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1  Úvod 

Finanční analýza je významnou oblastí pro hodnocení finanční situace, ale také 

výkonnosti podniků. Využívá se celá řada poměrových ukazatelů, prostřednictvím kterých je 

možné posoudit současnou úroveň finančního zdraví podniku a vyhodnotit, jaký bude jeho 

budoucí vývin. Zaměřuje se tedy na minulý, současný a zároveň i budoucí, respektive 

předpokládaný vývoj podniku.  

Finanční údaje jsou pro finanční analýzu hlavním zdrojem informací o podnikatelském 

subjektu. Máme je k dispozici především z účetních výkazů firmy. Jejich prostřednictvím je 

možno zkoumat ekonomickou úroveň a konkurenceschopnost daného podniku. Informační 

hodnota zpracovávaných dat se zvyšuje, jestliže se získaná data třídí, agregují, poměřují se 

mezi sebou navzájem nebo se vztahy mezi nimi kvantifikují. Zajímá se o ně mnoho uživatelů, 

a to jak interních, tak externích. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti Papcel, a.s., jejímž 

předmětem podnikání je především výroba strojů a technologických zařízení pro papírenský 

průmysl. Finanční analýza bude provedena průběžně od roku 2006 po rok 2010. 

K zhodnocení finanční situace firmy použijeme finanční analýzu, a to jak s využitím 

vertikální a horizontální analýzy, tak prostřednictvím poměrové analýzy se zaměřením na 

ukazatele rentability. Ty slouží k hodnocení výnosnosti.  

Vzhledem k zaměření bakalářské práce je vhodné si ji rozdělit do dvou důležitých a na 

sebe navazujících částí. V té první, teoretické, bude popsána podstata a význam finanční 

analýzy, které subjekty mají o informace podniku zájem a kde tyto informace pro vybrané 

analýzy získat. Následovat budou bezprostředně metody, které se pro hodnocení finanční 

situace podniku využívají a nebude chybět ani popis vybraných ukazatelů jednotlivých 

analýz. 

Ve druhé části, praktické, bude představena společnost, na kterou jsme aplikovali 

horizontální a vertikální analýzu aktiv, pasiv a výsledku hospodaření. Následně v další 

kapitole bude věnována pozornost samotné aplikaci ukazatelů, a to rentability.  
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2  Podstata, význam a metody finanční analýzy 

V této kapitole bude vysvětlena teoretická stránka finanční analýzy, zejména pak její 

podstata a význam. Jaké jsou nejdůležitější a nejvhodnější zdroje k realizaci této analýzy a 

kteří jedinci, jež dělíme na interní a externí skupinu, mají zájem o co možná nejkonkrétnější 

informace o daných společnostech, firmách či podnicích. V navazující podkapitole bude 

teoretická část směřovat k nejpoužívanějším technikám a metodám finanční analýzy.  

V této kapitole se volně vychází z publikací Dluhošová a kolektiv (2010), Synek a 

kolektiv (2007) a Holečková (2007). 

2.1  Podstata a význam finanční analýzy 

Finanční analýza představuje oblast, která je významnou součástí finančního řízení 

podniku. S pomocí její, ale také finančního plánování, řídíme a hodnotíme finanční situaci 

podniku, která je souhrnným vyjádřením úrovně všech jeho podnikových aktivit, pomocí 

nichž se podnik prezentuje. Hlavním úkolem finanční analýzy je posoudit, jaká je úroveň 

současné finanční situace podniku a zhodnotit vyhlídky na finanční situaci podniku 

v budoucnosti. Dále také připravit opatření ke zlepšení ekonomické situace podniku a zajistit 

jeho další prosperity k přípravě a zkvalitnění rozhodovacích procesů. Finanční analýza 

představuje systematický rozbor dat, který máme k dispozici především z účetních výkazů 

firmy. Cílem finanční analýzy je zlepšit výkonnost firmy a tím přispět ke zvýšení její 

hodnoty. Celkový obraz finanční situace nakonec domýšlí úsudky analytiků na základě jejich 

zkušeností. 

V dnešní době má finanční analýza mnoho podob, poněvadž za více než sto let prošla 

nejednou dílčí obnovou. Neexistují pro ni totiž žádné všeobecně uznávané zásady, dokonce 

ani mezinárodní standard, jak známe například z účetnictví, a také názvosloví zde není 

sjednoceno. 

2.2  Uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýzu rozlišujeme externí a interní podle toho, kdo ji zrovna provádí a 

potřebuje.  
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2.2.1  Externí uživatelé 

Za  pomoci externí finanční analýzy, která je klíčem k interpretaci zveřejňovaných 

účetních výkazů, posuzují externí uživatelé finanční důvěryhodnost podniku. Patří mezi ně 

investoři, banky, obchodní partneři (odběratelé, dodavatelé), konkurenti, ale také stát. Tato 

analýza je prováděna z vnějšku. Údaje k sestavení této analýzy jsou běžně dostupné, 

poskytuje je účetní závěrka, výroční zpráva, výkaz o peněžních tocích, ale i výroky auditora. 

