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1 Úvod 

 

Finanční analýza je důležitou součástí komplexu finančního řízení podniku. Jejím 

hlavním úkolem je co nejlépe vyhodnotit současnou finanční situaci v podniku (finanční 

zdraví), posoudit jaká bude finanční situace podniku v budoucnosti a vytvořit návrhy na její 

zlepšení. Pro hodnocení finanční situace se využívá horizontální a vertikální analýza a mnoho 

poměrových ukazatelů. 

 

Cílem práce je zhodnotit finanční situaci podniku působícího ve stavebnictví v letech 

2004-2009 pomocí poměrových ukazatelů a provést pyramidový rozklad vybraného ukazatele 

rentability, zjistit tak hlavní příčiny změn tohoto ukazatele a uvést doporučení pro podnik do 

budoucnosti. 

 

Teoretická část práce se zabývá finanční analýzou, jejími metodami, popisuje zdroje 

informací, ze kterých finanční analýza čerpá a poměrové ukazatele finanční analýzy. Dále se 

tato část zaměřuje na pyramidové rozklady finančních ukazatelů a analýzu odchylek. 

 

V praktické části práce je představen daný podnik, je provedena jeho finanční analýza 

pomocí horizontální a vertikální analýzy a poměrových ukazatelů, u ukazatelů rentability je 

uvedeno i srovnání s odvětvím. Dále je proveden rozklad vrcholového ukazatele a analýza 

odchylek. V závěru praktické části jsou zhodnoceny výsledky finanční analýzy a výsledky 

pyramidových rozkladů ukazatele ROE. 
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2 Charakteristika a popis metod finanční analýzy 
 

V této kapitole bude popsána finanční analýza a její význam, její metody, poměrové 

ukazatele a charakteristika pyramidových rozkladů finančních ukazatelů. Při zpracování této 

části se vycházelo především z literatury Finanční řízení a rozhodování podniku (Dluhošová, 

2006). 

 

2.1 Finanční analýza 

 

 Finanční analýza je metoda, jejímž smyslem je provést diagnostiku finanční situace 

podniku pomocí specifických metod. Na základě této diagnostiky je pak možné odhadnout 

budoucí vývoj finančního zdraví podniku a doporučit různá opatření ke zlepšení finanční a 

ekonomické situace v podniku. Za finančně zdravý podnik je považován ten, který trvale 

dosahuje takové míry zhodnocení vlastního kapitálu, která je požadovaná investory 

s přihlédnutím k riziku, které s daným typem podnikání souvisí. Finanční analýza představuje 

základní zdroj informací v každém finančním řízení a rozhodování. Nástrojem je soustava 

poměrových ukazatelů s vypovídající schopností o finanční výkonnosti podniku. 

Skládá se ze tří na sebe navazujících fází. V první fázi je provedena analýza základních 

charakteristik finanční situace, po té jsou detailněji rozebrány příčiny tohoto stavu a 

v konečné fázi jsou stanoveny hlavní faktory nepříznivého vývoje a jsou navrhnuta opatření 

k řešení vzniklé situace. 

Finanční analýza je prováděna vrcholovým vedením podniku a finančními manažery a 

může být rozdělena do dvou oblastí, těmi jsou interní a externí finanční analýza. Externí 

finanční analýza využívá jednoduchých, pro veřejnost dostupných informací. Takto 

vyhotovenou analýzu pak využívají externí subjekty, kterými mohou být investoři, banky, 

obchodní partneři, ale i zaměstnanci a další. Veřejnost tak má možnost nahlédnout do výroční 

zprávy, rozvahy, výsledovky či do výkazu Cash Flow daného podniku. Interní analýza pak 

využívá údajů z externí analýzy, ale i interních údajů, pro veřejnost nedostupných. Jde hlavně 

o údaje z manažerského a finančního účetnictví, vnitropodnikové evidence a kalkulace. 
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Srovnání výsledků finanční analýzy 

Pomocí finanční analýzy může podnik zpětně provést kontrolu, zda postupuje 

racionálně a dodržuje základní zásady podnikání a to poměřením skutečných ukazatelů se 

standardními ukazateli pro odvětví, ve kterém působí, popřípadě porovnáním minulého a 

současného vývoje. Finanční analýza také slouží k mezipodnikovému srovnání v určitém 

odvětví. 

 

2.1.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

K provedení finanční analýzy je potřeba mnoho údajů a informací, mezi základní a 

hlavní zdroje řadíme: 

 výkazy finančního účetnictví, 

 výkazy vnitropodnikového účetnictví. 

Kromě těchto základních zdrojů se využívá řada dalších informací, které můžeme 

shrnout do těchto tří oblastí: 

 finanční informace, 

 kvantifikovatelné nefinanční informace, 

 nekvantifikovatelné nefinanční informace. 

 

Výkazy finančního účetnictví 

Tyto výkazy poskytují informace externím uživatelům, bývají proto označovány také 

jako výkazy externí. Mezi výkazy finančního účetnictví řadíme rozvahu, výkaz zisků a ztráty 

a výkaz Cash Flow. 

Rozvaha poskytuje přehled o stavu a struktuře majetku (aktiv) a zdrojích jeho krytí 

(pasiv) k určitému datu a v peněžním vyjádření. Aktiva představují konkrétní formy majetku 

podniku, přičemž pasiva představují způsob krytí tohoto majetku. Rozvaha je založena na 

bilančním principu, který říká, že suma aktiv a suma pasiv se musí rovnat. 

Výkaz zisků a ztráty zachycuje náklady, výnosy a výsledek hospodaření za určité 

období, čímž poskytuje informace o výsledku hospodaření podniku. Zahrnuje náklady a 

výnosy za období, se kterým časově i věcně souvisí. Náklady představují odčerpání 

ekonomických zdrojů bez ohledu na účel použití, zatímco výnosy znamenají přírůstek 

peněžních zdrojů, vyplývající z podnikatelské činnosti. 
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Výkaz Cash Flow podává přehled o pohybu peněžních toků, sleduje příjmy a výdaje za 

provozní, investiční a finanční činnost. Využívá se k analýze změn stavu peněžních 

prostředků, k posuzování finanční stability podniku a k hodnocení ekonomické efektivnosti. 

 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví 

Informace z těchto výkazů jsou veřejnosti nedostupné, tyto výkazy jsou tedy 

považovány za interní. Neexistuje žádna jednotná metodika pro tvorbu těchto výkazů, každý 

podnik si je tedy vytváří podle sebe a na základě svých potřeb. Patří zde výkazy zachycující 

podnikové náklady v různých členěních, například druhové členění, účelové členění, členění z 

hlediska rozhodovacích procesů a další. Dále zde patří výkazy zachycující náklady, výnosy a 

hospodářské výsledky jednotlivých podnikových středisek nebo výkazy o spotřebě nákladů na 

jednotlivé výkony. Úkolem těchto výkazů je zkvalitnění rozhodovacích procesů ve finančním 

řízení a rozhodování. 

 

Finanční informace 

Mezi finanční informace patří účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové a 

burzovní informace, prognózy finančních analytiků a vedení firmy, zprávy o vývoji 

měnových a úrokových měr. 

 

Kvantifikovatelné nefinanční informace 

Mezi kvantifikovatelné nefinanční informace řadíme firemní statistiky produkce, 

odbytu, zaměstnanosti, prospekty, normy spotřeby a interní směrnice. 

 

Nekvantifikovatelné nefinanční informace 

Nekvantifikovatelné nefinanční informace zahrnují zprávy vedoucích pracovníků 

jednotlivých vnitropodnikových útvarů, komentáře manažerů a odborného tisku, nezávislá 

hodnocení a prognózy. 

2.1.2 Metody finanční analýzy 

Existuje mnoho způsobů členění metod finanční analýzy, jeden je zachycen v Obr. 2.1. 
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Obr. 2.1 Členění metod finanční analýzy 

 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ (2006, str. 70) 

 

Metody deterministické jsou v podniku používané pro běžné finanční analýzy, zkoumají 

vývoj a odchylky za menší počet období. Naopak metody matematicko-statistické využívají 

údaje za větší počet období, jsou založeny na exaktních metodách. Mezi často používané 

metody patří zejména analýza trendů (horizontální analýza) a analýza struktury (vertikální 

analýza). 

 

Analýza trendů (horizontální analýza) 

Horizontální analýza pracuje s absolutními ukazateli. Jejich změny zaznamenává 

prostřednictvím bazických a řetězových indexů nebo procentuálně. Porovnává určitou 

položku ve dvou po sobě jdoucích obdobích a zjišťuje, jak se daná položka změnila. Aby bylo 

toto srovnání komplexní, musí se zjistit změny absolutní a změny relativní. Tyto změny 

zjistíme na základě těchto výpočtů: 

 

     absolutní změna = Ut – Ut-1 = ΔUt  (2.1) 

relativní změna = 
Ut - Ut-1 

= 
ΔUt 

Ut-1 Ut-1 
 

(2.2) 
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Kde Ut je hodnota ukazatele, t je běžný rok a t-1 je předchozí rok. 

 

Analýza struktury (vertikální analýza) 

Vertikální analýza vypovídá o tom, jaký je podíl jednotlivých dílčích složek na 

absolutním ukazateli. Její hlavní využití spočívá v rozboru majetkové a finanční struktury 

podniku. Pracuje s daty jednoho období, proto se nazývá vertikální. Jestliže jsou k dispozici 

data za větší počet období, je možné zjistit, jak se struktura aktiv a pasiv vyvíjí v čase. 

Nevýhodou vertikální analýzy je, že neříká nic o příčinách změn, které vedly k danému vývoji 

struktury aktiv a pasiv. 

podíl na celku = 
Ut 

ΣUt 
 

(2.3) 

 

Kde Ut je hodnota dílčího ukazatele a ΣUt je velikost absolutního ukazatele. 

 

Poměrová analýza 

Poměrová analýza systematicky analyzuje soustavy určitých poměrových ukazatelů. 

Poměrové ukazatele mohou být sestavovány podle zdrojů, ze kterých čerpá údaje různými 

způsoby. Buď čerpá pouze z výkazu zisku a ztráty nebo jen z rozvahy nebo čerpá jak 

z výkazu zisku a ztráty, tak z rozvahy. Oblasti poměrové analýzy a jednotlivé poměrové 

ukazatele jsou podrobněji popsány v následující kapitole. 

 

2.2 Poměrové ukazatele 

 

Poměrové ukazatele patří mezi základní a nejčastěji využívané nástroje finanční 

analýzy. Vznikají jako podíl dvou položek účetních výkazů, které mají určitý vzájemný vztah. 

Výběr těchto dvou položek závisí na tom, co má být zkoumáno. Poměrových ukazatelů je 

velké množství a jsou rozděleny podle toho, do jaké oblasti ukazatelů finanční analýzy 

spadají. 

Mezi základní oblasti ukazatelů finanční analýzy patří tyto: 

 ukazatele finanční stability a zadluženosti, 

 ukazatele rentability, 
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 ukazatele likvidity, 

 ukazatele aktivity. 

 

2.2.1 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Finanční stabilita podniku souvisí se strukturou zdrojů financování. Zadluženost 

podniku je dána mírou využívání cizích zdrojů na financování podnikových aktiv. Cílem 

analýzy ukazatelů finanční stability a zadluženosti je nalezení optimálního poměru mezi 

vlastními a cizími zdroji. Tento poměr je různý pro jednotlivá odvětví. 

