

aktivům, to znamená, že tento ukazatel umožňuje definovat podíl věřitelů na veškerém 

kapitálu podniku. 

Věřitelé firmy mají větší jistotu splacení závazků, pokud je hodnota tohoto ukazatele 

nízká, pro firmu je ale výhodnější vyšší hodnota tohoto ukazatele, protože cizí kapitál je 

levnější než vlastní. Obecně však platí, že je žádoucí klesající trend. 

 

 

 

 

Zadluženost vlastního kapitálu (Debt/Equity Ratio) – má obdobnou vypovídací 

schopnost jako předešlý ukazatel, tedy celková zadluženost. Hodnota roste s tím, jak roste 

proporce dluhů ve finanční struktuře firmy. Měla by se však pohybovat nejlépe v pásmu 80 % 

až 120 %. 

  

 

 

 

Ukazatel úrokového krytí - ukazatel úrokového krytí ukazuje, kolikrát je podnik 

schopen z provozního zisku pokrýt úroky. 

Hodnota by měla být vyšší než 100 %. Je-li výsledek roven 100 %, pak na krytí úroku 

připadá celý provozní zisk, v případě nižší hodnoty lze říci, že si podnik na úroky nevydělá. 

Je nutné tedy zvyšovat úrokové krytí, neboť čím bude vyšší, tím bude situace firmy lepší. 

  

 

 

 

Úrokové zatížení – je obrácenou hodnotou ukazatele úrokového krytí. Udává tedy, 

jakou část zisku odčerpají úroky. Z pohledu logiky je nejvýhodnější co nejnižší hodnota, 

nicméně optimální výše ukazatele závisí na výnosnosti vložených prostředků a úrokové míry, 

nemusí být tedy nejnižší. 

 

Celková zadluženost (%) = Cizí kapitál x 100 Aktiva 

Zadluženost vlastního kapitálu (%) = Cizí kapitál x 100 Vlastní kapitál 

Úrokové krytí (%) = EBIT x 100 úroky 

Úrokové zatížení (%) = Úroky x 100 EBIT 
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Doba návratnosti úvěru – udává kolik let je nutné k zaplacení úvěru z provozního 

zisku. Žádoucí je nízká hodnota ukazatele. 

 

 

 

 

 

 

Ukazatele likvidity 
 

Ukazatele likvidity slouží ke zjištění, jak je podnik schopen přeměnit svůj majetek 

na peněžní prostředky. Získáváme tedy informace o tom, zda-li bude mít podnik problémy 

se splacením svých krátkodobých závazků. 

Likvidita není ovlivněna pouze tím, jak rychle je podnik schopen inkasovat své 

pohledávky od odběratelů, ale také na tom, zda jsou jeho výrobky prodejné, je-li schopen 

prodat své zásoby v případě potřeby apod. 

Platební schopnost je jeden z nejvýznamnějších ukazatelů finanční situace, neboť 

odráží krátkodobou finanční stabilitu podniku. 

 

Ukazatel celkové likvidity (Current Ratio) – v některých publikacích je uveden také 

jako běžná likvidita. Poměřujeme objem oběžných aktiv jako potencionální objem peněžních 

prostředků a objem závazků, které jsou splatné v blízké budoucnosti. Měří tedy pokrytí 

krátkodobých závazků oběžnými aktivy.  

Objektivnost ukazatele závisí na stavu zásob a pohledávek. 

Ukazatel umožňuje porovnat situaci s podniky s obdobným charakterem činností nebo 

také s průměrem za odvětví. 

Hodnota by se měla v ideálním případě pohybovat v intervalu od 1,5 do 2,5. 

 

 

 

Tento ukazatel má však několik slabin. Jedna z nich je ta, že nesplňuje předpoklad, že 

všechna oběžná aktiva bude možné přeměnit na hotovost v krátkém čase, například část zásob 

může být jen těžko prodejná. Dále existuje ovlivnění v oblasti ocenění zásob (podle české 

Doba návratnosti úvěru = Úvěry 
EAT + Odpisy 

Celková likvidita = Oběžná aktiva 
Krátkodobé závazky 
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legislativy se zásoby oceňují v historických cenách, tzn. v cenách, které byly platné v době 

jejich pořízení) ve struktuře krátkodobých závazků z hlediska jejich splatnosti a také 

ve struktuře oběžných aktiv z hlediska jejich likvidity. 

 

Pohotová likvidita (Quick Ratio – Acid Test Ratio) – ukazatel pohotové likvidity 

se snaží eliminovat nedostatky předchozího ukazatele. To znamená, že se snaží vyloučit 

z oběžných aktiv zásoby. Do čitatele tedy zahrnuje pouze peněžní prostředky v hotovosti, 

na běžných účtech a také jejich ekvivalenty (volně obchodovatelné krátkodobé CP, směnečné 

pohledávky a šeky). 

Je také vhodné „očistit“ čitatel o nedobytné pohledávky či o pohledávky, jejíž 

návratnost je pochybná. 

Obecně platí, že by se ukazatel měl pohybovat v rozmezí 1 až 1,5. Výše je ovlivněna 

činností podniku, odvětvím, strategií podniku apod. 

 

 

 

 

 

Okamžitá likvidita (Cash Ratio) – okamžitá likvidita je velice důležitá z hlediska 

krátkodobého časového horizontu. Vyjadřuje tedy okamžitou platební schopnost podniku.  

Čitatel se tedy očistí až na samotné peněžní prostředky – tedy hotovost, peníze 

na bankovních účtech a také šeky, jako nejlikvidnější prostředky. Zařadit do okamžité 

likvidity je možné také zahrnout rychle mobilizovatelné rezervy, tzn. směnečné pohledávky, 

některé cenné papíry apod. 

Pozitivními hodnoty přesahují 0,2. 

 

 

 

 

 

Mimo těchto základních ukazatelů likvidity je vhodné použít také doplňkové, 

například ukazatele konstruované na bázi CF: 

 

Pohotová likvidita = Oběžná aktiva - Zásoby 
Krátkodobé závazky 

Okamžitá likvidita = Pohotové platební prostředky 
Krátkodobé závazky 
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Ukazatel čistého pracovního kapitálu (Net Working Capital) – řadí se mezi 

rozdílové ukazatele. 

Čistý pracovní kapitál charakterizuje tu část oběžného majetku, jenž se za sledované 

období přemění v pohotové peněžní prostředky a v okamžiku, kdy jsou splaceny krátkodobé 

závazky jej lze použít k uskutečnění podnikových záměrů. Zjednodušeně řečeno je to tedy 

část oběžného majetku krytá dlouhodobými zdroji. 