Investoři 

Akcionáři či vlastníci, kteří vložili do podniku kapitál, jsou primárními uživateli 

finančně - účetních informací obsažených ve finančních výkazech podniku. O tyto informace 

se zajímají i potenciální investoři, kteří uvažují o vložení svých peněžních prostředků do 

podniku, poněvadž se chtějí ujistit, zda jejich rozhodnutí je správné. Investoři využívají 

finanční informace z hlediska investičního a kontrolního. Investiční hledisko představuje 

využití informací pro rozhodování o budoucích investicích. Akcionáři se chtějí ujistit, že 

jejich peníze jsou vhodně uloženy a podnik je dobře řízen, proto se jejich zájem soustřeďuje 

na míru výnosnosti a míru rizika jimi vloženého kapitálu. Akcionáři uplatňují kontrolní 

hledisko vůči manažerům podniku, jehož akcie vlastní. Zajímá je stabilita a likvidita podniku, 

zisk, ale také, zda podnikatelské záměry manažerů zajišťují trvání a rozvoj podniku. 

Potenciální rozpor mezi zájmy akcionářů a manažerů způsobuje skutečnost, že manažeři 

mají značnou volnost jednání při dispozici s majetkem podniku. 

Banky a jiní věřitelé 

Aby se věřitelé mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých 

podmínek, vyžadují od potenciálního dlužníka co nejvíce informací o jeho finančním stavu. 

Jako první se posoudí bonita budoucího dlužníka, která je prováděna analýzou jeho 

finančního hospodaření. Dále se vypracuje analýza ziskovosti podniku, aby se zjistilo, zda má 

podnik dostatečné finanční zdroje ke splácení již existujících závazků, zdali bude schopen 

splácet nově požadovaný úvěr včetně úroků a jestli podnik potřebuje od banky finanční 

prostředky následkem špatného hospodaření nebo ho jen potřebuje k financování majetku 

nezbytného pro hospodářskou činnost. Zásadní význam pro sjednání výše a splatnosti úvěru 

má analýza tvorby finančních zdrojů. 
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Obchodní partneři 

Dodavatelům jde především o krátkodobou prosperitu a soustřeďují se hlavně na to, zda 

bude podnik schopen hradit splatné závazky. Dlouhodobí dodavatelé se zaměřují dále na 

dlouhodobou stabilitu a trvalé obchodní kontakty s cílem zjistit svůj odbyt u perspektivního 

zákazníka. 

Odběratelé mají především při dlouhodobém obchodním vztahu zájem na finanční 

situaci dodavatele, aby v případě jeho finančních problémů, popřípadě bankrotu, neměli 

potíže s vlastním zajištěním výroby. 

Konkurenti 

Jejich zájem směřuje k finančním informacím podobných podniků nebo celého odvětví, 

aby je mohli srovnat s jejich výsledky hospodaření. Zajímají se hlavně o rentabilitu, ziskovou 

marži, cenovou politiku a podobně. 

Stát a jeho orgány 

Z mnoha důvodů se stát a jeho orgány zajímají o finančně-účetní data. Může se jednat o 

data pro statistiku, pro kontrolu plnění daňových povinností, kontrolu podniku se státní 

majetkovou účastí či rozdělování finanční výpomoci jako je přímá dotace nebo vládou 

zaručené úvěry. Mezi další zájemce o finanční analýzu patří například analytici, oceňovatelé 

podniku, daňoví poradci, burzovní makléři, novináři a podobně. 

2.2.2  Interní uživatelé 

Interní finanční analýzu naopak provádějí podnikové útvary, (většinou se na ní také 

podílejí např. oceňovatelé, ratingové agentury či auditoři), kterým jsou k dispozici všechny 

interní informace. Tato analýza vychází hlavně z interních údajů, které nejsou běžně 

dostupné. Mezi ně řadíme například kalkulace, údaje z finančního a manažerského účetnictví 

a vnitropodnikové evidence. Pomocí interní analýzy jsme schopni srovnat skutečnost 

s plánem, srovnat s podniky téhož odvětví a konkurenčními podniky nebo srovnat skutečnost 

se standardními hodnotami. 
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Manažeři 

Podnikový management má přístup k finančním informacím v mnohem širším spektru 

průběžně a není tedy závislý jen na účetní závěrce ve srovnání s externími uživateli, kteří 

finanční informace dostávají obvykle jednou ročně ve formě finančních účetních výkazů. 

Znalost finanční situace podniku jim umožňuje rozhodovat se správně například při získávání 

finančních zdrojů, zajišťování optimální majetkové struktury, při výběru vhodných způsobů 

financování a další. Za pomoci finanční analýzy se odhalují silné a slabé stránky finančního 

hospodaření podniku. Tak umožňuje manažerům vybrat pro další období správný 

podnikatelský záměr, který se zpracovává ve finančním plánu.  