Mezi ukazatele finanční stability a zadluženosti patří: 

 ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech, 

 stupeň krytí stálých aktiv, 

 celková zadluženost, 

 ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu, 

 úrokové krytí, 

 úrokové zatížení, 

 podíl stálých aktiv a podíl oběžných aktiv, 

 majetkový koeficient (finanční páka), 

 dlouhodobá zadluženost, 

 běžná zadluženost, 

 ziskový účinek finanční páky 

 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech 

Vyjadřuje dlouhodobou stabilitu podniku. Vypovídá o tom, jakým způsobem je podnik 

schopen krýt svůj majetek (aktiva) vlastními zdroji, tedy o tom jaká je jeho finanční 

samostatnost. Vyšší hodnota tohoto ukazatele znamená větší stabilitu podniku, na druhou 

stranu příliš vysoké hodnoty mohou směřovat k snížení výnosnosti vloženého kapitálu. 

finanční 

samostatnost 
= 

vlastní kapitál 
∙ 100 

 
(%) (2.4) 

celková aktiva 

  

Stupeň krytí stálých aktiv 

Tento ukazatel je vyjádřen jako podíl dlouhodobého kapitálu (vlastního kapitálu a 

dlouhodobého cizího kapitálu) a stálých aktiv. Stálá aktiva by měla být financována 
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dlouhodobými zdroji, velikost tohoto ukazatele by tedy měla být co nejvyšší. Hodnota tohoto 

ukazatele by měla být minimálně 100 %, což by znamenalo, že veškerá stálá aktiva jsou kryta 

dlouhodobým kapitálem. Tento ukazatel vypočteme dle vztahu: 

stupeň krytí stálých 

aktiv 
= 

dl. kapitál 
∙ 100 

 
(%) (2.5) 

stálá aktiva 

  

Celková zadluženost 

Celková zadluženost podniku je dána podílem veškerých dluhů k majetku podniku 

(aktivům). Čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím je vyšší zadluženost podniku a s ní 

spojené věřitelské riziko. Zadluženost však není negativním jevem, určitá výše zadluženosti 

podniku je důležitá, protože není nutné financovat všechen majetek jen dražším vlastním 

kapitálem. Pro výpočet ukazatele se používá následující vztah: 

celková zadluženost = 
cizí kapitál 

∙ 100 
 

(%)                     (2.6) 
celková aktiva 

  

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Tento ukazatel vyjadřuje, jaké množství cizího kapitálu připadá na jednotku vlastního 

kapitálu. U stabilních podniků by se hodnota tohoto ukazatele měla pohybovat v rozmezí 

mezi 80 % a 120 %. Výpočet je dán vztahem: 

zadluženost vlastního kapitálu = 
cizí kapitál 

∙ 100 
 

(%)       (2.7) 
vlastní kapitál 

  

Úrokové krytí 

Úrokové krytí je vyjádřeno podílem zisku před úroky a zdaněním (EBIT) a úroky. Je-li 

hodnota rovna 100 %, pak podnik použije veškerý zisk na zaplacení úroků. Pokud je hodnota 

nižší než 100 %, znamená to, že podnik nedokáže z vytvořeného zisku pokrýt úroky. Vypočítá 

se dle vztahu: 

     úrokové krytí = 
EBIT 

∙ 100 
 

(%)  (2.8) 
úroky 

  

Úrokové zatížení 

Vyjadřuje, jak velká část vytvořeného zisku bude použita k úhradě úroků. Podniky 

s dlouhodobě nízkým úrokovým zatížením si mohou dovolit zvýšit podíl cizího kapitálu. 

Výpočet úrokového zatížení: 
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      úrokové zatížení = 
úroky 

∙ 100 
 

(%) (2.9) 
EBIT 

  

Podíl stálých aktiv a podíl oběžných aktiv 

Vztah stálých a oběžných aktiv se v různých odvětvích liší. Čím vyšší je podíl stálých 

aktiv, tím nižší je schopnost podniku přizpůsobit se výkyvům poptávky. Čím nižší je podíl 

stálých aktiv, tím lépe se podnik vyrovnává s měnícími se podmínkami na trhu. Výpočet: 

podíl stálých aktiv = 
stálá aktiva 

∙ 100 
 

(%)  (2.10) 
aktiva 

  

podíl oběžných aktiv = 
oběžná aktiva 

∙ 100 
 

(%) (2.11) 
aktiva 

  

Majetkový koeficient (finanční páka) 

Majetkový koeficient se zabývá optimálním poměrem vlastních a cizích zdrojů, tedy 

optimální zadlužeností. Krytí potřeb podniku převážně z vlastních zdrojů je obvykle dražší a 

může docházet k finančnímu zatěžování podniku. Zadluženost není vždy negativním jevem. 

Ve stabilním podniku může určitá míra zadluženosti pomáhat ke zvýšení rentability a zvýšení 

tržní hodnoty podniku. Majetkový koeficient je dán vztahem: 

finanční páka = 
celková aktiva 

∙ 100 
 

(%) (2.12) 
vlastní kapitál 

  

Dlouhodobá zadluženost 

Má obdobnou vypovídací hodnotu jako ukazatel celkové zadluženosti s rozdílem, že se 

zaměřuje na podíl dlouhodobého cizího kapitálu k celkovým aktivům. Dlouhodobá 

zadluženost je dána vztahem: 

 

dlouhodobá zadluženost = 
dl. cizí kapitál 

∙ 100 
 

(%)         (2.13) 
celková aktiva 

  

Běžná zadluženost 

Jde o podíl krátkodobého cizího kapitálu k celkovým aktivům. Výpočet: 

běžná zadluženost = 
kr. cizí kapitál 

∙ 100 
 

(%)     (2.14) 
celková aktiva 
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Ziskový účinek finanční páky 

Tento ukazatel slouží k analýze vlivu zadluženosti na ukazatele rentability a je vyjádřen 

součinem ukazatele úrokové redukce a finanční páky. Pokud je hodnota tohoto součinu větší 

než 1, pak zadlužování má pozitivní vliv na rentabilitu. V opačném případě, kdy hodnota 

součinu bude menší než 1, bude mít zadlužování negativní vliv na rentabilitu. 

ZÚFP = 
EBT 

∙ 
A 

  
(2.15) 

EBIT VK 
  

2.2.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability slouží ke komplexnímu posouzení hospodářské schopnosti 

podniku a vypovídají o efektivnosti zhodnocení vloženého kapitálu. Rentabilita vloženého 

kapitálu je obecně charakterizována jako podíl zisku a vloženého kapitálu. 

Podle typu kapitálu, který je ve výpočtu použit rozlišujeme tyto ukazatele: 

 rentabilita aktiv (Return on Assets – ROA), 

 rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity – ROE), 

 rentabilita investovaného kapitálu (Return on Capital Employed – ROCE), 

 rentabilita tržeb (Return on Sales – ROS), 

 rentabilita nákladů (Return on Costs – ROC). 

 

U všech těchto ukazatelů je důležité, jaký typ zisku je použit při konstrukci ukazatele, 

zisk můžeme vykazovat následovně: 

EBITDA – (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation Changes) 

je zisk před úhradou odpisů, úroků a daní. 

EBIT – (Earnings before Interest and Taxes) je zisk před úroky a zdaněním. Vyjadřuje 

celkový efekt hospodaření podniku, ale není ovlivněn finanční strukturou podniku. Bývá 

označován jako provozní zisk. 

EBT – (Earnings before Taxes) je zisk před zdaněním. 

EAT – (Earnings after Taxes) je čistý zisk neboli zisk po zdanění. 

 

Rentabilita aktiv – ROA 

Ukazatel ROA vyjadřuje ziskovost aktiv investovaných do podnikání bez ohledu na 

zdroje jejich financování. ROA vypočteme podle vzorce: 
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ROA = 
EBIT 

∙ 100 
 

(%) (2.16) 
aktiva 

  

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Ukazatel ROE vypovídá o celkové výnosnosti vlastního kapitálu. Poskytuje informace 

akcionářům a investorům o tom, zda jsou jimi vložené prostředky dostatečně zhodnocovány. 

Velikost ukazatele je závislá na velikosti rentability celkového kapitálu a na úrokové míře 

cizího kapitálu. ROE vypočteme dle vztahu: 

ROE = 
EAT 

∙ 100 
 

(%) (2.17) 
vlastní kapitál 

  

Rentabilita investovaného kapitálu – ROCE 

Ukazatelem ROCE se hodnotí výnosnost dlouhodobých zdrojů, tedy význam 

dlouhodobého investování. Jde o podíl zisku vůči vlastnímu kapitálu a dlouhodobým cizím 

zdrojům. Tento ukazatel je možné využít při mezipodnikovém srovnání. Vypočítá se dle 

vztahu: 

ROCE = 
EBIT 

∙ 100 
 

(%) (2.18) 
vlastní kapitál + dl. cizí kapitál 

  

Rentabilita tržeb – ROS 

Ukazatel ROS vyjadřuje výnosnost tržeb, tedy kolik Kč zisku připadá na 1 Kč tržeb. 

Vysoká hodnota tohoto ukazatele vypovídá a vysoké úrovni podniku, naopak nízké hodnoty 

poukazují na nesprávné řízení firmy. Tento ukazatel bývá používán pro mezipodnikové 

srovnání a pro srovnání v čase. Vztah pro výpočet ROS: 

ROS = 
EAT 

∙ 100 
 

(%) (2.19) 
tržby 

  

Rentabilita nákladů – ROC 

Ukazatel ROC vyjadřuje podíl čistého zisku k celkovým nákladům, vypovídá tedy o 

tom, jak podnik dokáže zhodnocovat celkové náklady. „Čím vyšší je ukazatel rentability 

nákladů, tím lépe jsou zhodnoceny vložené náklady do hospodářského procesu, tím vyšší je 

procento zisku“, viz DLUHOŠOVÁ (2006, str. 79). Výpočet ROC: 

ROC = 
EAT 

∙ 100 
 

(%) (2.20) 
celkové náklady 
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2.2.3 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity jsou důležité pro rozbor platební schopnosti podniku. Pojem 

likvidita znamená schopnost podniku hradit své závazky, tedy jak rychle podnik získává 

peněžní prostředky z pohledávek. Likvidita také závisí na prodejnosti výrobků nebo na tom, 

zda v případě potřeby podnik disponuje aktivy rychle převoditelnými na peněžní prostředky. 

Mezi ukazatele likvidity patří: 

 ukazatel celkové likvidity, 

 ukazatel pohotové likvidity, 

 ukazatel okamžité likvidity, 

 podíl pohledávek na oběžných aktivech, 

 ukazatel překapitalizování, 

 ukazatel podkapitalizování, 

 ukazatel čistého pracovního kapitálu. 