 

ČPK = Oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

nebo 

ČPK = Dlouhodobé zdroje – fixní aktiva 

 

 

 

Ukazatele aktivity 
 

 Ukazateli aktivity jsou souhrnně nazývány ukazatele relativní vázanosti kapitálu 

v různých formách aktiv. Tato skupina ukazatelů se snaží změřit, jak efektivně jsou 

využívány aktiva. Jedná se o ukazatele typu rychlost obratu a doba obratu. 

 

Ukazatel obratu celkových aktiv – neboli rychlost obratu vyjadřuje intenzitu využití 

celkového majetku.  

Výsledkem je počet obratů za určité období, tedy kolikrát v daném období určitá část 

majetku projde všemi stádii koloběhu a přemění na peněžní prostředky. 

Podnik by se měl snažit o co nejvyšší hodnotu, neboť v tom případě by využíval 

majetek nejefektivněji. 

 

 

 

 

Rychlost obratu zásob – tj. kolikrát se zásoby ve sledovaném období přemění 

na peněžní prostředky. 

Obrátka zásob 
(počet obratů/období) = Tržby 

Zásoby 
 

Obrátka celkových aktiv 
(počet obratů/období) = Tržby 

Aktiva 
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Doba obratu aktiv – je převrácená hodnota ukazatele rychlosti obratu. Ukazuje, za 

jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv.  

Je to tedy doba, která v průměru uplyne od vložení určité části majetku do výroby až 

do jeho uvolnění, tedy projde všemi stádii koloběhu. Neboli je to průměrná doba, za kterou 

se určitá část aktiv přemění na peněžní prostředky.  

Za pozitivní hodnotu považujeme co nejnižší, protože čím kratší bude doba obratu, tím 

kratší dobu budou peněžní prostředky vázány v aktivech a tím je také budeme moci vícekrát 

zhodnotit v koloběhu v daném období.  

 

Doba obratu aktiv (dny) = Celková aktiva x 360 
Tržby 

 

 

Doba obratu zásob – udává, za kolik dní se zásoby obrátí. Zjednodušeně řečeno lze 

říci, že tento ukazatel také může ukázat prodejnost výrobků podniku. 

 

 

 

 

 

Doba obratu pohledávek – ukazatel odráží platební disciplínu odběratelů. Vyjadřuje 

tedy průměrnou dobu od prodeje výrobků na úvěr po přijetí peněz. 

 

 

 

 

 

Doba obratu závazků – vyjadřuje průměrnou dobu, na kterou poskytli dodavatelé 

podniku úvěr. 

 

 

 

 

 

Doba obratu zásob (dny) = Zásoby x 360  
Tržby 

Doba obratu pohledávek (dny) = Pohledávky x 360 
Tržby 

Doba obratu závazků (dny) = Závazky x 360 
Tržby 
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3.2.5. Analýza soustav ukazatelů 

Du Pontův pyramidový rozklad 
Nejznámější metodou použití poměrových ukazatelů v pyramidovém podobě je tzv. 

Du Pont diagram. Diagram znázorňuje závislost rentability vlastního kapitálu na: 

 

 ziskovém rozpětí 

 obratu celkových aktiv 

 poměru celkových aktiv k vlastnímu kapitálu 

 

Podstatou diagramu jsou Du Pont rovnice: 

 

Rozklad ROA:  ROA = ČZ/T * T/A = ČZ/A                

          

Rozklad ROE:  ROE = ČZ/T * T/A * A/VK = ČZ/VK             
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4. Analýza podniku pomocí výše uvedených metod 
 

Výše uvedené metody byly použity pro zhodnocení finanční situace firmy v období 

2005 až 2008 . Zdrojem informací byly interní výkazy – rozvaha, cash flow a výkaz zisku a 

ztráty za již zmíněné období, jež jsou k nahlédnutí také na internetových stránkách podniku. 

Vzorce sloužící k výpočtu jednotlivých hodnot byly čerpány z kapitoly 3. Výsledky 

ukazatelů jsou vyjádřeny v přehledných tabulkách. 

 

4.1. Horizontální analýza 
 

Tabulka 4.1: Horizontální analýza vybraných položek rozvahy 

  relativní změna (%) absolutní změna (tis Kč) 
  2008 2007 2006 2008 2007 2006 
AKTIVA CELKEM - 6,62 3,82 - 81,73 - 49 311 27 419 - 3 209 684 
DLOUHODOBÝ MAJETEK -5,55 - 1,97 - 91,70 - 15 892 - 5 756 - 3 229 153 
Dl. nehmotný majetek 34,32 - 20,30 - 25,64 1 256 - 932 - 1 583 
Dl. hmotný majetek - 6,04 - 1,68 - 91,82 - 17 148 - 4 824 - 3 227 570 
Dl. finanční majetek 0 0 0 0 0 0 
OBĚŽNÁ AKTIVA -7,31 7,78 4,74 - 33 385 32 971 19 157 
Zásoby - 13,68 - 15,41 17,60 - 338 - 450 437 
Dlouhodobé pohledávky 0 - 33,33 - 96,05 0 - 1 - 73 
Krátkodobé pohledávky 7,22 3,65 8,41 24 840 12 111 25 751 
Finanční majetek - 52,58 24,00 - 7,27 - 57 887 21 311 - 6 958 
OSTATNÍ AKTIVA – přech. 
účty aktiv - 1,88 12,74 24,21 - 34 204 312 

        
PASIVA CELKEM - 6,62 3,82 - 81,73 - 49 311 27 419 - 3 209 684 
VLASTNÍ KAPITÁL - 8,19 1,15 - 0,22 - 32 823 4 560 - 891 
Základní kapitál  0 0 0 0 0 0 
Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 
Rezervní fondy a ostatní fondy 
ze zisku - 2,05 - 1,15 2,20 - 625 - 353 663 

HV minulých let - 27,23 - 5,48 - 0,01 - 34 579 - 7 368 - 131 
HV běž. uč. období +/- 4,06 26,48 - 2,98 2 381 12 281 - 1 423 
CIZÍ ZDROJE - 4,79 7,11 - 90,89 - 16 488 22 859 - 3 208 793 
Rezervy - 59,88 - 28,90 - 34,36 - 2 989 - 2 029 - 3 675 
Dlouhodobé závazky - 3,85 - 14,70 186,33 - 465 - 2 081 9 212 
Krátkodobé závazky - 3,98 - 8,98 - 91,46 - 13 034 26 969 - 3 214 330 
Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0  0 0 
OSTATNÍ PASIVA – přech. 
účty pasiv 0 0 0 0 0 0 
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Z tabulky je zřejmé, že podnik na tom s vývojem aktiv není zrovna nejlépe. V roce 

2006 byl zaznamenán pokles o 81,73 %, v absolutním vyjádření tedy o 3 209 684 tis. Kč. 