Zaměstnanci 

Zaměstnanci podniku, jelikož se snaží o zachování svých pracovních míst, mají 

přirozený zájem na prosperitě a hospodářské a finanční stabilitě svého podniku. Podobně jako 

řídící pracovníci jsou motivováni výsledky hospodaření. 

 

2.3  Zdroje informací pro finanční analýzu 

Aby byla finanční analýza úspěšná, je nutné ji postavit na kvalitních zdrojích informací. 

Důležitým zdrojem informací o podniku jsou finanční údaje, které odrážejí úroveň podniku a 

jeho konkurenceschopnosti. 

Mezi základní zdroje informací pro tvorbu finanční analýzy řadíme finanční informace, 

kvantifikovatelné nefinanční informace a nekvantifikovatelné informace. 

Finanční informace 

Hospodářské procesy podniku a jejich jednotlivé operace jsou zachyceny v účetních 

výkazech podniku. Základními externími účetními výkazy jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty 

a přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow). Jsou součástí účetních závěrek a bývají 

označovány jako výkazy finančního účetnictví. 
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Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem a zachycuje v peněžním vyjádření stav majetku 

v podniku (aktiva) a zdrojů jeho krytí (pasiva) k určitému časovému okamžiku, většinou 

k poslednímu dni účetního období. Základní bilanční rovnice rozvahy znamená, že aktiva se 

rovnají pasivům. Rozlišujeme stálá aktiva - ty si zachovávají původní podobu v průběhu 

několika reprodukčních cyklů, odepisují se a svou hodnotu postupně přenáší do hodnoty 

produkce a oběžná aktiva, která mění svoji podobu hned několikrát během jednoho 

reprodukčního cyklu a přechází do spotřeby jednorázově. Dle časového hlediska rozlišujeme 

dlouhodobá aktiva, s dobou vázanosti a využitelnosti delší než jeden rok a krátkodobá aktiva 

s dobou vázanosti a využitelnosti do jednoho roku. Pasiva, dle závazkového charakteru, 

členíme na vlastní pasiva (vlastní kapitál) a cizí pasiva (cizí zdroje). Dle časového hlediska 

rozlišujeme krátkodobá pasiva (závazky s dobou splatnosti do jednoho roku) a dlouhodobá 

pasiva, kde patří závazky s dobou splatnosti nad jeden rok a taková pasiva, která nemají 

v současnosti závazkový charakter. 

Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty (zkratka VZZ) slouží k posouzení schopnosti podniku zhodnocovat 

vložený kapitál. Zahrnuje náklady a výnosy za běžné období a slouží ke zjišťování výše a 

způsobu tvorby výsledku hospodaření, který získáme, když od výnosů odečteme náklady. 

Nákladové a výnosové položky se neopírají o skutečné peněžní toky. Výnosy se totiž uznávají 

v období, ve kterém byly realizovány bez ohledu na to, zda v témž období došlo k jejich 

úhradě. Pro uznání nákladů je obdobně rozhodující období, v němž se náklady podílely na 

tvorbě výnosů bez ohledu na to, zda byly ve stejném období zaplaceny.  

Rozlišujeme výsledek hospodaření za běžnou činnost, který se skládá z VH z provozní 

činnosti, který je určen u převládající většiny podniků ze základních a opakujících se činností 

podniku a z VH z finanční činnosti, který souvisí se způsobem financování a s finančními 

operacemi v podniku. Výsledek hospodaření z mimořádné činnosti se vyjadřuje jako rozdíl 

mezi mimořádnými výnosy a mimořádnými náklady a vyplývá z neočekávaných a 

nepravidelných operací podniku. 
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Příloha k účetní závěrce 

Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty, 

jelikož obsahuje takové informace, které v těchto účetních výkazech nenajdeme. Přispívá 

k objasnění skutečností, které jsou významné z hlediska externích uživatelů účetní závěrky 

(příloha je totiž její nedílnou součástí), aby si mohli vytvořit správný úsudek o finanční situaci 

podniku, provést srovnání s minulostí a odhadnout pravděpodobný budoucí vývoj. 

Výkaz cash flow 

Tento výkaz je velmi užitečný pro posouzení likvidity a platební schopnosti podniku, 

neboť ukazuje, jaké vznikají reálné peněžní příjmy a výdaje k určitému okamžiku. Cash flow 

je toková veličina, která vyjadřuje rozdíl přítoku a odtoku hotovosti za určité období. Je třeba 

sledovat pohyb peněžních prostředků, poněvadž zisk není totéž co peníze, a tak růst zisku 

ještě nemusí znamenat růst peněžních prostředků. Rozdíl mezi ziskem a CF je 

zapříčiněn časovým nesouladem mezi příjmy a výdaji a náklady a výnosy. 

Struktura výkazu se člení podle základních aktivit podniku na CF z provozní, investiční 

a finanční činnosti. 