 

Ukazatel celkové likvidity 

Tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku krýt své krátkodobé závazky a to oběžnými 

aktivy, které jsou brány jako potenciální peněžní prostředky. Optimální hodnoty tohoto 

ukazatele se pohybují v rozmezí 1,5 – 2,5, ovšem větší vypovídací hodnotu pro podnik má 

srovnání s podniky, které se zabývají podobnou činností nebo srovnání s průměrem v daném 

odvětví. Nevýhodou ukazatele je skutečnost, že některé složky oběžných aktiv nelze 

v krátkém čase přeměnit v hotovost. Celkovou likviditu vypočítáme dle vztahu: 

celková likvidita = 
oběžná aktiva 

 
(2.21) 

kr. závazky 

 

Ukazatel pohotové likvidity 

Tento ukazatel má výhodu oproti ukazateli celkové likvidity v tom, že nepočítá 

s nejméně likvidní položkou oběžných aktiv, kterými jsou zásoby. Pro tento ukazatel existují 

doporučené hodnoty v rozmezí 1 – 1,5, ale opět výše ukazatele závisí na odvětví, ve kterém 

podnik působí. Je vhodné pozorovat ukazatel v čase, dlouhodobý růst tohoto ukazatele 

vypovídá o zlepšení finanční a platební situace podniku. Ukazatel pohotové likvidity 

vypočteme dle vztahu: 

pohotová likvidita = 
oběžná aktiva - zásoby 

   
(2.22) 

kr. závazky 
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Ukazatel okamžité likvidity 

Ukazatel okamžité likvidity představuje podíl pohotových platebních prostředků a 

krátkodobých závazků. Mezi pohotové platební prostředky patří peníze na účtech, peníze 

v hotovosti a šeky, tedy nejlikvidnější složky oběžného majetku. Ukazatel vypočteme dle 

vzorce: 

okamžitá likvidita = 
pohotové platební prostředky 

   
(2.23) 

kr. závazky 

  

Podíl pohledávek na oběžných aktivech 

Rostoucí podíl pohledávek na oběžných aktivech je pozitivní v případě, že jsou 

pohledávky spláceny pravidelně. Pokud má podnik mnoho nedobytných pohledávek nebo 

pohledávky s dlouhou dobou splatnosti, pak růst tohoto ukazatele je negativní a podnik by se 

měl snažit ukazatel snižovat. 

podíl pohledávek na OA = 
pohledávky 

   
(2.24) 

oběžná aktiva 

  

Ukazatel překapitalizování 

Tento ukazatel vypovídá o tom, v jaké míře je dlouhodobý majetek kryt vlastním 

kapitálem. Pro zajištění stability finanční struktury je důležité, aby dlouhodobý majetek byl 

financován vlastními zdroji. V delším časovém období by měl být tento ukazatel stabilní. 

ukazatel překapitalizování = 
vlastní kapitál 

   
(2.25) 

DHM 

  

Ukazatel podkapitalizování 

Ukazatel vypovídá o tom, zda je dlouhodobý hmotný majetek financován pouze 

dlouhodobými zdroji. Pokud hodnota klesne pod 1, znamená to, že je dlouhodobý hmotný 

majetek z části kryt krátkodobými zdroji, což může v budoucnu ovlivnit finanční stabilitu 

podniku. 

ukazatel podkapitalizování = 
vlastní kapitál + dluhy 

   
(2.26) 

DHM 

  

Ukazatel ČPK 

„Čistý pracovní kapitál představuje část oběžného majetku, která se během roku 

přemění v pohotové peněžní prostředky a po splacení krátkodobých závazků může být použita 
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k uskutečnění podnikových záměrů. Představuje tedy část oběžného majetku, která je 

finančně kryta dlouhodobými zdroji“, viz DLUHOŠOVÁ (2006, str. 81). ČPK je možné 

vypočítat dvěma způsoby: 

ČPK = oběžná aktiva - kr. závazky 
   

(2.27) 

  

ČPK = dlouhodobé zdroje - fixní aktiva 
   

(2.28) 

 
     

 
 

2.2.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vypovídají o tom, jak podnik využívá jednotlivé složky majetku. 

Patří zde dva typy ukazatelů, jsou to ukazatele doby obratu a počtu obrátek za období. Doba 

obratu představuje počet dní, po které je majetek vázán v určité formě. Počet obrátek 

vyjadřuje, kolikrát se určitý typ majetku obrátí za stanovené časové období (zpravidla za rok). 

Ukazatele aktivity tedy hodnotí relativní vázanost kapitálu v aktivech.  

Mezi ukazatele aktivity patří: 

 obrátka celkových aktiv, 

 doba obratu aktiv, 

 doba obratu pohledávek, 

 doba obratu závazků. 

 

Obrátka celkových aktiv 

Obrátka celkových aktiv vyjadřuje míru využití celkového majetku. Čím jsou hodnoty 

ukazatele vyšší, tím lépe podnik využívá svůj majetek. Ukazatel bývá využíván 

k mezipodnikovému srovnání. Počítá se dle vztahu: 

obrátka celkových aktiv = 
tržby 

    
(2.29) 

celková aktiva 

  

Doba obratu aktiv 

Představuje dobu, za kterou dojde k obratu celkových aktiv. Čím kratší je tato doba, tím 

lépe pro podnik. Vypočítá se podle vzorce: 

doba obratu aktiv = 
celková aktiva ∙ 360 

   
(dny) (2.30) 

tržby 
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Doba obratu pohledávek 

Je to průměrná doba, za kterou jsou splaceny pohledávky, tedy doba, po kterou je 

majetek vázán ve formě pohledávek. Doba splácení pohledávek by měla být co nejkratší, aby 

se podnik nedostával do finanční tísně a byl schopen hradit své závazky včas. Doba obratu 

pohledávek je vyjádřena vztahem: 

doba obratu pohledávek = 
pohledávky ∙ 360 

   
(dny) (2.31) 

tržby 

  

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel vypovídá o tom, jak rychle podnik splácí své závazky. Dlouhodobě by 

měla být doba obratu závazků stabilní bez větších odchylek. Počítá se pomocí vztahu: 

doba obratu závazků = 
závazky ∙ 360 

   
(dny) (2.32) 

tržby 

  

Pravidlo solventnosti 

Podle pravidla solventnosti by měla být doba obratu pohledávek nižší než doba obratu 

závazků. Při nedodržení tohoto pravidla mohou podniku vzniknout problémy s platební 

schopností. 

 

2.3 Pyramidový rozklad finančních ukazatelů 
 

Pyramidové rozklady ukazatelů jsou důležitým nástrojem při hodnocení výkonnosti 

podniku. Jejich podstata spočívá v postupném rozkladu zvoleného vrcholového ukazatele na 

dílčí ukazatele, díky tohoto rozkladu je pak zjištěn vliv dílčích ukazatelů na vrcholový 

ukazatel. Také slouží k identifikaci vzájemných vazeb mezi ukazateli. Správně 

zkonstruovanou pyramidovou soustavu ukazatelů je možné využít k hodnocení minulé, 

současné a budoucí výkonnosti podniku. Pyramidových soustav je celá řada, využívají se 

například pro ukazatel EVA, ROE, ROA. Jeden z možných způsobů rozkladu ukazatele ROE 

je znázorněn v Obr. 2.2. 

 

V Obr. 2.2 je vyjádřen ukazatel ROE jako podíl čistého zisku a vlastního kapitálu a 

následně rozložen v několika stupních. V prvním stupni rozkladu je ukazatel ROE znázorněn 

jako součin tří ukazatelů, kterými jsou rentabilita tržeb (     ), obrat aktiv (   ) a finanční 
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páka (   ). Rentabilita tržeb je rozložena na součin daňové redukce zisku (       ), 

úrokové redukce zisku (        ) a provozní rentability (      ). Provozní rentabilita je 

dále rozložena pomocí ukazatelů nákladovosti tržeb. Obrat aktiv je vyjádřen pomocí ukazatele 

doby obratu aktiv, ten se dále dělí na dobu obratu stálých aktiv a dobu obratu oběžných aktiv. 

Z finanční páky je vyjádřena celková zadluženost, která se dále dělí krátkodobou a 

dlouhodobou zadluženost. 

 

Obr. 2.2 Pyramidový rozklad ukazatele ROE 

 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ (2006, str. 89) 

 

2.4 Analýza odchylek 
 

Metody analýzy odchylek se využívají pro vyčíslení vlivu dílčích ukazatelů na změnu 

vrcholového ukazatele. „Příčinnou souvislost mezi vrcholovým ukazatelem x a dílčími 

ukazateli ai lze zachytit pomocí funkce x = f (a1, a2 … an), která umožňuje kvantifikovat míru 

vlivu dílčích ukazatelů jako příčinných faktorů na změnu vrcholového ukazatele“, viz 

DLUHOŠOVÁ (2006, str. 32). 
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Změnu vrcholového ukazatele lze vyjádřit jako součet odchylek dílčích ukazatelů. 

 

∆yx = ∑ ∆xai, (2.33) 

  

kde x je analyzovaný vrcholového ukazatel, 

 ∆yx je přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele, 

 ai je dílčí vysvětlující ukazatel, 

 ∆xai je vliv dílčího ukazatele ai na vrcholový ukazatel x. 

 

Provádí se analýza absolutní i relativní odchylky. Absolutní odchylka je dána rozdílem 

hodnot vrcholového ukazatele v běžném a základním období. 

∆x = x1 – x0 (2.34) 

 

Relativní odchylka se vypočte dle vztahu: 

∆x = (x1 – x0)/x0 (2.35) 

 

V pyramidových soustavách existují různé vazby mezi ukazateli, v podstatě jde o vazby 

aditivní nebo multiplikativní. 

 

2.4.1 Aditivní vazba 

Aditivní vazba je dána součtem dílčích vlivů vysvětlujících ukazatelů, tedy 

x = a1 + a2 + … + an. Vyčíslení jednotlivých dílčích vlivů se provádí pomocí vztahu: 

∆xai = 
∆ai 

∙ ∆yx,   
(2.36) 

∑ ∆ai 

  

přitom ∆ai = ai,1 – ai,0, 

kde ai,1 je dílčí ukazatel v běžném období, 

 ai,0 je dílčí ukazatel v základním období. 

 

2.4.2 Multiplikativní vazba 

Multiplikativní vazba je dána součinem dílčích vlivů vysvětlujících ukazatelů, tedy 

x = a1 ∙ a2 ∙ … ∙ an. Vyčíslení jednotlivých dílčích vlivů se provádí různými metodami. 

Rozlišujeme 4 základní metody: 
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 metoda postupných změn, 

 metoda rozkladu se zbytkem, 

 metoda logaritmická, 

 funkcionální metoda. 

 

Metoda postupných změn 

U této metody je celková odchylka rozčleněna mezi jednotlivé dílčí vlivy. Při součinu 

tří dílčích ukazatelů, x = a1 ∙ a2 ∙ a3, jsou jednotlivé vlivy vyčísleny takto: 

∆xai = ∆a1 ∙ a2,0 ∙ a3,0 ∙  
∆yx 

, 
∆x 

∆xai = a1,1 ∙ ∆a2 ∙ a3,0 ∙  
∆yx 

, 
∆x 

∆xai = a1,1 ∙ a2,1 ∙ ∆a3 ∙  
∆yx 

. 
   

(2.37) 
∆x 

  

Obecně pro jakoukoli řadu ukazatelů ∆xai =          ∙ ∆ai ∙          ∙ 
   

  
 . 

(2.38) 

 

Nevýhodou této metody je, že výsledky a pořadí vlivů mohou být ovlivněny pořadím 

vysvětlujících ukazatelů. Výhodou je, že při rozkladu nevzniká zbytek a metoda je 

jednoduchá na výpočet. 