Tento pokles je velice výrazný, byl způsoben prodejem významné části staveb a pozemků. 

V roce 2007 nastal nárůst, nicméně v roce 2008 je viditelný další pokles, který je tedy zčásti 

způsoben poklesem oběžných aktiv, a to především snížením krátkodobého finančního 

majetku firmy, který klesl o 52,58 %, tedy o 57 887 tisíc korun.  

Aby bylo zachováno bilanční pravidlo, musely mít stejný vývoj jako aktiva také 

pasiva, což je tedy patrné i z tabulky. Největší vliv na vývoj pasiv měly v jednotlivých letech 

cizí zdroje a to krátkodobé, které v roce 2006 dosáhly změny nejvyšší oproti roku 2005 

o 3 214 330 tisíc Kč, v relativním vyjádření tedy o 91,46 %. Hodnocení této výše ovšem 

závisí na podniku. Díky snížením krátkodobých závazků se snížila zadluženost firmy. To 

může být výhodné, ale také nemusí. V případě, že by firma snížila závazky z důvodu vyššího 

financování z vlastních zdrojů, nemuselo by to být až tak výhodné, protože cizí zdroje jsou 

levnější než zdroje vlastní. Nicméně v tomto případě šlo o snížení krátkodobých závazků 

proto, že se snížily také aktiva a to prodejem budov a staveb. To vyvedlo firmu ze situace 

v roce 2005, kdy byla podkapitalizovaná, tedy že krátkodobými zdroji byly kryty i 

dlouhodobé zdroje.  

Tabulka také vykazuje skutečnost, jak se měnil v jednotlivých letech hospodářský 

výsledek. Ten v roce 2006 klesl oproti roku 2005 o 1 423 tis. Kč, tedy procentuálně o 2,98 %. 

Na tento pokles by se firma měla zaměřit. Následoval vzestup a to o 12 281 tis. Kč, neboli 

o 26,48 %. Poté se však vývoj zpomalil a nárůst byl již menší a to ve výši 2 381 tis. Kč, tedy 

4,06 %. 

 
Další vývoj můžeme také sledovat v následující tabulce, která vykresluje horizontální 

analýzu vybraných položek výkazu zisku a ztráty. 

 

Tabulka 4.2: Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty 

  relativní změna (%) absolutní změna (v tis Kč) 
  2008 2007 2006 2008 2007 2006 
OBCHODNÍ MARŽE 0 0 0 0 0 0 
PŘIDANÁ HODNOTA 4,80 11,30 - 34,27 12 840 27 169 - 125 376 
PROVOZNÍ VH 1,01 22,43 2,49 752 13 702 1 486 
FINANČNÍ VH 42,63 2,34 - 6,99 633 34 - 109 
VH ZA BĚŽNOU ČINNOST 4,06 26,48 - 2,98 2 381 12 281 - 1 423 
MIMOŘÁDNÝ VH 0 0 0 0 0 0 
VH za účetní období  4,06 26,48 - 2,98 2 381 12 281 - 1 423 
VH před zdaněním  1,82 21,96 2,25 1 385 13 736 1 377 
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Největší odchylku od předchozího roku lze pozorovat v roce 2006 a to u položky 

„přidaná hodnota“. Vývoj je negativní, přidaná hodnota tedy v porovnání s rokem 2005 klesla 

a to i přesto, že výkony firmy vzrostly, nicméně vzrostla také výkonová spotřeba a to 

výrazněji než právě již zmíněné výkony. Podnik by měl přehodnotit své náklady a snažit se je 

snižovat, aby docílil vyšší přidané hodnoty a také každoročního nárůstu.  

4.2.  Vertikální analýza 

Tabulka 4.3: Vertikální analýza vybraných položek rozvahy (%) 

 2008 2007 2006 2005 
AKTIVA CELKEM 100,0 100,0 100,0 100,0 
DLOUHODOBÝ MAJETEK 38,89 38,45 40,73 89,66 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0,71 0,49 0,64 0,16 
Dlouhodobý hmotný majetek 38,19 37,96 40,09 89,51 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 
OBĚŽNÁ AKTIVA 60,85 61,30 59,05 10,30 
Zásoby 0,31 0,33 0,41 0,06 
Dlouhodobé pohledávky 0,0003 0,0003 0,0004 0,002 
Krátkodobé pohledávky 53,04 46,19 46,27 7,80 
Finanční majetek 7,50 14,78 12,37 2,44 
OSTATNÍ AKTIVA - přechodné 
účty aktiv 0,25 0,24 0,22 0,03 

     
PASIVA CELKEM 100,0 100,0 100,0 100,0 
VLASTNÍ KAPITÁL 52,87 53,78 55,20 10,11 
Základní kapitál 18,96 17,71 18,38 3,36 
Kapitálové fondy 7,56 7,06 7,33 1,34 
Rezervní fondy a ostatní fondy 
ze zisku 4,28 4,08 4,29 0,77 

HV minulých let 13,28 17,05 18,73 3,43 
HV běžného účetního období (+/-) 8,77 7,87 6,46 1,22 
CIZÍ ZDROJE 47,13 46,22 43,55 89,89 
Rezervy 0,29 0,67 0,98 0,27 
Dlouhodobé závazky 1,67 1,62 1,97 0,12 
Krátkodobé závazky 45,17 43,93 41,85 89,50 
Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 
OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty 
pasiv 0 0 0 0 

 

 

Vertikální analýza rozvahy zkoumá podíl jednotlivých položek na celkové sumě. Při 

pohledu do tabulky zachycující vertikální analýzu vybraných položek rozvahy podniku je 
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zřejmé, že výrazně klesl podíl dlouhodobého majetku na aktivech a to v roce 2006 oproti roku 

2005. Následující roky měly stabilní vývoj.  

Dále lze také pozorovat výrazný vzestup krátkodobých pohledávek v roce 2006. Když 

tedy poměříme podíly stálých a oběžných aktiv, po roce 2006 jsou tyto podíly téměř 

vyrovnané. 

Zaměříme-li se na pasiva, stojí v první řadě za povšimnutí podíl vlastního kapitálu 

k celkovým pasivům v roce 2005. Tento podíl byl velice nízký, a dá se tedy usoudit, že 

podnik byl velice zadlužený. 