CF z provozní činnosti je rozdíl mezi příjmy a výdaji spojenými s běžnou činností 

podniku. Zahrnuje základní výdělečnou činnosti podniku sloužící základnímu 

podnikatelskému účelu. Do CF z investiční činnosti řadíme aktivity, které souvisejí 

s pohybem fixním aktiv (nákup a koupě dlouhodobého majetku) a transakcí na investičním 

finančním trhu (nákup a prodej cenných papírů). Obsahem CF z finanční činnosti jsou 

všechny finanční transakce s věřiteli, kteří půjčují finanční prostředky. Jedná se zejména o 

střednědobé a krátkodobé půjčky, příjem a splátky úvěrů či emise akcií. 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví mají interní charakter a nejsou tedy veřejně 

dostupnými informacemi. Řadí se zde zejména výkazy, které zobrazují vynakládání 

podnikových nákladů v nejrůznějším členění, (například druhové a kalkulační), výkazy o 

spotřebě nákladů na jednotlivé výkony či v jednotlivých střediscích a podobně. Tyto výkazy 

ale nepodléhají žádné jednotné metodické úpravě a každý podnik si je vytváří dle svých 

potřeb. 
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Kvantifikovatelné nefinanční informace 

Do této skupiny řadíme firemní statistiky produkce, odbytu, zaměstnanosti, prospekty, 

normy spotřeby a interní směrnice. 

Nekvantifikovatelné informace 

Tyto údaje obsahují nezávislá hodnocení a prognózy, zprávy vedoucích pracovníků 

jednotlivých útvarů ve firmě, komentáře manažerů a odborného tisku. 

 

2.4  Metody finanční analýzy  

Na úvodu je třeba zmínit, že struktura finanční analýzy není žádným způsobem 

legislativně upravena právními předpisy či všeobecně uznávanými jednotnými standardy. 

Tato skutečnost do jisté míry ovlivňuje způsob provádění finanční analýzy, způsobuje 

celkovou nejednotnost terminologie a postupů a v konečném důsledku komplikuje i 

nejednoznačnost výkladu, interpretování či srovnávání jejich výsledků. V praxi se setkáváme 

s nejrůznějšími přístupy a technikami analýzy, a přestože neexistuje nějaká oficiální 

metodika, vyvinuly se určité obecně přijímané technologické postupy. V rámci této práce 

rozdělíme techniky metod finanční analýzy na: 

- kvantitativní metody testování, 

- absolutní ukazatele, 

- rozdílové ukazatele, 

- poměrové ukazatele. 

2.4.1  Kvantitativní metody testování  

Tyto metody jsou založené na zpracování zjištěných údajů, které jsou obsaženy 

v účetních výkazech a údajů z nich odvozených. Podle toho se dělí na dvě skupiny, a to 

metodu absolutní a metodu relativní. Jestliže budeme využívat položky přímo z účetních 

výkazů, hovoříme o metodě absolutní. V případě metody relativní se využívá vztah dvou 

různých položek a jejich číselných hodnot. 



 13 

Metoda absolutní využívá údaje zjištěné z účetních výkazů, tzv. absolutní ukazatele, a 

ty vyjadřují určitý jev bez vztahu k jinému jevu. Tyto ukazatele jsou poměrně citlivé na 

velikost podniku, a tak umožňuje porovnávání výsledků v rámci jednoho podniku a naopak 

komplikuje jejich použití při porovnávání výsledků různých podniků.  

V rámci absolutních ukazatelů rozlišujeme ukazatele stavové a tokové. Mezi stavové 

ukazatele můžeme zmínit například stav majetku a finančních zdrojů v rozvaze, které 

představují údaje k určitému časovému okamžiku a zároveň nejsou citlivé na délku období, na 

jehož konci je daný okamžik. Naproti tomu ukazatele tokové, mezi něž můžeme například 

zařadit výnosy či náklady, respektují závislost hodnot ukazatele na délce období, ke kterému 

se vztahují. Tato délka potom výrazně ovlivňuje jejich výši. Tokové ukazatele dále vypovídají 

o vývoji ekonomické skutečnosti za určitý časový interval. 

Metoda relativní poměřuje údaje zjištěné z účetních výkazů. Využívají se zde relativní 

neboli intenzivní ukazatele, a ty vypovídají o vztahu dvou různých jevů a jejich číselná 

hodnota vyjadřuje velikost jednoho jevu připadající na měrnou jednotku druhého jevu. Jejich 

citlivost na velikost podniků je téměř zanedbatelná, ale srovnávání mezi podniky mohou 

komplikovat jiné skutečnosti, například různý obor podnikání. 