 

Metoda rozkladu se zbytkem 

„Vlivy jsou vyčísleny se zbytkem tak, že vzniká zbytek R, který je výsledkem 

kombinace současných změn více ukazatelů“, viz DLUHOŠOVÁ (2006, str. 33). Výpočet 

jednotlivých dílčích vlivů (kde ke každému vlivu je přičtena stejně velká část zbytku) při 

součinu tří dílčích ukazatelů, x = a1 ∙ a2 ∙ a3: 

∆xai = ∆a1 ∙ a2,0 ∙ a3,0 ∙  
∆yx 

+ 
R 

, 
∆x 3 

∆xai = a1,0 ∙ ∆a2 ∙ a3,0 ∙  
∆yx 

+ 
R 

, 
∆x 3 

∆xai = a1,0 ∙ a2,0 ∙ ∆a3 ∙  
∆yx 

+ 
R 

, 
   

(2.39) 
∆x 3 

  

výpočet zbytku: R = ∆yx - [∆a1 ∙ a2,0 ∙ a3,0 + a1,0 ∙ ∆a2 ∙ a3,0 + a1,0 ∙ a2,0 ∙ ∆a3] ∙ 
∆yx 

∆x 
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Obecně pro různý počet dílčích ukazatelů ∆xai = ∆ai ∙      
 
    ∙ 

   

  
 + 

 

 
 ,  (2.40) 

kde zbytek R = ∆yx - ∆ai      
 
    ∙ 

   

  
 .  

 

Oproti metodě postupných změn výsledky nejsou ovlivněny pořadím dílčích ukazatelů. 

Nevýhodou je, že metodu lze použít pouze při malém zbytku. 

 

Metoda logaritmická 

Vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů se vypočítá vztahem: 

∆xai = 
ln Iai 

∙ ∆yx ,    
(2.41) 

ln Ix 

    

kde Ix = 
x1 

 
je index vrcholového ukazatele, 

x0 

  

 
Iai = 

ai,1 

 
je index vysvětlujícího ukazatele. 

ai,0 

  

Nevýhodou této metody je, že ji nelze použít, pokud index změny vysvětlujícího nebo 

vrcholového ukazatele je záporný (logaritmus je definován pouze pro kladná čísla). 

 

Metoda funkcionální 

Tato metoda pracuje s diskrétními výnosy Rai a Rx. Výpočet jednotlivých dílčích vlivů 

(kde ke každému vlivu je přiřazena stejně velká část zbytku) při součinu tří dílčích ukazatelů, 

x = a1 ∙ a2 ∙ a3: 

∆xa1 = 
1 

∙ Ra1 ∙ (1 +  
1 

∙ Ra2 + 
1 

∙ Ra3 + 
1 

∙ Ra2 ∙ Ra3) ∆yx , 
Rx 2 2 3 

 

∆xa2 = 
1 

∙ Ra2 ∙ (1 +  
1 

∙ Ra1 + 
1 

∙ Ra3 + 
1 

∙ Ra1 ∙ Ra3) ∆yx , 
Rx 2 2 3 

 

∆xa3 = 
1 

∙ Ra3 ∙ (1 +  
1 

∙ Ra1 + 
1 

∙ Ra2 + 
1 

∙ Ra1 ∙ Ra2) ∆yx ,  (2.42) 
Rx 2 2 3 
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kde Raj = 
∆aj 

, Rx = 
∆x 

, ∆ai = ai,1 - ai,0. 
aj,0 x0 

 

Problém u této metody může nastat pří přerozdělování společných faktorů, protože není 

jednoduché najít ekonomické zdůvodnění vybraného přístupu. 

 

3 Charakteristika a popis firmy 
 

Společnost O.K.D.C. mont, a.s. vznikla v roce 1994 nejprve jako společnost s ručením 

omezeným, poté v roce 2000 změnila své obchodní jméno a právní formu podnikání na 

akciovou společnost. Jedná se o malý podnik s jedenadvaceti zaměstnanci, jehož filosofií je 

udržování dobrých vztahů s obchodními partnery. Mezi nejvýznamnější obchodní partnery 

patří velké firmy jako Hutní Projekt nebo OKK Koksovny.  

Co se týče organizační struktury, majitel podniku vykonává funkci ředitele podniku, 

komunikuje s obchodními partnery a shání nové zakázky. Zodpovídají se mu dva vedoucí 

provozu na pracovištích, kteří dohlížejí na práci natěračů, svářečů a zámečníků. 

 

3.1 Základní údaje o společnosti 
 

Obchodní jméno: O.K.D.C. mont, a.s. 

IČO: 253 85 747 

Sídlo: Hasičská 52/551, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 

Právní forma: akciová společnost 

Den zápisu do obchodního rejstříku: 24. května 2000 u Krajského soudu 

v Ostravě, oddíl B, vložka 2330 

Základní kapitál k 31.12.2010: 1 000 000 Kč 

 

Předmět podnikatelské činnosti 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 zprostředkovatelská činnost 

 zámečnictví 
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 lešenářské práce 

 natěračské a nástřikové práce 

 montáž a demontáž potrubních systémů 

 

3.2 Majetková struktura podniku 

V této kapitole bude rozebrána majetková struktura aktiv a pasiv. 

3.2.1 Majetková struktura aktiv 

Od roku 2004 do roku 2008 dochází ke zvyšování celkových aktiv, především oběžných 

aktiv. Vývoj stálých aktiv je víceméně vyrovnaný, v roce 2007 a 2008 došlo k nárůstu, 

protože byly zakoupeny automobily. Podnik nevlastní žádné budovy ani pozemky, pouze 

kancelářské vybavení, automobily a nářadí potřebné k výkonu předmětu podnikání, proto je 

úroveň stálých aktiv výrazně nižší oproti oběžnému majetku. Oběžná aktiva se každoročně 

zvyšují až do roku 2009, kdy došlo k poklesu pohledávek (vlivem menšího počtu zakázek 

v tomto roce) a poklesu krátkodobého finančního majetku (vlivem snížení každoročního 

přísunu zdrojů z vytvořeného zisku a vlivem investování do dlouhodobého majetku), naopak 

dlouhodobý majetek se zvýšil téměř dvojnásobně oproti roku 2008, protože byly zakoupeny 

automobily pro zaměstnance a kancelářské vybavení. 

 

Obr. 3.1 Vývoj aktiv 

 

Zdroj: rozvaha podniku v letech 2004-2009 
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3.2.2 Majetková struktura pasiv 

Od roku 2005 poměr vlastního kapitálu převyšuje cizí kapitál, protože se každoročně 

v podniku zvyšuje nerozdělený zisk a ubývají závazky z obchodních vztahů, které podnik 

splácí včas nebo s předstihem z vytvořeného zisku z předchozích let. V roce 2009 došlo 

k výraznému poklesu zisku vlivem finanční krize, kdy podnik dosahoval nižších tržeb za 

prodej výrobků a služeb při nákladech srovnatelných s předcházejícím rokem. 

 

Obr. 3.2 Vývoj pasiv 

 

Zdroj: rozvaha podniku v letech 2004-2009 

4 Finanční analýza podnikatelského subjektu a zhodnocení 

výsledků 
 

Tato kapitola je zaměřena na zhodnocení výsledků finanční analýzy firmy O.K.D.C. 

mont, a.s. v letech 2004 až 2009, finanční analýza byla provedena na základě údajů z účetních 

výkazů a pomocí poměrových ukazatelů. 

 

4.1 Horizontální analýza 
 

V této části je provedena horizontální analýza rozvahy a VZZ v letech 2004-2009, 

v každém řádku je vyčíslena meziroční absolutní a procentní změna vybrané položky rozvahy 

a VZZ. 
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Tab. 4.1 Horizontální analýza aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty v letech 2004-2007 

rok 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

(v tis. Kč) změna % změna změna % změna změna % změna 

AKTIVA 

AKTIVA CELKEM +740 6,7 % +5 883 49,9 % +3 394 19,2 % 

DLOUHODOBÝ MAJETEK +3 1,3 % +157 68,3 % +620 160,2 % 

OBĚŽNÁ AKTIVA -123 -1,3 % +3 978 41,3 % +3 905 28,7 % 

Dlouhodobé pohledávky +9 - +3 33,3 % +28 233,3 % 

Krátkodobé pohledávky -1 581 -18,1 % -2 442 -34,2 % +1 946 41,5 % 

Krátkodobý fin. majetek +1 449 140,3 % +6 417 258,5 % +1 931 21,7 % 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ +860 79,7 % +1 748 90,1 % -1 131 -30,7 % 

PASIVA 

PASIVA CELKEM +740 6,7 % +5 883 49,9 % +3 394 19,2 % 

VLASTNÍ KAPITÁL +4 160 163,1 % +4 848 72,2 % +4 483 38,8 % 

VH minulých let +131 9,9 % +4 060 279,8 % +2 648 48 % 

VHBÚO +3 929 1700,9 % +688 16,5 % +1 835 37,9 % 

CIZÍ ZDROJE -3 420 -40,2 % +1 035 20,4 % -1 089 -17,8 % 

Dlouhodobé závazky +712 68,5 % +1 424 81,3 % -1 040 -32,7 % 

Krátkodobé závazky -4 132 -55,4 % -389 -11,7 % -49 -1,7 % 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY 

Výkony +659 2,7 % -385 -1,6 % +13 857 56,9 % 

Výkonová spotřeba -6 148 -31,8 % -1 334 -10,1 % +9 819 82,8 % 

Přidaná hodnota +6 807 143,7 % +949 8,2 % +4 038 32,3 % 

Osobní náklady +974 21 % +491 8,7 % +1 173 19,2 % 

Ostatní provozní náklady +18 15,4 % -2 -1,5 % +82 61,7 % 

Provozní VH +5 313 1 202 % +667 11,6 % +2 357 36,7 % 

Finanční VH +45 44,1 % +16 28,1 % +2 4,9 % 

Daň z příjmu za běž. činnost +1 408 1 219,7% +76 5 % +573 36 % 

VH za běžnou činnost +3 950 1 710 % +607 14,5 % +1 787 37,32 % 

VH za účetní období +3 929 1 700,9% +688 16,5 % +1 835 37,9 % 

VH před zdaněním +5 337 1 569,7% +764 13,5 % +2 408 37,4 % 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Tab. 4.2 Horizontální analýza aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty v letech 2007-2009 

rok 2007-2008 2008-2009 

(v tis. Kč) změna % změna změna % změna 

AKTIVA 

AKTIVA CELKEM +695 3,3 % -5 987 -27,5 % 

DLOUHODOBÝ MAJETEK -190 -18,9 % +652 79,8 % 

OBĚŽNÁ AKTIVA +1 917 11 % -5 669 -29,19 % 

Dlouhodobé pohledávky -28 -70 % 0 0 % 

Krátkodobé pohledávky +843 12,7 % -2 560 -34,2 % 

Krátkodobý fin. majetek +1 102 10,2 % -3 109 -26,1 % 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ -1 032 -40,4 % -970 -63,6 % 

PASIVA 

PASIVA CELKEM +695 3,3 % -5 987 -27,5 % 

VLASTNÍ KAPITÁL +2 196 13,7 % -4 686 -25,7 % 

VH minulých let +184 2,3 % +2 286 27,4 % 
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VHBÚO +2 012 30,1 % -6 972 -80 % 

CIZÍ ZDROJE -1 501 -29,9 % -1 301 -36,9 % 

Dlouhodobé závazky -911 -42,6 % -795 -64,9 % 

Krátkodobé závazky -590 -20,4 % -506 -22 % 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY 

Výkony -99 -0,3 % -12 152 -31,9 % 

Výkonová spotřeba -4 648 -21,4 % -4 389 -25,8 % 

Přidaná hodnota +4 549 27,5 % -7 763 -36,8 % 

Osobní náklady +2 054 28,2 % +72 0,8 % 

Ostatní provozní náklady -41 -19,1 % +1 590 913,8 % 

Provozní VH +2 387 27,2 % -8 682 -77,8 % 

Finanční VH +12 30,8 % +33 122,2 % 

Daň z příjmu za běž. činnost +278 12,8 % -1 677 -68,6 % 

VH za běžnou činnost +2 120 32,2 % -6 972 -80,2 % 

VH za účetní období +2 012 30,1 % -6 972 -80,2 % 

VH před zdaněním +2 290 25,9 % -8 649 -77,6 % 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Dle výsledků horizontální analýzy se aktiva meziročně zvyšují až do roku 2009. Velký 

nárůst aktiv je zaznamenán mezi roky 2005 a 2006 až o 50 %. Největší podíl na růstu aktiv 

mezi těmito roky měl především krátkodobý finanční majetek, který byl navýšen až o 258 %. 