Podíváme-li se na cizí zdroje, pak můžeme zpozorovat vysoký podíl v roce 2005. Jak 

již bylo naznačeno, podnik byl velice zadlužený. Navíc největší část z tohoto podílu zabírají 

právě krátkodobé závazky. To způsobilo, že krátkodobé závazky kryly nejen oběžná aktiva, 

ale také aktiva stálá. Tím se tedy podnik stal podkapitalizovaný. V dalším roce však došlo 

k vyrovnání zdrojů a také k lepšímu financování firmy. Tento trend pokračoval také v dalších 

letech.  

 

4.3. Analýza poměrových ukazatelů 

4.3.1. Ukazatele rentability 

Ukazatelé rentability zachycují závislost mezi vloženými prostředky a výsledky 

hospodaření. Informuje tedy o efektu, jehož bylo dosaženo vloženým kapitálem. U všech 

ukazatelů rentability je žádoucí rostoucí trend. 

 

Rentabilita aktiv ukazuje, s jakou výnosností je použita každá koruna aktiv. 

Poměřujeme zisk před daněmi a úhradou úroků, tedy EBIT s celkovými aktivy. Umožňuje 

srovnání podniků s různou finanční strukturou. 

 

Tabulka 4.4: Rentabilita aktiv 

 2008 2007 2006 2005 
VH před zdaněním (tis. Kč) 77 658 76 273 62 537 61 160 
Placené úroky (tis. Kč) 0 4 0 0 
Celková aktiva (tis. Kč) 695 620 744 931 717 512 3 927 196 
ROA (%) 11,16 10,24 8,72 1,56 
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Každoroční růst hospodářského výsledku způsobil i růst rentability aktiv a to i přes to, 

že celková aktiva vzrostly jen v roce 2007, jinak jejich hodnota tedy klesala. Placené úroky 

hodnotu ukazatele neovlivnili, neboť společnost neměla žádné závazky, ze kterých by 

vyplývaly úroky. 

Nejnižší míra rentability byla zaznamenána v roce 2005 a to 1,56 %. Způsobil to 

neúměrný objem aktiv, který přinesl pouze 0, 0156 Kč zisku z každé koruny aktiv. Nicméně 

v roce 2006 ukazatel výrazně vzrostl a to na 8,72 % a o díky prodeji zbytečného 

dlouhodobého majetku. 

Rentabilitu aktiv hodnotím tedy příznivě z hlediska každoročního nárůstu a 

pozitivních hodnot. 

 

Rentabilitu vlastního kapitálu sledují především vlastníci podniku, protože ukazuje, 

jak efektivně je jejich majetek obnovován. Informuje tedy o výnosnosti, kterou přinese každá 

vložená koruna vlastního kapitálu. 

Obecně platí, že hodnota ROE by měla být vyšší nebo alespoň stejná než běžná 

úroková míra. Vhodné je také aby ukazatel ROE byl vyšší než ukazatel ROA. 

 

Tabulka 4.5: Rentabilita vlastního kapitálu 

 2008 2007 2006 2005 
Čistý zisk (tis. Kč) 61 036 58 655 46 374 47 797 
Vlastní kapitál (tis. Kč) 367 774 400 597 396 037 396 928 
ROE (%) 16,60 14,64 11,71 12,04 
 

Rentabilita vlastního kapitálu každoročně rostla, s výjimkou roku 2006, kdy se objevil 

nepatrný pokles oproti roku 2005 způsobený vyšší placenou daní. Nejlepší pro vlastníky byl 

rok 2008, kde hodnota dosáhla 16,60 % - jedna koruna vlastního kapitálu podniku přinese 

0,166 Kč zisku. Pozitivní také je, že ROE je skutečně vyšší než ukazatel ROA. 

 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu – hodnotí dlouhodobé investování 

podniku. Dává informaci o výnosnosti dlouhodobých zdrojů podniku. Do jmenovatele 

zahrnujeme dlouhodobé zdroje podniku, v čitateli použijeme EBIT, neboli zisk před 

zdaněním ke kterému přičteme placené úroky. 
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Tabulka 4.6: Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

 2008 2007 2006 2005 
VH před zdaněním (tis. Kč) 77 658 76 273 62 537 61 160 
Placené úroky (tis. Kč) 0 4 0 0 
Vlastní kapitál (tis. Kč) 367 774 400 597 396 037 396 928 
Cizí dl. kapitál (tis. Kč) 13 613 17 067 21 177 15 640 
ROCE (%) 20,36 18,26 14,99 14,82 
 

Hodnoty ukazatele se vyvíjely podobně jako v případě rentability vlastního kapitálu 

(až na rok 2006, který byl ovlivněn vyšší daní). Vývoj byl tedy rostoucí a v kladných 

hodnotách. 

 

Rentabilita tržeb – vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni 

tržeb, tedy kolik zisku přináší každá 1 koruna tržeb. Čím vyšší hodnota, tím samozřejmě lépe, 

protože tato hodnota také vyjadřuje ziskovou marži. 

 

Tabulka 4.7: Rentabilita tržeb 

 2008 2007 2006 2005 
Čistý zisk (tis. Kč) 61 036 58 655 46 374 47 797 
Tržby (tis. Kč) 890 046 850 982  827 805 797 452 
ROS (%) 6,86  6,89  5,6  5,99  
 

Je viditelné, že zisková marže neboli rentabilita tržeb je každoročně sice v kladných 

hodnotách, nicméně na relativně nízké úrovni. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 

2007 a to 6,89 %, nicméně rozdíly mezi jednotlivými roky jsou nepatrné. V již zmiňovaném 

roce přinesla tedy každá 1 koruna tržeb 0, 0689 Kč zisku. 

Na rovnoměrný vývoj ukazatele má význačný vliv také monopol na trhu v Ostravě a 

také závislost obyvatelstva na dodávkách vody, což způsobuje, že poptávka po vodě nemá 

značné výkyvy a tím také tržby firmy nezaznamenávají výrazně znatelné odchylky.  

 

Rentabilita nákladů – ukazatel vyjadřuje zhodnocení vložených nákladů 

do hospodářského procesu. Vhodný je rostoucí trend, neboli každoroční nárůst zhodnocení 

vložených nákladů. V případě nežádoucího trendu je vhodné vyhodnotit rentabilitu dílčích 

nákladových položek. 
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Tabulka 4.8: Rentabilita nákladů 

 

Vyžadovaný rostoucí trend je zachován, výjimkou je rok 2008, kde se projevuje mírný 

pokles, nicméně pouze v řádu setiny procenta, což je tedy zanedbatelný rozdíl. 

 

4.3.2. Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti a finanční stability umožňují hodnotit různé stránky finanční 

stability podniku. Jsou charakterizovány strukturou zdrojů financování, to znamená, že 

sledujeme vztah mezi cizími a vlastními zdroji a měříme rozsah využívání dluhu 

k financování podniku.  