2.4.2  Absolutní ukazatele  

Absolutní ukazatele se nejvíce využívají k analýze vývojových trendů – horizontální 

analýze a k analýze struktury – vertikální analýze. Oba postupy umožňují snadno nahlédnout 

na původní absolutní údaje z účetních výkazů v určitých souvislostech. Slouží k prvotní 

orientaci v hospodaření podniku, přičemž neukazuje na jejich příčiny, ale naopak upozorňují 

na problémové oblasti, na které je třeba se zaměřit. 

Horizontální analýza (neboli analýza vývojových trendů) se zaměřuje na vývoj 

zkoumané veličiny v čase, nejčastěji ve vztahu k nějakému minulému účetnímu období. Aby 

bylo tedy možné analýzu provést, je třeba mít k dispozici údaje za minimálně dvě po sobě 

jdoucí období. Tuto změnu v určité položce vyjadřuje nejčastěji v procentech. Cílem této 

analýzy je změřit pohyby jednotlivých veličin absolutně i relativně a také změřit jejich 

intenzitu. K tomu nám poslouží níže uvedené vztahy: 

 



 14 

                         ,  (2.1) 

                   
       

    
    , [%] (2.2) 

kde Ut je hodnota ukazatele, t je běžný rok, t-1 je rok předchozí. 

Vertikální analýza (nebo také procentní rozbor komponent či strukturální analýza) 

sleduje strukturu finančního výkazu, která se vztahuje k nějaké smysluplné veličině, například 

k celkové bilanční sumě. Zjišťuje se procentní podíl jednotlivých položek výkazů na 

zvoleném základu. S účetními výkazy se v rámci této analýzy pracuje odshora dolů a umožní 

tak zkoumat kupříkladu roli jednotlivých činitelů na tvorbě zisku. Vertikální analýza je také 

vhodná pro meziroční a mezipodnikové srovnání. Její obecný vzorec vypadá následovně: 

                
  

   
    , [%] (2.3) 

kde Ui je hodnota dílčího ukazatele,   Ui je velikost absolutního ukazatele. 

2.4.3  Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele můžeme taktéž považovat jako absolutní ukazatele (mimo 

horizontálního a vertikálního rozboru), získáme je totiž jako rozdíl dvou absolutních 

ukazatelů. Někdy je můžeme hledat pod pojmy fondy finančních prostředků nebo jen finanční 

fondy. Ve finanční analýze pod pojmem fond rozumíme rozdíl mezi určitými položkami aktiv 

a pasiv. Většinou se takový rozdíl označuje jako čistý fond. K nejčastěji používaným fondům 

v rámci finanční analýzy rozlišujeme:  

- čistý pracovní kapitál, 

- čisté pohotové prostředky, 

- čistý peněžní majetek. 

Čistý pracovní kapitál (net working capital) patří mezi nejčastěji užívané rozdílové 

ukazatele. K výpočtu je třeba rozlišovat a oddělit oběžný majetek s dobou kratší než jeden rok 

a majetek dlouhodobý Konkrétněji se vypočítá na základě rozdílu mezi krátkodobými aktivy 

(bez dlouhodobých pohledávek) a krátkodobých dluhů, viz níže: 
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                                     ,  (2.4) 

                                   .  (2.5) 

Velikost čistého pracovního kapitálu (ČPK) má významný vliv na platební schopnost 

podniku. Čím vyšší je jeho hodnota, tím větší je schopnost podniku hradit své finanční 

závazky. Jestliže nabývá tento ukazatel hodnot záporných, mluvíme o tzv. nekrytém dluhu. 

Může se stát, že hodnota ČPK zahrnuje málo likvidní položky (např. nevymahatelné 

pohledávky) nebo jeho výše může být silně ovlivněna použitými způsoby oceňování. 

V takovém případě nemusí tedy růst pracovního kapitálu znamenat také růst likvidity. 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) jsou modifikací ČPK a jejich výhodou je, na rozdíl od 

pracovního kapitálu, jejich nízká souvislost s podnikovými oceňovacími technikami. Výpočet 

tohoto ukazatele spočívá v rozdílu mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě 

splatnými závazky. Přičemž pohotovými peněžními prostředky rozumíme peníze v hotovosti, 

na běžných účtech a další ekvivalenty jako šeky, které jsou na kapitálovém trhu rychle 

přeměnitelné na peníze. Vzorec pro výpočet ukazatele vypadá následovně: 

                                                         . (2.6) 

Čistý peněžní majetek (ČPM), nazývaný také peněžně pohledávkový finanční fond, 

představuje jakýsi kompromis mezi ČPK a ČPP. Do oběžných aktiv zahrnuje (krom 

pohotových prostředků a jejich ekvivalentů) také krátkodobé pohledávky. Tento ukazatel se 

vypočítá takto: 

     

                                              

                   .  (2.7) 

2.4.4  Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji využívané ukazatele v oblasti finanční analýzy. 

Běžně se vypočítávají jako poměr dvou položek či skupiny položek, které co do obsahu spolu 

souvisí a jsou uvedené ve výkazech. Ukazatele musíme vybírat podle toho, co chceme měřit. 