Toto velké zvýšení krátkodobého finančního majetku bylo způsobeno vytvořením vysokého 

zisku v roce 2005, který byl v roce 2006 z velké části uložen právě ve formě krátkodobého 

finančního majetku. V roce 2009 se v podniku projevila finanční krize, kdy podnik trpěl 

nedostatkem zakázek, což se projevilo značným snížením zisku vzhledem k roku 2008, kdy se 

podniku dařilo nejlépe. Na straně aktiv došlo ke snížení krátkodobých pohledávek  

a krátkodobého finančního majetku, důsledkem bylo snížení celkových aktiv o téměř 30 %. 

Co se týče vývoje pasiv, cízí zdroje mají klesající charakter kvůli každoročnímu 

snižování závazků, vlastní kapitál se naopak každým rokem zvyšuje až do roku 2009. Největší 

růst pasiv mezi roky 2005 a 2006 je způsoben růstem vlastního kapitálu (72 %) a konkrétně 

výsledkem hospodaření minulých let, který byl navýšen o 280 % právě díky růstu zisku v roce 

2005. V roce 2009 je pokles zapříčiněn snížením VHBÚO o celých 80 % vlivem finanční 

krize, jak již byl zmíněno. 

Z analýzy výkazu zisku a ztráty lze vyčíst, že v roce 2005 došlo k největšímu růstu 

výsledku hospodaření za účetní období (1 570 %).  Největší podíl na tom růstu má provozní 

výsledek hospodaření, který byl navýšen o 1 200 %. Zvýšení provozního VH bylo způsobeno 

snížením výkonové spotřeby o 30 % při téměř stejných výkonech. V roce 2009 došlo ke 

snížení provozního VH o 78 %, nejvetší vliv na toto snížení měl pokles výkonů o 32 % a také 

výrazný nárůst ostatních provozních nákladů až o 913 %. 
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4.2 Vertikální analýza 

 

V této kapitole je provedena vertikální analýza aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty za 

roky 2004-2009. Absolutními ukazateli v této analýze jsou aktiva, pasiva a tržby. Dílčími 

ukazateli jsou vybrané položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

 

Tab. 4.3 Vertikální analýza aktiv 

rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

AKTIVA CELKEM (100 %) 11 051 11 791 17 674 21 068 21 763 15 776 

 % z celkových aktiv 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 2,1 % 2 % 2,2 % 4,8 % 3,8 % 9,3 % 

OBĚŽNÁ AKTIVA 88,2 % 81,6 % 76,9 % 83,1 % 89,2 % 87,2 % 

Dlouhodobé pohledávky 0 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 

Krátkodobé pohledávky 78,8 % 60,5 % 26,5 % 31,5 % 34,4 % 31,2 % 

Krátkodobý fin. majetek 9,3 % 21 % 50,4 % 51,4 % 54,8 % 55,9 % 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 9,8 % 16,4 % 20,9 % 12,1 % 7 % 3,5 % 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Z tabulky lze vyčíst, že největší podíl na aktivech mají oběžná aktiva, do roku 2005 

především krátkodobé pohledávky, od roku 2006 tvoří krátkodobý finanční majetek až 50 % 

celkových aktiv. Od roku 2005 podnik vytvářel vyšší zisk, který byl převáděn z velké části do 

krátkodobého finančního majetku a jeho hodnoty nad 50 % si podnik udržel až do roku 2009. 

 

Tab. 4.4 Vertikální analýza pasiv 

rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PASIVA CELKEM (100 %) 11 051 11 791 17 674 21 068 21 763 15 776 

 % z celkových pasiv 

VLASTNÍ KAPITÁL 23,1% 56,9% 65,4% 76,1% 83,8% 85,9% 

VH minulých let 11,9% 12,3% 31,2% 38,7% 38,3% 67,4% 

VHBÚO 2,1% 35,3% 27,4% 31,7% 40% 10,9% 

CIZÍ ZDROJE 76,9% 43,1% 34,6% 31,7% 16,2% 14,1% 

Dlouhodobé závazky 9,4% 14,9% 18% 10,1% 5,6% 2,7% 

Krátkodobé závazky 67,5% 28,2% 16,6% 13,7% 10,6% 11,4% 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Od roku 2004 se postupně zvyšuje poměr vlastního kapitálu v pasivech a ubývá cizích 

zdrojů. Růst poměru vlastního kapitálu je dán zvyšováním výsledku hospodaření 

v jednotllivých letech, pokles cizích zdrojů je dán každoročním poklesem dlouhodobých i 

krátkodobých závazků. Podnik se spoléhá na vlastní zdroje a své závazky hradí včas. 
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Tab. 4.5 Vertikální analýza VZZ 

rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

TRŽBY CELKEM (100%) 24 076 24 735 24 350 38 207 38 108 25 956 

 % z celkových tržeb 

Výkonová spotřeba 80,3 % 53,3 % 48,7 % 56,7 % 44,7 % 48,7 % 

Přidaná hodnota 19,7 % 46,7 % 51,3 % 43,3 % 55,3 % 51,3 % 

Osobní náklady 19,3 % 22,7 % 25,1 % 19,1 % 24,5 % 36,2 % 

Provozní VH 1,8 % 23,3 % 26,4 % 23 % 29,3 % 9,6 % 

Daň z příjmu za běž. činnost 0,5 % 6,1 % 6,5 % 5,7 % 6,4 % 3 % 

VH za běžnou činnost 1 % 16,9 % 19,7 % 17,2 % 22,8 % 6,6 % 

VH za účetní období 1 % 16,8 % 19,9 % 17,5 % 22,8 % 6,6 % 

VH před zdaněním 1,4 % 23 % 26,5 % 23,2 % 29,2 % 9,6 % 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Od roku 2005 byl podíl výkonové spotřeby na celkových tržbách snížen z 80 % na  

50 %, což mělo velký vliv na zvýšení výsledku hospodaření, který je téměř celý tvořen z 

provozní činnosti podniku. V roce 2009 došlo k podstatnému snížení výsledku hospodaření, 

kdy podíl výkonové spotřeby na tržbách byl stále kolem 50 %, ale došlo ke značnému zvýšení 

osobních nákladů a tedy i snížení provozního výsledku hospodaření. 

 

4.3 Rozbor poměrových ukazatelů 

 

V této kapitole je proveden rozbor ukazatelů finanční stability a zadluženosti, 

rentability, likvidity a aktivity. Pomocí grafů je znázorněn vývoj těchto ukazatelů v čase a je 

proveden rozbor hlavních příčin meziročních změn. 

 

4.3.1 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Tato část zkoumá finanční stránku podniku z dlouhodobého hlediska a vypovídá o tom, 

v jaké míře podnik využívá cizích zdrojů, tedy o jeho zadluženosti. 
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Tab. 4.6 Hodnoty ukazatelů finanční stability a zadluženosti 

   vzorec 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ukazatel podílu VK  

na aktivech 
(2.4) 23,08 % 56,92 % 65,40 % 76,14 % 83,80 % 85,9 % 

ukazatel zadluženosti 

vlastního kapitálu 
(2.7) 333,20 % 75,6 0% 52,90 % 31,33 % 19,33 % 16,4 1% 

majetkový koeficient 

(finanční páka) 
(2.12) 433,20 % 175,60 % 152,90 % 131,33 % 119,33 % 116,41 % 

stupeň krytí stálých 

aktiv 
(2.5) 1581,94 % 3679,57 % 3807,49 % 1805,16 % 2382,25 % 951,8 % 

úrokové krytí (2.8) 1416,67 % 29878,95% - - - - 

úrokové zatížení (2.9) 7,06 % 0,33 % - - - - 

celková zadluženost (2.6) 76,91 % 43,08 % 34,5 % 23,86 % 16,20 % 14,1 % 

dlouhodobá 

zadluženost 
(2.13) 9,41 % 14,86 % 17,97 % 10,14 % 5,63 % 2,73 % 

běžná zadluženost (2.14) 67,50 % 28,22 % 16,63 % 13,71 % 10,57 % 11,37 % 

podíl stálých aktiv (2.10) 2,05 % 1,95 % 2,19 % 4,78 % 3,75 % 9,31 % 

podíl oběžných aktiv (2.11) 88,18 % 81,6 % 76,95 % 83,09 % 89,24 % 87,18 % 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Obr. 4.1 Vývoj ukazatele podílu vlastního kapitálu na aktivech, ukazatele zadluženosti 

vlastního kapitálu a majetkového koeficientu 

 

Zdroj: Tab. 4.6 Hodnoty ukazatelů finanční stability a zadluženosti 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech se každým rokem zvyšuje, v roce 2008 jeho 

hodnota přesáhla 80 %, což zajišťuje dlouhodobou finanční stabilitu, ale příliš vysoké 
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hodnoty tohoto ukazatele mohou vést k poklesu výnosnosti vložených prostředků. Růst tohoto 

ukazatele je způsoben každoročním navyšováním vlastního kapitálu, díky tvorby vyššího 

zisku, a snižováním cizích zdrojů, vlastní kapitál se tedy každoročně zvyšuje rychlejším 

tempem než celková aktiva. 

Vysoká zadluženost vlastního kapitálu v roce 2004 se každým rokem snižuje. V roce 

2009 je zadluženost vlastního kapitálu pouze 16 %, podnik by mohl více využívat cizí zdroje. 

Výrazný pokles tohoto ukazatele můžeme vidět mezi roky 2004 a 2005, kdy došlo 

k prudkému nárůstu vlastního kapitálu, díky vytvoření vyššího zisku, a cizí zdroje výrazně 

poklesly.  

Majetkový koeficient nabývá výrazně odlišné hodnoty v roce 2004 oproti ostatním 

rokům. V roce 2005 došlo k velkému nárůstu vlastního kapitálu, přičemž hodnota celkových 

aktiv zůstala téměř stejná. V dalších letech pak dochází k růstu vlastního kapitálu i aktiv, ale 

v takovém poměru, že hodnota majetkového koeficientu má mírně klesající charakter. 

 

Obr. 4.2 Stupeň krytí stálých aktiv v letech 2004-2009 

 

Zdroj: Tab. 4.6 Hodnoty ukazatelů finanční stability a zadluženosti 

 

Vysoký stupeň krytí stálých aktiv ve všech letech sice znamená vysokou finanční 

stabilitu, ale zároveň nedostatečné využití dlouhodobého kapitálu. Dlouhodobá aktiva 

představují zhruba 5 % celkových aktiv během sledovaného období a současně vlastní kapitál 

tvoří většinu podnikových pasiv, proto tento ukazatel nabývá poměrně vysokých hodnot. 
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Obr. 4.3 Vývoj ukazatele úrokového krytí 

 

Zdroj: Tab. 4.6 Hodnoty ukazatelů finanční 

stability a zadluženosti 

Obr. 4.4 Vývoj ukazatele úrokového zatížení 

 

Zdroj: Tab. 4.6 Hodnoty ukazatelů finanční 

stability a zadluženosti 

 

S krytím úroků podnik nemá problémy, od roku 2006 nebyly placeny žádné úroky. 