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech – vyjadřuje do jaké míry je podnik schopen 

financovat chod podniku z vlastních zdrojů. Ideální je rostoucí trend s hodnotami v rozmezí 

50 – 70 %, to znamená, že zadluženost podniku by měla být ideálně 30 – 50 %. Nicméně 

každý podnik vidí svůj ideál jinak, někteří se mohou pohybovat výrazně mimo interval a 

přesto to pro ně bude nejvýhodnější. 

Tabulka je pro názornost doplněna také o „podíl cizích zdrojů na aktivech“ neboli 

o dopočet do celku (tzn. 100 %). 

 

Tabulka 4.9: Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

 

2008 2007 2006 2005 
Vlastní kapitál (tis. Kč) 367 774 400 597 396 037 396 928 
Celková aktiva (tis. Kč) 695 620 744 931 717 512 3 927 196 
Podíl VK na aktivech (%) 52,87 53,78 55,20 10,11 
Podíl CK na aktivech (%) 47,13 46,22 44,80 89,89 
 

Firma OVAK, a. s. se v letech 2006 – 2008 pohybuje ve výše zmíněném intervalu. Je 

tedy jasné, že podnik financuje svůj majetek téměř stejným dílem cizími i vlastními zdroji, 

nicméně vlastní zdroje stále nepatrně dominují. Za povšimnutí však stojí rok 2005, kde je 

podíl vlastních zdrojů na aktivech alarmující a to 10,11 %. Firma byla tedy financována téměř 

výhradně cizími zdroji, což s sebou přinášelo významná rizika. 

 2008 2007 2006 2005 
Čistý zisk (tis. Kč) 61 036 58 655 46 374 47 797 
Celkové náklady (tis. Kč) 825 799 792 217 777 539 1 121 150 
Rentabilita nákladů (%) 7,39 7,40 5,96 4,26 
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Stupeň krytí stálých aktiv – porovnáváme dlouhodobý kapitál (vlastní i cizí) 

ke stálým aktivům. Je důležité ukazatel sledovat, protože dlouhodobý majetek by měly být 

kryt dlouhodobými zdroji.  

 

Tabulka 4.10: Stupeň krytí stálých aktiv 

 2008 2007 2006 2005 
Dlouhodobý kapitál (tis. Kč) 381 387 417 664 417 214 412 568 
Stálá aktiva (tis. Kč) 270 559 286 451 292 207 3 521 360 
Stupeň krytí SA (%) 140 ,96 145,81 142,78 11,72 

 

Hodnoty jsou téměř každý rok vyšší než 100 %, tím je tedy zachováno pravidlo, že 

stálá aktiva jsou financována dlouhodobými zdroji. Nicméně problémový je rok 2005, kdy byl 

dlouhodobý majetek financován krátkodobými zdroji, uplatněno bylo tedy agresivní 

financování, které může vést k likvidaci společnosti. Důsledek tohoto financování bylo 

podkapitalizování firmy. 

 

Doplňující ukazatelé – jak již název napovídá, tyto ukazatele jsou pouze doplňkové, 

nicméně stojí za povšimnutí. 

 

Tabulka 4.11: Doplňující ukazatelé 

 2008 2007 2006 2005 
Stálá aktiva (tis. Kč) 270 559 286 451 292 207 3 521 360 
Oběžná aktiva (tis. Kč) 423 290 456 675 423 704 404 547 
Zásoby (tis. Kč) 2 132 2 470 2 920 2 483 
Celková aktiva (tis. Kč) 695 620 744 931 717 512 3 927 196 
Podíl stálých aktiv (%) 38,89 38,45 40,73 89,67 
Podíl oběžných aktiv (%) 60,85 61,30 59,05 10,30 
Podíl zásob (%) 0,31 0,33 0,41 0,06 
 

Hodnocení těchto koeficientů je velmi obtížné. Závisí na samotném podniku, odvětví, 

ale také na stupni automatizace a mechanizace. Proto tedy tyto doplňující ukazatele nebudeme 

podrobně hodnotit, doloženy jsou pouze ilustrativně. 

 

Celková zadluženost – ukazuje, jaký objem celkových aktiv je kryt cizími zdroji – 

jinak řečeno jde o finanční závislost firmy. Na vývoj ukazatele existují 2 pohledy a to pohled 

věřitelů a pohled samotného podniku. Věřitelé upřednostňují nižší míru z důvodu nižšího 
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zadlužení podniku a větší jistotě splacení závazku. Podnik na druhou stranu upřednostňuje 

vyšší míru, jelikož cizí zdroje bývají levnější než zdroje vlastní. 

 

Tabulka 4.12: Celková zadluženost 

 2008 2007 2006 2005 
Cizí kapitál (tis. Kč) 327 846 344 334 321 475 3 530 268 
Celková aktiva (tis. Kč) 695 620 744 931 717 512 3 927 196 
Celková zadluženost (%) 47,13 46,22 44,80 89,89 
 

V posledních 3 sledovaných letech bylo využití cizího kapitálu nižší než využití 

vlastních zdrojů, avšak rozdíl je mezi zdroji je malý. Vysoká zadluženost podnik zaznamenal 

v roce 2005 ve výši 89,89 %. Problém zadlužení v tomto roce bylo již vysvětleno v části - 

podíl vlastního kapitálu na aktivech. 

 

Zadluženost vlastního kapitálu - má stejnou vypovídací schopnost jako celková 

zadluženost. Oba rostou s tím, jak roste proporce dluhů ve finanční struktuře firmy. Obecně 

se akceptuje zadluženost v intervalu 80 – 120 %, nicméně vhodné hodnoty závisí na fázi 

vývoje firmy a postoji vlastníků k riziku. 

 

Tabulka 4.13: Zadluženost vlastního kapitálu 

 2008 2007 2006 2005 
Cizí kapitál (tis. Kč) 327 846 344 334 321 475 3 530 268 
Vlastní kapitál (tis. Kč) 367 774 400 597 396 037 396 928 
Zadluženost VK (%) 89,14 85,96 81,17 889,40 
 

V téměř všech letech se hodnoty pohybují v doporučeném intervalu, hodnocení je tedy 

kladné. Co je však nepřípustné je hodnota v roce 2005, kdy výše ukazatele dosáhla 889,40 %, 

tedy několikanásobně přesáhla doporučený interval.  

 

Ukazatel úrokového krytí, úrokové zatížení, doba návratnosti úvěru - výpočet 

ukazatelů úrokového krytí, úrokového zatížení a doby návratnosti úvěru je bezpředmětné. 