Výsledky totiž mohou analytiky upozornit na problém, který se může stát příčinou dalšího 

pátrání po jevech, jež se za problémem skrývají. Je těžké stanovit nějaké optimální či 
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doporučené hodnoty ukazatelů. Víceméně mají pouze orientační charakter. Proto nelze 

vyvozovat závěry pouze na základě jednoho nebo pár zjištěných hodnot poměrových 

ukazatelů. Finanční situaci nelze zjistit pouhým výpočtem ukazatelů finanční analýzy. Tyto 

výpočty nám slouží pouze jako určité vodítko. Za pomoci poměrových ukazatelů také 

můžeme porovnat podniky v určitém časovém období. Důležité ale je porovnávat tyto 

subjekty za stejně dlouhý časový úsek a ve srovnatelném oboru podnikání. Postupem času se 

finančních ukazatelů vyvinulo značné množství. Pro větší přehlednost, ale také využití je 

můžeme rozdělit do následujících skupin: 

- rentability,  

- aktivity, 

- likvidity, 

- finanční stability a zadluženosti, 

- kapitálového trhu. 

Ukazatele rentability (Profitability Ratios) 

Rentabilita obecně znamená výnosnost vloženého kapitálu. Většinou se jedná o tzv. 

mezivýkazové ukazatele, kde se využívají informace o kapitálu z rozvahy a údaje o zisku 

z výkazu zisku a ztráty. Tím vyjadřuje schopnost podniku dosahovat přiměřený zisk a 

zhodnocovat tím kapitál do podniku vložený. Stává se součástí mnoha rozhodovacích 

procesů, kde je třeba brát na vědomí, jakého ekonomického přínosu se dosáhne vynaložením 

určité částky prostředků na konkrétní účel. Obecně lze vztah popsat pomocí jednoduchého 

vzorce:  

             
    

               
    . [%] (2.8) 

Patří sem zejména tyto nejvíce v praxi využívané ukazatele: rentabilita aktiv ROA, 

rentabilita vlastního kapitálu ROE, rentabilita dlouhodobého kapitálu ROCE, rentabilita tržeb 

ROS a rentabilita nákladů ROC. 

Rentabilita aktiv (Return on Assets) 

Ukazatel ROA je považován za klíčové měřítko rentability. Poměřuje zisk s celkovými 

aktivy, které byly do podnikání investovány bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou 
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financovány, a dále umožňuje zjistit, jakého se dosáhlo efektu zhodnocení cizího kapitálu. 

Trend je rostoucí. Vztah pro výpočet vypadá následovně: 

     
    

      
    , [%] (2.9) 

nebo může mít ukazatel ROA také podobu následující: 

     
               

      
    , [%] (2.10) 

kde t je sazba daně z příjmů. 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return of Equity) 

Ukazatel ROE vyjadřuje efektivnost reprodukce kapitálu, který do podniku vložili 

vlastníci či akcionáři a také jeho zhodnocení v zisku. Udává, kolik korun čistého zisku 

připadá na jednu korunu investovanou do podniku jeho vlastníky. O výsledek rentability 

vlastního kapitálu nemají zájem jen akcionáři, ale také vedení podniku, které je za efektivní 

spravování majetku akcionářů zodpovědné. Aby investoři neinvestovali své peněžní 

prostředky jinde výnosnějším či vhodnějším způsobem, je u ROE důležité, aby jeho 

výnosnost byla vyšší, než u garantované výše státních dluhopisů. Dále je možné 

prostřednictvím ukazatele zjistit, zda kapitál vložený investory přináší dostatečný výnos, který 

odpovídá stupni riziku investice. Tento ukazatel udává, kolik korun z čistého zisku připadá na 

jednu korunu investovaného vlastního kapitálu. Hodnota ukazatele je ovlivňována výší zisku 

po zdanění a vývojem vlastního kapitálu. Trend ROE je rostoucí a vztah pro výpočet vypadá 

následovně: 

     
   

               
    , [%] (2.11) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (Return of Capital Employed) 

Ukazatel ROCE vyjadřuje efekt z dlouhodobých investic. Většinou je využíván 

k mezipodnikovému porovnání. Měří všeobecnou efektivnost vloženého jak cizího, tak 

vlastního kapitálu. Vzorec pro výpočet vypadá následovně: 

      
    

                                
    , [%] (2.12) 
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Rentabilita tržeb (Return of sales) 

Ukazatel ROS vyjadřuje stupeň ziskovosti. Poměřuje podíl čistého zisku v Kč 

připadající na jednu korunu tržeb. Je vhodný zejména pro mezipodnikové porovnání a 

srovnání v čase. Při vnitropodnikovém srovnání ukazatele se nejčastěji počítá pomocí EBT 

dosazeného do čitatele zlomku, na rozdíl od porovnávání ukazatele u více firem, kde se častěji 

používá hrubý zisk před zdaněním a promítnutím nákladových úroků EBIT. Nízká úroveň 

ukazatele ROS poukazuje na chybné řízení ve firmě, jeho střední úroveň představuje dobrou 

práci managementu firmy a vysoká úroveň ukazuje na nadprůměrnou úroveň firmy. Trend je 

tedy rostoucí a vzorec pro výpočet vypadá následovně: 

     
    

     
    . [%] (2.13) 

Rentabilita nákladů (Return of costs) 

Ukazatel ROC udává, kolik korun čistého zisku získá podnik vložením jedné koruny 

celkových nákladů. Trend je rostoucí a znamená to, že čím je ukazatel vyšší, tím lépe jsou 

zhodnoceny vložené náklady do hospodářského procesu a tím vyšší je také procento zisku. 