 

Obr. 4.5 Vývoj celkové, dlouhodobé a běžné zadluženosti 

 

Zdroj: Tab. 4.6 Hodnoty ukazatelů finanční stability a zadluženosti 

 

Společnost nemá problémy se zadlužeností, ziskový účinek finanční páky je ve všech 

letech větší než 1 (Tab.4.7), proto při zvýšení zadluženosti by podnik dosáhl vyšší rentability, 

měl by tedy více využívat cizích zdrojů. Dlouhodobá zadluženost dosahuje nízkých hodnot ve 

všech letech, běžná zadluženost byla vysoká pouze v roce 2004, od té doby se snižuje. 

Každoroční pokles těchto ukazatelů je dán zvyšováním aktiv a snižováním cizích zdrojů. Od 
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roku 2005, kdy podnik začal vytvářet vyšší zisk, se snaží stále méně využívat cizích zdrojů a 

spoléhá se spíše na vlastní kapitál. 

 

Tab. 4.7 Ziskový účinek finanční páky 

 vzorec 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ZÚFP (2.15) 4,04 1,75 1,53 1,31 1,19 1,16 

Zdroj: Vlastní výpočty¨ 

 

Obr. 4.6 Vývoj podílu stálých a oběžných aktiv 

 

Zdroj: Tab. 4.6 Hodnoty ukazatelů finanční stability a zadluženosti 

 

Podstatně větší část aktiv tvoří oběžná aktiva, přičemž největší část oběžných aktiv 

představují pohotové platební prostředky a pohledávky. 

 

4.3.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability vypovídají o schopnosti podniku zhodnocovat vložené prostředky. 

V této části je zpracováno srovnání podniku s odvětvím. 

 

Tab. 4.8 Hodnoty ukazatelů rentability 

 
vzorec 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ROA (2.16) 3,08 % 48,15 % 36,44 % 42,00 % 51,18 % 15,78 % 

ROE (2.17) 9,06 % 61,99 % 41,94 % 41,66 % 47,68 % 12,71 % 

ROCE (2.18) 9,47 % 67,08 % 43,71 % 48,68 % 57,23 % 17,81 % 
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ROS (2.19) 0,96 % 16,82 % 19,91 % 17,49 % 22,82 % 6,64 % 

ROC (2.20) 0,96 % 21,92 % 26,70 % 22,84 % 32,73 % 7,23 % 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Obr 4.7 Vývoj ukazatelů rentability 

 

Zdroj: Tab. 4.8 Hodnoty ukazatelů rentability 

 

Ukazatel ROA má víceméně rostoucí charakter, k poklesu došlo v roce 2006, kdy byl 

zisk snížen kvůli nesplacené pohledávky. K velkému poklesu došlo v roce 2009, kdy se 

projevila finanční krize, podnik měl méně pracovních zakázek vzhledem k předchozím 

rokům, což vedlo ke snížení zisku podniku a projevilo se to ve všech ukazatelích rentability. 

Ukazatel ROE se vyvíjí podobně jako ukazatel ROA. Čistý zisk se od roku 2006 postupně 

zvyšuje rychlejším tempem než vlastní kapitál, což má za příčinu růst ukazatele ROE.  

U ukazatele ROCE došlo v roce 2006 k poklesu, od roku 2006 hodnoty ukazatele rostly až do 

již zmíněného roku 2009. Mezi roky 2004 a 2005 došlo k obrovskému skoku u ukazetelů 

ROA, ROE a ROCE, což bylo zapříčiněno velkým zvýšením zisku, tržby v tomto roce byly 

téměř stejné jako v roce 2004, ale podnik dokázal výrazně snížit náklady díky uzavření 

výhodnějších smluv s dodavateli, konkrétně náklady na materiál a spotřebu energie byly 

sníženy o 30 % a náklady na služby o 34 %. Hodnoty ukazatele ROS podobně jako hodnoty 

ukazatele ROC jsou nízké, ale každým rokem se zvyšovaly až do roku 2009. 
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Obr. 4.8 Srovnání vývoje ukazatelů ROA a ROE 

 

Zdroj: Tab. 4.8 Hodnoty ukazatelů rentability 

 

Obecně by mělo platit, že ROE > ROA. Toto platí pouze do roku 2007. V letech 2007, 

2008 a 2009 představuje vlastní kapitál podstatnou část pasiv (až okolo 85 %), což je příčinou 

nižších hodnot ukazatele ROE. I přesto podnik zhodnocuje vložené prostředky dostatečně 

v porovnání s odvětvím. Pozitivní vliv na ukazatel ROE by mělo zapojení více cizích zdrojů, 

což bylo ukázáno u ukazatelů zadluženosti (ziskový účinek finanční páky). 

 

Hodnoty ukazatelů ROE a ROA v rámci odvětví za roky 2004-2009 

Tab. 4.9 Hodnoty ukazatelů ROE a ROA v rámci odvětví 

rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ROE 8,17 % 10,6 % 13,41 % 14,00 % 11,64 % 8,85 % 

ROA 6,55 % 7,88 % 9,44 % 10,87 % 8,96 % 6,39 % 

Zdroj: www.mpo.cz 
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Obr. 4.9 Srovnání ukazatele ROE podniku s odvětvím 

 

Zdroj: Tab. 4.9 Hodnoty ukazatelů ROE a ROA v rámci odvětví 

 

Hodnoty ukazatele ROE jsou v podniku vyšší než v odvětví, v letech 2005-2008 

dokonce několikanásobně. V těchto letech podnik dosahoval velkých zisků vzhledem 

k vlastnímu kapitálu a to díky výhodným zakázkám, které se mu podařilo získat. 

 

Obr. 4.10 Srovnání ukazatele ROA podniku s odvětvím 

 

Zdroj: Tab 4.9 Hodnoty ukazatelů ROE a ROA v rámci odvětví 

 

Stejně jako u ukazatele ROE jsou hodnoty ukazatele ROA v podniku vyšší než 

v odvětví. EBIT tvoří podstatnou část vlastního kapitálu a vlastní kapitál většinu celkových 
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pasiv (kvůli nízkému využití cizích zdrojů), proto jsou hodnoty ukazatele tak vysoké. Podnik 

má sice dobrou finanční stabilitu, ale mohl by využít více cizích zdrojů k rozvoji podniku. Ke 

krytí cizích zdrojů má podnik dostatek vlastního kapitálu. 

 

4.3.3 Ukazatele likvidity 

V této části je zhodnocena schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky 

Tab. 4.10 Hodnoty ukazatelů likvidity 

  vzorec 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ukazatel celkové likvidity (2.21) 1,31 2,89 4,63 6,06 8,44 7,67 

ukazatel pohotové likvidity (2.22) 1,31 2,89 4,63 6,06 8,44 7,67 

ukazatel okamžité likvidity (2.23) 0,14 0,75 3,03 3,75 5,19 4,92 

podíl pohledávek na oběžných aktivech (2.24) 0,89 0,74 0,35 0,38 0,39 0,36 

ukazatel překapitalizování (2.25) 11,24 29,18 29,87 15,93 22,32 9,23 

ukazatel podkapitalizování (2.26) 15,82 26,45 38,07 18,05 23,82 9,52 

ukazatel čistého pracovního kapitálu (2.27) 3364 8233 14348 17171 18646 12513 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Obr. 4.11 Vývoj ukazatelů celkové, pohotové a okamžité likvidity 

 

Zdroj: Tab. 4.10 Hodnoty ukazatelů likvidity 

 

Celková likvidita společnosti se blíží požadovaným hodnotám pouze v letech 2004 a 

2005. V roce 2005 došlo k velkému poklesu krátkodobých závazků, protože společnost 

výrazně zvýšila svůj čistý zisk oproti předchozímu roku (výrazným snížením nákladů), což 
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umožnilo podniku uhradit některé své závazky rychleji. Od roku 2006 dochází každoročně k 

poklesu krátkodobých závazků a k nárůstu oběžných aktiv, s výjimkou roku 2009, kdy došlo 

k úbytku oběžného majetku, konkrétně kratkodobých pohledávek a krátkodobého finančního 

majetku. 

Ukazatele pohotové likvidity nabývají stejných hodnot jako ukazatele celkové likvidity, 

protože společnost nevytváří žádné zásoby. 

Ukazatel okamžité likvidity měl v roce 2004 nízkou hodnotu, podnik neměl dostatek 

pohotových platebních prostředků ke krytí krátkodobých závazků. O rok později byla situace 

pro podnik příznivější, od roku 2006 podnik nemá problém s pohotovou likviditou, díky 

každoročního navyšování oběžných aktiv a snižování krátkodobých závazků. Pozitivní je 

meziroční vzrůstající trend tohoto ukazatele. V roce 2009 došlo k poklesu ukazatelů likvidity, 

což bylo zapříčiněno finanční krizí, nejde o výrazné snížení likvidity, schopnost podniku 

hradit své závazky to tedy neovlivnilo. 

 

Obr 4.12 Podíl pohledávek na oběžných aktivech 

 

Zdroj: Tab. 4.10 Hodnoty ukazatelů likvidity 

 

Podíl pohledávek na oběžných aktivech má pozitivní klesající tendenci až do roku 2006, 

kdy vznikl problém s pohledávkou po společnosti, která svůj závazek nesplnila a je s ní 

vedeno soudní řízení až dodnes, což zapříčinilo růst tohoto ukazatele. 

 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2004 2005 2006 2007 2008 2009

podíl pohledávek na 
oběžných aktivech



38 
 

Obr. 4.13 Vývoj ukazatelů překapitalizování a podkapitalizování 

 

Zdroj: Tab. 4.10 Hodnoty ukazatelů likvidity 

 

Optimálním stavem ukazatele překapitalizování je jeho meziroční stabilita. Velký výkyv 

ukazatele je mezi rokem 2004 a 2005, kdy došlo k zvýšení vlastního kapitálu díky prudkému 

nárůstu zisku, přičemž hodnota dlouhodobého hmotného majetku zůstala téměř nezměněna. 

Další výkyv nastal mezi rokem 2006 a 2007, kdy byl nakoupen dlouhodobý hmotný majetek 

ve větší hodnotě oproti předešlým rokům. V roce 2009 došlo k poklesu ukazatele vhledem 

k roku 2008, což bylo zapříčiněno výrazným poklesem zisku. Důležité je, že podnik je 

schopen krýt dlouhodobý majetek vlastním kapitálem. 

Ukazatel podkapitalizování nabývá obdobných hodnot jako ukazatel překapitalizování. 

Ve všech letech jsou hodnoty vyšší než 1, takže podnik je schopen krýt dlouhodobý majetek 

dlouhodobými zdroji. 
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Obr. 4.14 Vývoj ukazatele čistého pracovního kapitálu 

 

Zdroj: Tab. 4.10 Hodnoty ukazatelů likvidity 

 

Čistý pracovní kapitál by se měl meziročně navyšovat, což bylo splněno v každém roce 

až do roku 2009. 

 

4.3.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vypovídají o tom, jak podnik dokáže využívat jednotlivé složky 

majetku. 