Podnik neměl v průběhu let závazky, ze kterých by vyplývaly úroky. Výjimkou je rok 2007, 

kde se již úrok objevil a to ve výši 4 tisíc Kč, nicméně vzhledem k zisku (EBIT) ve výši 

76,277 mil. korun je tato hodnota zanedbatelná. 
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4.3.3. Ukazatele likvidity 

Ukazatel celkové likvidity – kolikrát byla schopna firma financovat krátkodobé 

závazky z oběžných aktiv. Doporučeno je pohybovat se v intervalu <1,5;2,5>. Překročení 

intervalu může být hodnoceno jako pozitivní. Ale čím víckrát bude hodnota vyšší, tím mohou 

být zbytečně drženy prostředky. V takovém případě by měl podnik zvážit, je-li to ekonomické, 

či by bylo lepší prostředky převést do stálých aktiv.  

 

Tabulka 4.14: Celková likvidita 

 2008 2007 2006 2005 
Oběžná aktiva (tis. Kč) 423 290 456 675 423 704 404 547 
Krátkodobé závazky (tis. Kč) 314 233 327 267 300 298 3 514 628 
Celková likvidita (krát) 1,35 1,40 1,41 0,12 
  

Ukazatel celkové likvidity se pohybuje pod doporučený limit, nikoliv však výrazně. 

Rok 2005 je opět obdobím problémovým, firma měla možnost pokrýt krátkodobé závazky 

oběžnými aktivy jen 0,12 krát, což je opravdu nízká hodnota. Je to z důvodu nadměrného 

držení financí stálých aktivech v poměru k celkovým aktivům. 

  

Pohotová likvidita – tento ukazatel se oproti ukazateli celkové likvidity očišťuje 

o zásoby, v čitateli se tedy objevují jen pohotové prostředky, v čitateli zůstávají krátkodobé 

závazky. Vyjadřuje tedy, kolikrát je firma schopna financovat krátkodobé závazky 

pohotovými prostředky. Hodnota by se měla pohybovat v rozmezí od 1 do 1,5. 

 

Tabulka 4.15: Pohotová likvidita 

 2008 2007 2006 2005 
Oběžná aktiva (tis. Kč) 423 290 456 675 423 704 404 547 
Zásoby (tis. Kč) 2 132 2 470 2 920 2 483 
Krátkodobé závazky (tis. Kč) 314 233 327 267 300 298 3 514 628 
Pohotová likvidita (krát) 1,34 1,39 1,40 0,11  
 

Roky 2006, 2007 a 2008 zastávají místo uprostřed intervalu, a to je tedy pro firmu 

optimální. Negativní hodnocení ovšem připadá opět na rok 2005, nicméně tento rok bude mít 

ve všech ukazatelích likvidity velmi nízké hodnoty, proto jej již dále nebudeme hodnotit 

(hodnocení bylo provedeno u běžné likvidity, toto hodnocení je téměř totožné i u ostatních 

ukazatelích likvidity). 
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Okamžitá likvidita – odstraňuje nedostatky předchozích dvou ukazatelů. Očišťuje 

tedy čitatel na pohotové platební prostředky, tedy peníze v hotovosti, na účtech a šeky. Udává 

tedy schopnost podniku hradit krátkodobé závazky nejlikvidnějšími prostředky, tedy 

pohotovými platebními prostředky. Výše okamžité likvidity by měla být minimálně 0,1 a 

maximálně 0,3 – to je ovšem také pouze doporučení. 

  

Tabulka 4.16: Okamžitá likvidita 

 2008 2007 2006 2005 
Pohotové platební prostředky (tis. Kč) 52 206 110 093 88 782 95 740 
Krátkodobé závazky (tis. Kč) 314 233 327 267 300 298 3 514 628 
Okamžitá likvidita (krát) 0,17 0,34 0,30 0,03 
 

Jako u předchozích ukazatelů likvidity i zde se poslední tři sledované roky pohybují 

v doporučeném rozmezí, i když rok 2007 je mírně nad intervalem, avšak jen o 0,04, což 

považuji za bezpředmětné. Rok 2005 je opět znatelně mimo rozmezí. 

 

Ukazatele konstruované na bázi CF: 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu - charakterizuje likviditu lépe, protože u výše 

zmíněných ukazatelů likvidity se stává, že růst pohledávek a zásob působí jako zlepšující vliv. 

Pomocí čistého pracovního kapitálu lze určit, zda podnik k financování využívá agresivní, 

umírněný či konzervativní přístup. 

 

Tabulka 4.17: Čistý pracovní kapitál 

v tis. Kč 2008 2007 2006 2005 
Oběžná aktiva 423 290 456 675 423 704 404 547 
Krátkodobé závazky 314 233 327 267 300 298 3 514 628 
ČPK 109 057 129 408 123 406 - 3 110  
 

V letech 2006 – 2008 zastávala společnost konzervativní přístup financování. Neboli 

oběžná aktiva byla financována nejen krátkodobými cizími zdroji, ale také dlouhodobými. 

Vznikl tedy čistý pracovní kapitál a podnik byl tím pádem překapitalizovaný tzn. máme větší 

oběžná aktiva, než krátkodobé zdroje, proto je musíme krýt dlouhodobými zdroji. 

Rok 2005 byl pro firmu obdobím, kdy využívala agresivního financování. To znamená, 

že krátkodobé cizí zdroje převyšují oběžná aktiva, proto jsou krátkodobými cizími zdroji 

kryty také stálá aktiva. V tomto případě byl podnik podkapitalizovaný. 
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4.3.4. Ukazatele aktivity 

Ukazatelé aktivity ukazují vázanost kapitálu v různých formách aktiv. Snaží se tedy 

změřit, jak jsou aktiva efektivně využívány. 

  

Ukazatel obratu celkových aktiv – měří intenzitu využiti celkového majetku. 

Zjednodušeně řečeno ukazatel vykazuje kolikrát se celkový majetek „obrátí“ v koloběhu 

prostředků podniku. Žádoucí je rostoucí trend.  

 

Tabulka 4.18: Obrat celkových aktiv 

 2008 2007 2006 2005 
Tržby (tis. Kč) 890 046 850 982  827 805 797 452 
Celková aktiva (tis. Kč) 695 620 744 931 717 512 3 927 196 
Obrat celkových aktiv (obratů/rok) 1,28 1,14 1,15 0,20 
 

Trend je rostoucí mimo rok 2007, kdy byl mírný pokles. Důležité je, že počet obratů 

za rok je vyšší než 1 i když vhodné by byly vyšší hodnoty. Znamená to tedy, že se za rok 

celkový majetek v podniku obrátí alespoň 1krát, navíc do konce roku „stihne“ majetek ještě 

menší část obrátky. V roce 2005 se aktiva v podniku nestihly „obrátit“ ani jednou, což je 

velmi nežádoucí vývoj. 