Vzorec pro výpočet rentability nákladů má následující podobu: 

     
   

               
    . [%] (2.14) 

Ukazatele aktivity 

Pomocí ukazatelů aktivity se hodnotí vázanost kapitálu v jednotlivých formách majetku 

a efektivnost podniku v hospodaření se svými aktivy. Sleduje se jak rychlost obratu, což 

znamená počet obratů konkrétní položky majetku za stanovený okamžik, tak i doba obratu (za 

jakou dobu proběhne přeměna majetku neboli doba, po kterou je majetek vázán). Význam má 

nejen obrat celkových aktiv, ale také obrat jednotlivých skupin majetku, např. obrat oběžných 

aktiv, zásob, pohledávek nebo závazků. Zájem směřuje na zkracování doby obratu, tedy 

zvyšování počtu obrátek. 

Obrátka celkových aktiv 

Tento ukazatel hodnotí schopnost podniku zajišťovat investice do aktiv při dané úrovni 

tržeb. Měří intenzitu využití celkového majetku. Nejčastěji se využívá při mezipodnikovém 
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srovnání a trend je rostoucí – čím je hodnota ukazatele vyšší, tím efektivněji podnik využívá 

svůj majetek. Vztah pro výpočet obrátky celkových aktiv je následující: 

                         
     

              
.  (2.15) 

Doba obratu aktiv 

Doba obratu je vyjádřená obrácenou hodnotou ukazatele obratu. Tento ukazatel má 

význam především ke zjišťování, za jakou dobu dochází k obratu majetku ve vztahu k tržbám. 

Hodnota je ovlivněna jak obratem fixního a pracovního kapitálu, tak i dynamikou tržeb. Za 

pozitivní výsledek je považována co možná nejkratší doba obratu. Vzorec pro výpočet doby 

obratu aktiv vypadá následovně: 

                   
                  

     
.  (2.16) 

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel vyjadřuje úroveň běžného provozního řízení a je citlivý na změny 

v dynamice výkonů. Většinou se jeho hodnota udržuje na ekonomicky a technicky 

zdůvodněné výši. Je široce používán. Udává počet obrátek zásob za sledované období. 

Obecný vztah pro výpočet vypadá následovně: 

                   
          

     
.  (2.17) 

Doba obratu pohledávek 

Vztah pro výpočet doby obratu pohledávek je důležitým ukazatelem především 

z hlediska plánování peněžních toků. Vypovídá o tom, za jakou dobu jsou průměrně placeny 

faktury. V případě, že ukazatel trvale překračuje dobu splatnosti, je vhodné prozkoumat 

platební kázeň odběratelů. Trend je klesající a vztah pro výpočet vypadá následovně: 

                        
              

     
.  (2.18) 
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Doba obratu závazků 

Tento ukazatel popisuje, jakou má podnik vůči dodavatelům platební disciplínu. Za 

použití následujícího vzorce (2.19) se zjistí počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní 

úvěr. 

                     
           

     
.  (2.19) 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity neboli platební schopnosti vyjadřují schopnost podniku hradit své 

splatné závazky a jsou charakterizované různou dobou splatnosti a různou mírou likvidnosti. 

Odpovídají na otázku, zda bude firma schopna vyrovnat své dluhy, když nastane doba jejich 

splatnosti. Likvidnost obecně znamená schopnost aktiv nabýt peněžní podobu a posloužit tak 

k vyrovnání závazků. Platební schopnost se nejčastěji vyjadřuje pomocí ukazatelů běžné 

likvidity, pohotové likvidity a okamžité likvidity. Jejich hodnoty by se měly pohybovat 

v intervalu doporučených hodnot. Vycházíme z těch, které jsou uvedeny v publikaci 

Dluhošová a kolektiv (2010). 