Tab. 4.11 Hodnoty ukazatelů aktivity 

  vzorec 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

obrátka celkových aktiv (2.29) 2,18 2,1 1,38 1,81 1,75 1,65 

doba obratu aktiv (dny) (2.30) 165,24 171,61 261,3 198,51 205,59 218,81 

doba obratu pohledávek (dny) (2.31) 130,27 103,92 69,5 62,89 70,76 68,38 

doba obratu závazků (dny) (2.32) 127,1 73,94 90,41 47,36 33,3 30,85 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Obr. 4.15 Obrátka celkových aktiv v letech 2004-2009 

 

Zdroj: Tab. 4.11 Hodnoty ukazatelů aktivity 

 

Obrátka celkových aktiv je důležitým ukazatelem při hodnocení hospodaření podniku. 

Ukazatel má spíše klesající tendenci, podnik by měl tedy efektivněji využívat svůj majetek. 

Každoroční přírůstek tržeb je nižší než přírůstek aktiv s výjimkou roku 2007, kde tomu bylo 

naopak. 

 

Obr. 4.16 Doba obratu aktiv, pohledávek a závazků v letech 2004-2009 

 

Zdroj: Tab. 4.11 Hodnoty ukazatelů aktivity 
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Doba obratu aktiv by měla být co nejnižší a meziroční trend klesající. Doba obratu 

naopak meziročně roste, protože aktiva meziročně rostou rychlejším tempem než tržby, nárůst 

tržeb je tedy nedostatečný vzhledem k růstu aktiv. 

Doba obratu pohledávek podniku má klesající charakter i přes problémy v roce 2007  

s vymáháním pohledávky, díky velkému nárůstu tržeb v tomto roce. V dalším roce pak nastal 

mírný nárůst ukazatele, kvůli trvajícímu soudnímu řízení týkajícího se nedobytné pohledávky. 

Doba obratu závazků má klesající tendenci, což vypovídá o dobré platební kázni 

podniku vůči dodavatelům.  Pravidlo solventnosti bylo dodrženo pouze v roce 2006, likvidita 

podniku však ohrožena nebyla, naopak v každém roce se zvyšovala. 

 

4.4 Rozklad ukazatele ROE 

Tato část je zaměřena na detailnější analýzu rentability, která je provedena pomocí 

rozkladu ukazatele ROE v letech 2006-2009 a analýzy odchylek, která má za úkol vyčíslit 

vlivy jednotlivých vysvětlujících ukazatelů na změnu vrcholového ukazatele ROE oproti 

původnímu stavu. Pro vyčíslení vlivů jednotlivých ukazatelů byla použita metoda 

logaritmická. 

 

4.4.1 Rozklad ukazatele ROE pro rok 2005-2006 

Tab. 4.12, 4.13 Vstupní data 2005-2006 (v tis. Kč) 

VZZ 2005 2006 

T 24735 24350 

N 18981 18156 

Nmzd 5615 6106 

Nmat 7000 4217 

Nost 6366 7833 

Ú 19 0 

EBIT 5677 6441 

EBT 5658 6441 

t 1498 1593 

EAT 4160 4848 

 

Rozvaha 2005 2006 

FA 230 387 

OA 11561 17287 

VK 6711 11559 

CZ 5080 6115 

CZdl 1752 3176 

CZkr 3328 2939 

CZost 0 0 

A=P 11791 17674 

Zdroj: Rozvaha 2005-2006 

Zdroj: VZZ 2005-2006 
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Obr. 4.17 Rozklad ukazatele ROE pro rok 2005-2006 a vyčíslení vlivů 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

U každého ukazatele v Obr. 4.17 je uvedena v prvním řádku hodnota absolutní 

odchylky, ve druhém řádku hodnota relativní odchylky (toto platí i pro Obr. 4.18, 4.19 a 

4.20). 

 

Mezi roky 2005 a 2006 ukazatel ROE absolutně klesl až o 20,05 %, relativní změna 

ROE byla -32,34 %. Ukazatel ROE byl negativně ovlivněn ukazateli obrátka celkových aktiv 

a finanční páka. Pouze ukazatel rentability tržeb pozitivně ovlivnil ROE, když se v roce 2006 

absolutně navýšil o 8,66 %. Největší podíl na poklesu ROE měl ukazatel obrátky celkových 

aktiv, jehož hodnota v roce 2006 absolutně klesla o 21,57 %, tento pokles byl způsoben tím, 

že aktiva oproti roku 2005 poměrně vzrostla, přičemž hodnota tržeb zůstala téměř nezměněna. 

Největší podíl na poklesu obrátky aktiv má ukazatel doby obratu oběžného majetku, který 

v tomto roce absolutně klesl o 21 %. Podnik by tedy měl v dalším roce efektivněji využít 

oběžný majetek ke zvýšení tržeb, což by mělo pozitivní vliv na vývoj ukazatele ROE. 
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4.4.2 Rozklad ukazatele ROE pro rok 2006-2007 

Tab. 4.14, 4.15 Vstupní data 2006-2007 (v tis. Kč) 

VZZ 2006 2007 

T 24350 38207 

N 18156 29258 

Nmzd 6106 7279 

Nmat 4217 11259 

Nost 7833 10720 

Ú 0 0 

EBIT 6441 8849 

EBT 6441 8849 

t 1593 2166 

EAT 4848 6683 

 

Rozvaha 2006 2007 

FA 387 1007 

OA 17287 20061 

VK 11559 16042 

CZ 6115 5026 

CZdl 3176 2136 

CZkr 2939 2890 

CZost 0 0 

A=P 17674 21068 

Zdroj: Rozvaha 2006-2007 

Zdroj: VZZ 2006-2007 

Obr. 4.18 Rozklad ukazatele ROE pro rok 2006-2007 a vyčíslení vlivů 

 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Mezi roky 2006 a 2007 ukazatel ROE opět absolutně klesl o 0,28 %, relativní změna 

ROE byla -0,67 %. V tomto roce byl ukazatel ROE pozitivně ovlivněn ukazatelem obrátky 

celkových aktiv, která absolutně vzrostla o 11,49 %, tento růst byl dán snížením doby obratu 

oběžného majetku. Pokles ukazatele ROE byl zapříčiněn ukazatelem rentability tržeb (-5,43 

%) a finanční pákou (-6,36 %). Největší podíl na poklesu rentability tržeb má v konečném 

důsledku ukazatel poměru nákladů na materiál vůči celkovým tržbám. Bylo to způsobeno 

velkým nárůstem nákladů na materiál, přičemž růst tržeb nebyl tolik výrazný. V dalším roce 

by se tedy podnik měl zaměřit především na snižování nákladů na materiál a více zapojit cizí 

zdroje, což by pozitivně ovlivnilo ukazatel finanční páky. 

 

4.4.3 Rozklad ukazatele ROE pro rok 2007-2008 

Tab. 4.16, 4.17 Vstupní data 2007-2008 (v tis. Kč) 

VZZ 2007 2008 

T 38207 38108 

N 29258 26564 

Nmzd 7279 9333 

Nmat 11259 6735 

Nost 10720 10496 

Ú 0 0 

EBIT 8849 11139 

EBT 8849 11139 

t 2166 2444 

EAT 6683 8695 

 

Rozvaha 2007 2008 

FA 1007 817 

OA 20061 20946 

VK 16042 18238 

CZ 5026 3525 

CZdl 2136 1225 

CZkr 2890 2300 

CZost 0 0 

A=P 21068 21763 

Zdroj: Rozvaha 2007-2008 

Zdroj: VZZ 2007-2008 
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Obr. 4.19 Rozklad ukazatele ROE pro rok 2007-2008 a vyčíslení vlivů 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Mezi roky 2007 a 2008 došlo k růstu ukazatele ROE (absolutní zvýšení o 6,02 %). Růst 

byl zapříčiněn ukazatelem rentability tržeb, která vzrostla o 11,85 %, negativně ROE ovlivnila 

obrátka celkových aktiv (-1,56 %) a finanční páka (-4,27 %). Největší podíl na růstu ukazatele 

rentability tržeb má v konečném důsledku opět ukazatel poměru nákladů na materiál vůči 

celkovým tržbám, jehož vliv na ukazatel ROE absolutně vzrostl o 20,17 %. Tento růst byl 

způsoben velkým poklesem nákladů na materiál (téměř o 50 %), přičemž podnik dokázal 

vytvořit přibližně stejně velké tržby jako v předchozím roce. V tomto roce se ukazatel ROE 

navýšil, podnik tedy postupoval správně, přesto by se měl v dalším roce zaměřit na mzdové 

náklady a snížit jejich poměr vůči tržbám, dále také na větší využití cizích zdrojů. 
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4.4.4 Rozklad ukazatele ROE pro rok 2008-2009 

Tab. 4.18, 4.19 Vstupní data 2008-2009 (v tis. Kč) 

VZZ 2008 2009 

T 38108 25956 

N 26564 23842 

Nmzd 9333 9405 

Nmat 6735 4862 

Nost 10496 9575 

Ú 0 0 

EBIT 11139 2490 

EBT 11139 2490 

t 2444 767 

EAT 8695 1723 

 

Rozvaha 2008 2009 

FA 817 1469 

OA 20946 14307 

VK 18238 13552 

CZ 3525 2224 

CZdl 1225 430 

CZkr 2300 1794 

CZost 0 0 

A=P 21763 15776 

Zdroj: Rozvaha 2008-2009 

Zdroj: VZZ 2008-2009 

Obr. 4.20 Rozklad ukazatele ROE pro rok 2008-2009 a vyčíslení vlivů 

 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Mezi roky 2008 a 2009 došlo k velkému poklesu ukazatele ROE (absolutní snížení o 

34,96 %). Největší podíl na tomto poklesu měl ukazatel rentability tržeb (-32,66 %), obrátka 

celkových aktiv a finanční páka se meziročně také snížily, ovšem pouze minimálně (-1,65 % a 

-0,65 %). Ukazatel rentability tržeb byl nejvíce ovlivněn ukazatelem podílu nákladů 

k celkovým tržbám (-33,24 %), tento ukazatel byl ovlivněn poměrem mzdových nákladů vůči 

tržbám (-17,62 %) a poměrem ostatních nákladů vůči tržbám (-14,03 %). V roce 2009 došlo 

k výraznému poklesu celkových tržeb při nákladech srovnatelných s předcházejícím rokem, 

což zapříčinilo snížení ukazatele rentability vlastního kapitálu. Doporučením do dalšího roku 

je zaměřit se na náklady a tržby, snažit se zvyšovat tržby podniku a především snižovat 

náklady na jejich dosažení. 

 

4.5 Zhodnocení výsledků finanční analýzy 

 

Velikost aktiv i pasiv má rostoucí tendenci. Co se týče aktiv, jde především o růst 

oběžného majetku, který je tvořen hlavně pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem. 

U stálých aktiv jsou zaznamenány pouze malé změny, kromě roku 2009, kdy stálý majetek 

vzrostl téměř dvojnásobně vzhledem k předchozímu roku. U pasiv jde o růst vlastního 

kapitálu, který je způsoben každoročním zvyšováním zisku. Cizí kapitál se naopak 

každoročně snižuje. Výjimka nastala v roce 2009, kdy byl podnik ovlivněn finanční krizí, byl 

vytvořen nižší zisk a došlo k poklesu aktiv i pasiv. 

V oblasti zadluženosti podnik nemá problémy, jeho finanční stabilita je na dobré úrovni. 