 

Rychlost obratu zásob – nesledujeme již sumární veličinu nýbrž dílčí a to zásoby. 

V čitateli tedy aktiva nahradí zásoby. Tentokrát dostaneme informaci, kolikrát se v podniku 

obrátí zásoby. Stejně jako u předchozího ukazatele i zde je optimální rostoucí trend. 

 

Tabulka 4.19: Rychlost obratu zásob 

 2008 2007 2006 2005 
Tržby (tis. Kč) 890 046 850 982  827 805 797 452 
Zásoby (tis. Kč) 2 132 2 470 2 920 2 483 
Obrátka zásob (obratů/rok) 404,47 344,53 283,50 321,16 
 

V případě zásob již můžeme pozorovat výrazné navýšení obratů za rok a to stonásobně. 

Zachován je i rostoucí trend, vybočuje však opět rok 2005, oproti roku 2006 byla rychlost 

obratu vyšší o 37,66 obratů za rok. Znamená to tedy, že v roce 2005 se zásoby 

„obrátily“ o 37,66 obratů více než v roce 2006. 
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Doba obratu aktiv – vyjadřuje průměrný počet dní, po kterou trvá jedna obrátka aktiv, 

tedy „absolvování“ celého koloběhu prostředků podniku. 

 

Tabulka 4.20: Doba obratu aktiv 

 2008 2007 2006 2005 
Celková aktiva (tis. Kč) 695 620 744 931 717 512 3 927 196 
Tržby (tis. Kč) 890 046 850 982  827 805 797 452 
Doba obratu aktiv (dny) 281,35 315,14 312,04 1772,89 
 

Doba obratu aktiv je v posledních 3 sledovaných letech sice kratší než jeden rok, 

nicméně takováto výše ukazatele není pro podnik příliš příznivá. Podnik by se měl snažit 

„obrátit“ aktiva co nejrychleji. V roce 2005 doba přesáhla 1 rok – jedna obrátka aktiv v tomto 

roce trval necelých 5 let. Takto dlouhá doba obratu je nepřípustná. 

 

Doba obratu zásob – za jak dlouho v průměru absolvují zásoby jednu obrátku. 

V případech, kdy budeme sledovat dobu obratu, budeme očekávat klesající trend – čím kratší 

dobu bude obrátka zabírat, tím vícekrát bude možné ji provést. 

 

Tabulka 4.21: Doba obratu zásob 

 2008 2007 2006 2005 
Zásoby (tis. Kč) 2 132 2 470 2 920 2 483 
Tržby (tis. Kč) 890 046 850 982  827 805 797 452 
Doba obratu zásob (dny) 0,86 1,05 1,27 1,12 
 

Viditelný je žádoucí klesající trend. To znamená, že v případě roku 2008 bude 

podniku k jedné obrátce zásob stačit 0,86 dne. Mezi rokem 2005 a 2006 nastal nárůst o 0,15 

dne a to díky tomu, že se zvedl objem zásob, které bylo nutné v podniku „obrátit“. 

 

Doba obratu pohledávek – určuje, za jak dlouho jsou průměrně placeny pohledávky. 

Důležité je, aby ukazatel nepřekračoval dobu splatnosti pohledávek. Pokud by se tak stávalo 

trvale, je nutné prozkoumat platební kázeň odběratelů.  

 

Tabulka 4.22: Doba obratu pohledávek 

 2008 2007 2006 2005 
Pohledávky (tis. Kč) 368 950 344 110 331 999 306 248 
Tržby (tis. Kč) 890 046 850 982  827 805 797 452 
Doba obratu pohledávek (dny) 149,23 145,57 144,38 138,25 
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Pohledávky byly tedy průměrně placeny za 149,23 dní v případě roce 2008. Nejnižší, 

tedy ideální hodnota je v roce 2005, kdy je doba za kterou nám jsou průměrně propláceny 

pohledávky nejnižší. Vhodný je klesající trend, nicméně podniku tato doba od roku 2006 roste, 

proto by bylo vhodné prozkoumat platební kázeň odběratelů. 

 

Doba obratu závazků – informuje podnik o průměrném počtu dní, na které nám 

dodavatelé poskytli obchodní úvěr. Zobrazuje platební disciplínu firmy vůči dodavatelům. 

Optimální je stabilní vývoj. 

 

Tabulka 4.23: Doba obratu závazků 

 2008 2007 2006 2005 
Závazky (tis. Kč) 314 233 327 267 300 298 3 514 628 
Tržby (tis. Kč) 890 046 850 982  827 805 797 452 
Doba obratu závazků (dny) 127,10 138,45 130,60 1586,64 
 
 

Rozdíly v letech 2006 – 2007 se pohybují v řádech několika málo dní, proto lze říci, že 

v tomto případě je vývoj stabilní. To se však nedá tvrdit o roce 2005, kdy OVAKu poskytli 

dodavatelé úvěr v délce 1 586,64 dní. Taková doba je nepřiměřeně dlouhá.  

 

4.4. Du Pont analýza 

Du Pont analýza spočívá v rozložení syntetických ukazatelů na ukazatele dílčí, jinak 

řečeno rozložení vrcholového ukazatele na dílčí, které jej ovlivňují rozhodujícím způsobem. 

 

Tabulka 4.24: Rozklad rentability aktiv 

Rozklad ROA 2008 2007 2006 2005 
EBIT/Tržby 0.0873 0,0896 0,0755 0,0767 
Tržby/Aktiva 1,2795 1,1424 1,1542 0,2031 
ROA (%) 11,16 10,24 8,72 1,56 

 

Z tabulky, jenž vyjadřuje rozklad ROA, lze vypozorovat menší výkyvy v obratu 

celkových aktiv, tyto výkyvy jsou však nepatrné. Nicméně i přesto podíváme-li 

se na výsledné ROA zjistíme, že v tomto případě již trend stabilní nebyl. Vývoj byl rostoucí 

s výrazným skokem v roce 2006 v porovnání s rokem 2005. Tuto skutečnost způsobuje růst 

rentability tržeb. Můžeme tedy usoudit, že ukazatel rentability aktiv velkou měrou ovlivňuje 

právě již zmiňovaná rentabilita tržeb.  



 40 
 

Tabulka 4.25: Rozklad rentability vlastního kapitálu 

 

Údaje uvedené v tabulce naznačují, že rentabilita vlastního kapitálu měla relativně 

stabilní růst, to znamená, že výkyvy nebyly značně velké. Je také zřejmé, že největší zásluhu 

na vývoji ukazatele mají opět tržby, tedy rentabilita tržeb. 

 

Rozklad ROE 2008 2007 2006 2005 
EAT/Tržby 0,0686 0,0689 0,0560 0,0599 
Tržby/Aktiva 1,2795 1,1424 1,1542 0,2031 
Aktiva/VK 1,8914 1,8596 1,8117 9,8940 
ROE (%) 16,60 14,64 11,71 12,04 
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5. Zhodnocení výsledků a doporučení pro další období 
 

5.1. Zhodnocení výsledků 

Problémovým obdobím pro firmu byl rok 2005, kdy byla firma silně 

podkapitalizovaná a z velké části zadlužená. Měla tedy příliš mnoho krátkodobých závazků. 

To také způsobilo situaci, kdy byl dlouhodobý majetek společnosti (tedy stálá aktiva) kryt 

z části krátkodobými zdroji. Tím se vyznačuje agresivní přístup k financování majetku. 

Nicméně v roce 2006 byl tento problém vyřešen prodejem značné části nepotřebných 

stálých aktiv a zároveň uhrazením krátkodobých závazků. Zdroje financování se tedy 

vyrovnaly (s menšími odchylkami). Firma tedy začala více důvěřovat konzervativnímu 

způsobu financování. V dalších letech byl vývoj stejný jako v roce 2006. 

Podnik ve sledovaném období neovlivnily úroky (tedy až na rok 2007, kdy placené 

úroky dosáhly výše 4 tisíc Kč, avšak v poměru k ostatním položkám bilance je tato hodnota 

nevýznamná). Úroky společnosti nevznikly z toho důvodu, že nezaznamenala žádné závazky, 

ze kterých by tyto úroky vyplývaly. Proto bylo bezpředmětné vypočítávat ukazatele 

úrokového krytí, úrokového zatížení a doby návratnosti úvěru. 

Podnik má monopol na trhu, proto není podrobena konkurenčnímu boji a není nucena 

snižovat cenu. Proto jsou tržby v jednotlivých letech rostoucí. To se projevuje také 

na hospodářském výsledku, který má rostoucí trend. Výjimkou je opět rok 2005, kdy byl 

zaznamenána vyšší hodnota oproti roku 2006, tento nárůst je však nepatrný. 

Hodnocení likvidity podniku je velmi kladné. Podnik se v letech 2006 – 2008 

pohybovala v rozmezích doporučených u jednotlivých ukazatelů. Podnik je tedy likvidní. 

To znamená, že je schopen krýt krátkodobé závazky oběžnými aktivy. Rok 2005 byl v oblasti 

likvidity kritický, protože firma měla příliš mnoho krátkodobých závazků, ale oběžná aktiva 

této výše zdaleka nedosahovaly. Z toho tedy vyplývá, že firma kryla krátkodobé závazky 

stálými aktivy, což je velmi riskantní, protože by nebyla okamžitě schopna dostát svým 

závazkům. 

Ukazatelé aktivity také respektovali žádoucí trend tzn. růst resp. pokles (tedy opět 

mimo rok 2005). Nicméně v případě aktivity celkových aktiv jsou hodnoty poněkud malé. 

U aktivity zásob jsme mohli pozorovat vysoké hodnoty v případě počtu obrátek a velmi nízké 

hodnoty u doby obratu. Je to z toho důvodu, že podnik „nic“ nevyrábí, ale distribuuje přírodní 
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zdroj a zabezpečuje vše okolo spojené. Proto má velmi nízké zásoby – voda se přece jen 

skladovat nedá. 

Jednotliví ukazatelé jsou podrobněji zhodnoceny v kapitole 4. Vysvětlující informace 

v této kapitole doplňují výpočty. 

 

5.2. Doporučení pro další období 

Na základě výsledků, jichž bylo pomocí finanční analýzy dosaženo doporučuji, aby si 

firma hlídala poměr vlastních a cizích zdrojů. Zaměřit by se měla především na krátkodobé 

závazky a to proto, aby se již neopakoval rok 2005. Jak již bylo možné sledovat 

u jednotlivých ukazatelů, rok 2005 se projevil velmi nepříznivě.  

Vhledem ke svému postavení na trhu a také oblasti, ve které společnost podniká jsou 

výsledky analýzy v letech 2006 – 2008 příznivé, žádoucí trendy i doporučená rozmezí byla 

zachována. Proto lze doporučit, aby podnik pokračoval i nadále v takovémto „rytmu“ a 

zaměřoval se na růst (popřípadě pokles – u ukazatelů, kde je to žádoucí) hodnot ukazatelů, 

samozřejmě s ohledem na vyváženost financování podniku. 
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6. Závěr 
Cílem bakalářské práce bylo uplatnit poznatky z finanční analýzy v praxi a to použitím 

vybraných nástrojů finanční analýzy ke zhodnocení finanční a ekonomické situace společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. 

Vybraná společnost se zabývá distribucí vody a také dalšími činnostmi s tímto spojené.  

Podnik byl tedy podroben finanční analýze za období 2005 - 2008. Informace potřebné 

k analyzování podniku byly čerpány z interních zdrojů a také z internetových stránek firmy. 

Těmito zdroji byly: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. 

K rozboru ekonomické situace podniku byly využity ukazatele horizontální a 

vertikální analýzy, ale také poměrové ukazatelé. Propočty jednotlivých ukazatelů byly 

prováděny za jednotlivé roky, následně uspořádány v tabulkách a srovnány v časové řadě. 

Součástí práce je také zhodnocení situace podniku, kde jsou shrnuty poznatky 

jednotlivých ukazatelů. Podrobnější hodnocení lze nalézt v kapitole 4, a to u každého 

jednotlivého ukazatele. Přiloženo je také doporučení do dalších let.  

Tímto byl tedy splněn stanovený cíl bakalářské práce. 
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Seznam použitých zkratek 
 
  

A  Aktiva 

CF  Cash flow 

ČPK  Čistý pracovní kapitál 

EAT  Hospodářský výsledek za účetní období 

EBIT  Zisk před úroky a zdaněním 

EBITDA zisk před odpisy, úroky a zdaněním 

EBT  Zisk před zdaněním 

OA  Oběžná aktiva 

ROA  Rentabilita celkových aktiv 

ROCE  Rentabilita dlouhodobých zdrojů  

ROE  Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  Rentabilita tržeb 

VH               Výsledek hospodaření 

VK  Vlastní kapitál 

VZZ  Výkaz zisku a ztráty 
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