Vedení podniku by mohlo uvažovat o větším využití cizích zdrojů k možnému rozšíření 

podniku a zároveň je to forma kapitálu, která je levnější oproti vlastnímu kapitálu. 

Vývoj rentability je po roce 2006 na dobré cestě. V roce 2006 byl zaznamenán velký 

pokles v ukazatelích rentability, který byl způsoben nesplacením pohledávky, jejíž hodnota 

byla zhruba 1,7 mil. Kč, což se projevilo snížením a tržeb a tedy i snížením zisku. Od té doby 

si podnik vedl víceméně dobře až do roku 2009, kdy došlo k velkému poklesu 

v těchto ukazatelích, vývoj podniku byl zbržděn finanční krizí. Ukazatel ROE nabývá 

nepříznivých hodnot vzhledem k ukazateli ROA. ROE by mělo převyšovat ROA, což neplatí 

ve všech letech. Vedení podniku by tedy mělo zapracovat na lepším zhodnocení vloženého 

kapitálu. 

Likvidita podniku je na dobré úrovni, podnik má dostatek peněžních prostředků a 

nedostal se do problémů s platební schopností. 
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U ukazatelů aktivity by se podnik měl zaměřit na lepší využití aktiv, protože aktiva 

každoročně rostou větším tempem než tržby. Podnik poměrně rychle hradí své závazky, čímž 

vylepšuje své dobré jméno. 

 

Na základě pyramidových rozkladů ukazatele ROE a analýzy odchylek je zde 

zhodnocen vývoj tohoto klíčového ukazatele. Mezi roky 2005 a 2006 došlo k poklesu 

ukazatele ROE, největší podíl na poklesu měl ukazatel doby obratu oběžného majetku. V roce 

2007 podnik na tomto zapracoval a podstatně zvýšil tržby, což se pozitivně projevilo na 

ukazateli doby obratu oběžného majetku. I přesto se ukazatel ROE v tomto roce snížil (jen o 

0,28 %) a to především kvůli nákladům na materiál, jejichž poměr vůči tržbám byl příliš 

vysoký. V roce 2008 podnik podstatně snížil poměr nákladů na materiál vůči tržbám, což se 

projevilo růstem ukazatele ROE v tomto roce. V roce 2009 byl v podniku zaznamenán 

největší pokles ukazatele ROE a největší podíl na tom měly mzdové a ostatní náklady, jejichž 

hodnota zůstala téměř stejná oproti předešlému roku, ale hodnota tržeb podstatně klesla. 

V dalším roce se musí podnik zaměřit na snižování těchto nákladů nebo na zvyšování tržeb. 
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5 Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo provést finanční analýzu firmy O.K.D.C. mont, a.s. ve 

sledovaném období 2004 až 2009. Finanční analýza byla provedena pomocí poměrových 

ukazatelů, konkrétně pomocí ukazatelů finanční stability a zadluženosti, ukazatelů rentability, 

likvidity a aktivity. Cílem bylo také provést rozklad vybraného ukazatele rentability a analýzu 

odchylek a zjistit tak klíčové vlivy dílčích ukazatelů na rentabilitu. 

 

Úvodní část byla zaměřena na teorii finanční analýzy, na zdroje informací, se kterými 

finanční analýza pracuje. Tato část také popisovala metody finanční analýzy, poměrovou 

analýzu, pyramidové rozklady a metody analýzy odchylek. 

 

Další kapitola byla věnována představení společnosti O.K.D.C. mont, a.s. společně 

s provedením analýzy majetkové struktury, tedy struktury aktiv a pasiv. Další částí byla 

analýza poměrových ukazatelů, sestavení pyramidového rozkladu s následnou analýzou 

odchylek. 

 

Pomocí finanční analýzy bylo zjištěno, že podnik se ubírá víceméně správným směrem, 

má nedostatky co se týče zhodnocení vlastního kapitálu, který by mohl být zhodnocován 

efektivněji. Podnik téměř nevyužívá cizích zdrojů, drtivou většinu pasiv tvoří vlastní kapitál, 

podnik by měl uvažovat o využití těchto zdrojů, což bylo doloženo pomocí ukazatele 

ziskového účinku finanční páky. Pomocí pyramidového rozkladu ukazatele ROE bylo 

zjištěno, že mezi roky 2005 a 2006 došlo u tohoto ukazatele k podstatnému poklesu 

především kvůli velkému poklesu tržeb. Mezi roky 2006 a 2007 ukazatel ROE opět mírně 

poklesl, nejvíce byl ukazatel ROE ovlivněn poklesem doby obratu oběžných aktiv. Mezi roky 

2007 a 2008 byla hodnota ukazatele ROE navýšena, největší vliv na ROE měl pokles nákladů 

na materiál. V roce 2009 byl podnik velmi ovlivněn finanční krizí a došlo k největšímu 

meziročnímu poklesu ukazatele ROE, kdy podnik vytvořil výrazně nižší tržby při nákladech 

srovnatelných s předešlým rokem. 

 

Doporučením pro podnik do dalších let je predevším snažit se snížit mzdové a ostatní 

náklady, které měly v roce 2009 největší podíl na poklesu ukazatele ROE. Dále by se podnik 
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měl zaměřit na využití cizích zdrojů, větší zadluženost by měla pozitivní vliv na rentabilitu, 

což vyplývá z hodnot ukazatele ziskového účinku finanční páky. 
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Příloha č. 1 

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA – AKTIVA (v tis. Kč) 

AKTIVA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

AKTIVA CELKEM 11 051 11 791 17 674 21 068 21 763 15 776 

Pohledávky za upsaný VK 0 0 0 0 0 0 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 227 230 387 1 007 817 1 469 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

Jiný dl. nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 227 230 387 1 007 817 1 469 

Sam. mov. věci a soub. mov. věcí  227 27 187 -96 67 1 469 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 203 200 1 103 750 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

Ostatní dl. cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 

Jiný dl. finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

OBĚŢNÁ AKTIVA 9 745 9 622 13 600 17 505 19 422 13 753 

Zásoby 0 0 0 0 0 0 

Materiál 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 9 12 40 12 12 

Pohledávky z obch. vztahů 0 0 0 0 0 0 

Pohledávky za společníky 0 9 0 0 0 0 

Jiné pohledávky 0 0 12 40 12 12 

Krátkodobé pohledávky 8 712 7 131 4 689 6 635 7 478 4 918 

Pohledávky z obch. vztahů 8 559 6 921 4 567 6 599 7 460 4 522 

Stát – daňové pohledávky 150 0 0 0 5 387 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 210 122 36 13 9 

Jiné pohledávky 3 0 0 0 0 0 

Krátkodobý finanční majetek 1 033 2 482 8 899 10 830 11 932 8 823 

Peníze 844 1 409 2 141 4 197 6 427 2 828 

Účty v bankách 189 1 073 6 758 6 633 5 505 5 995 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 1 079 1 939 3 687 2 556 1 524 554 

Náklady příštích období 1 079 1 939 3 687 2 556 1 524 554 

 

 



 

Příloha č. 2 

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA – PASIVA (v tis. Kč) 

PASIVA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PASIVA CELKEM 11 051 11 791 17 674 21 068 21 763 15 776 

VLASTNÍ KAPITÁL 2 551 6 711 11 559 16 042 18 238 13 552 

Základní kapitál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

Rezervní fondy, nedělitelný fond 0 100 200 200 200 200 

VH minulých let 1 320 1 451 5 511 8 159 8 343 10 629 

Nerozdělený zisk minulých let 1 320 1 451 5 511 8 159 8 343 10 629 

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 0 

VHBÚO 231 4 160 4 848 6 683 8 695 1 723 

CIZÍ ZDROJE 8 500 5 080 6 115 5 026 3 525 2 224 

Rezervy 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 1 040 1 752 3 176 2 136 1 225 430 

Závazky z obchodních vztahů 0 98 97 0 0 0 

Dohadné účty pasivní 0 6 6 7 3 11 

Jiné závazky 1 040 1 648 3 073 2 129 1 222 419 

Krátkodobé závazky 7 460 3 328 2 939 2 890 2 300 1 794 

Závazky z obchodních vztahů 6 568 1 096 0 1 208 666 658 

Závazky k zaměstnancům 0 -25 -2 0 460 418 

Záv. ze soc. zab. a zdr. pojištění 145 201 167 252 299 238 

Stát – daňové závazky 459 1 581 1 000 851 721 477 

Krátkodobé přijaté zálohy 0 129 129 129 129 0 

Dohadné účty pasivní 3 0 0 0 0 0 

Jiné závazky 285 349 318 450 25 3 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 0 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 0 

 

 



 

Příloha č. 3/1 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) 

VZZ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Výkony 24 076 24 735 24 350 38 207 38 108 25 956 

Tržby za prodej výrobků a služeb 24 711 24 735 24 350 38 207 38 108 25 956 

Změna stavu vlastní výroby -635 0 0 0 0 0 

Výkonová spotřeba 19 340 13 192 11 858 21 677 17 029 12 640 

Spotřeba materiálu a energie 9 980 7 000 4 217 11 259 6 735 4 862 

Služby 9 360 6 192 7 641 10 418 10 294 7 778 

Přidaná hodnota (výk.-výk.spotř.) 4 736 11 543 12 492 16 530 21 079 13 316 

Osobní náklady 4 641 5 615 6 106 7 279 9 333 9 405 

Mzdové náklady 3 383 4 131 4 463 5 347 6 809 6 764 

Nákl. na soc. zab. a zdr. pojištění 1 257 1 446 1 562 1 871 2 383 2 281 

Sociální náklady 1 38 82 61 141 360 

Daně a poplatky 16 15 18 22 13 14 

Odpisy dl. nehm. a hm. majetku 35 199 326 283 447 455 

Trţby z prodeje dl. maj. a mat. 722 244 513 27 0 158 

Tržby z prodeje dl. majetku 722 244 475 0 0 17 

Tržby z prodeje materiálu 0 0 38 27 0 141 

Zůst. cena prodaného dl. maj. 65 68 0 0 0 27 

Zůst. cena prodaného dl. majetku 65 68 0 0 0 27 

Prodaný materiál 0 0 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a opr. pol. 190 0 0 0 -25 -374 

Ostatní provozní výnosy 48 0 0 24 29 301 

Ostatní provozní náklady 117 135 133 215 174 1 764 

Provozní VH 442 5 755 6 422 8 779 11 166 2 484 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3/2 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Výnosy z dl. finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z kr. finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

Výnosové úroky 1 1 4 3 1 39 

Nákladové úroky 24 19 0 0 0 0 

Ostatní finanční výnosy -14 0 0 0 0 0 

Ostatní finanční náklady 65 39 45 41 28 33 

Finanční výsledek hospodaření -102 -57 -41 -39 -27 6 

Daň z příjmu za běţnou činnost 109 1 517 1 593 2 166 2 444 767 

-splatná 109 1 517 1 593 2 166 2 444 767 

-odložená 0 0 0 0 0 0 

VH za běţnou činnost 231 4 181 4 788 6 575 8 695 1 723 

Mimořádné výnosy 0 45 74 154 0 0 

Mimořádné náklady 0 66 14 46 0 0 

Daň z příjmu z mim. činnosti 0 0 0 0 0 0 

-splatná 0 0 0 0 0 0 

-odložená 0 0 0 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 -21 60 108 0 0 

VH za účetní období 231 4 160 4 848 6 683 8 695 1723 

VH před zdaněním 340 5 677 6 441 8 849 11 139 2 490 

 