Běžná likvidita 

Běžnou likviditu označujeme také likviditou třetího stupně a ta měří platební schopnost 

podniku z hlediska kratšího období (většinou se počítá měsíčně). Tento ukazatel poměřuje 

oběžná aktiva s krátkodobými dluhy a udává, kolikrát je podnik schopen uspokojit své 

závazky. Je vhodné, aby při použití tohoto ukazatele byly krátkodobé závazky hrazeny 

z k tomu určených složek majetku. Využívání složek, které jsou určené k jiným účelům, by 

bylo nesprávné. Za nedostatek tohoto ukazatele se považuje fakt, že často není možné 

v krátkém čase veškerá oběžná aktiva přeměnit v hotovost. Hraje zde také roli metoda ocenění 

a to, že struktura oběžných aktiv není zohledněna z hlediska likvidity a struktura 

krátkodobých závazků z hlediska splatnosti. Vztah pro výpočet: 

                 
             

                  
.  (2.20) 

Ukazatel srovnáváme s odvětvovým průměrem a jeho hodnoty v rozmezí 1,5 – 2,5 se ve 

světě považují za hodnoty přijatelné. 
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Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita nebo také likvidita druhého stupně vyjadřuje schopnost podniku 

vyrovnávat závazky bez prodeje zásob, které jsou považovány za nejméně likvidní zdroj. 

Vystihuje tedy lépe okamžitou platební schopnost podniku. Velikost ukazatele závisí 

například na typu činnosti podniku, strategii podniku v oblasti finančního hospodaření a 

podobně. Trend je rostoucí a vyjadřuje předpokládané zlepšení finanční a platební situace 

podniku. Vypočítáme jej pomocí vzorce: 

                    
                    

                  
.  (2.21) 

Doporučená hodnota ukazatele pohotové likvidity by se měla pohybovat v rozmezí 

od 1,0 do 1,5. 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita, peněžní likvidita nebo také takzvaná likvidita prvního stupně se 

vypočítá jako poměr pohotových platebních prostředků, kterými rozumíme zejména peníze 

v pokladně či na běžných účtech a krátkodobých závazků. Ukazatel je poměrně nestabilní a je 

vhodné ho využívat pouze jako doplňkový ukazatel. Trend je rostoucí a vzorec pro výpočet 

vypadá následovně: 

                    
                            

                  
.  (2.22) 

Nejvhodnější hodnoty, tedy hodnoty, které se doporučují, se nacházejí v intervalu mezi 

0,6 a 1,1. 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Finanční stabilitu podniku je možné charakterizovat na základě struktury zdrojů 

financování. Také ji hodnotíme na základě analýzy vztahu podnikových aktiv a zdrojů jejich 

krytí. Oblast zadluženosti je interpretována nejrůznějšími způsoby. Většinou se jedná o 

odlišné varianty vyjádření poměru vlastních a cizích zdrojů. Měří se rozsah, v jakém podnik 

užívá dluh k financování. V této oblasti se využívá velká řada ukazatelů, v rámci práce 

uvedeme alespoň některé z nich. 
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Majetkový koeficient 

Tento ukazatel je možné najít i pod názvem finanční páka a ukazuje, kolik korun aktiv 

připadá na jednu korunu vlastního kapitálu. V čase by měl být stabilní. Růst tohoto ukazatele 

může být zapříčiněn stoupajícím podílem cizích zdrojů na celkovém financování nebo také 

poklesem aktiv v podobě zastarávání majetku. Obecný vzorec je vyjádřen následovně: 

                      
              

               
    . [%] (2.23) 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Tento ukazatel hodnotí přiměřenost zadlužení podniku. Představuje podíl celkových 

závazků k celkovým aktivům podniku a měří tak podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhož 

je majetek firmy financován. Proto ho můžeme najít i pod názvem ukazatel věřitelského 

rizika. Je významný zejména pro dlouhodobé věřitele. Trend je klesající, poněvadž rostoucí 

tendence tohoto ukazatele by představovala růst rizika věřitelů. Není nezbytné, aby podnik 

k financování své činnosti používat pouze vlastní kapitál. Zadluženost totiž sama o sobě není 

negativní charakteristika podniku. Vzorec pro výpočet je následující:  

                               
            

              
    . [%] (2.24) 

Dlouhodobá a běžná zadluženost 

Tyto ukazatele jsou doplňkové k celkové zadluženosti. Dlouhodobá zadluženost 

vypovídá o tom, v jaké míře je majetek podniku kryt dlouhodobými cizími zdroji a 

zadluženost běžná vyjadřuje, v jaké míře je majetek podniku kryt krátkodobými cizími zdroji. 

Trend u obou ukazatelů by měl být klesající a vzorce pro jejich výpočet mají tuto podobu: 

                        
                       

              
    , [%] (2.25) 

                   
                       

              
    . [%] (2.26) 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Tento ukazatel má obdobnou vypovídající schopnost jako celková zadluženost. 

Vyjadřuje, jaký podíl cizího kapitálu připadá na jednotku (Kč) kapitálu vlastního. U stabilních 
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společností by se hodnota zadluženosti vlastního kapitálu měla pohybovat v rozmezí od 80% 

do 120%. Trend by měl být klesající a vztah pro výpočet lze popsat takto: 

                                
            

               
    . [%] (2.27) 

Úrokové krytí 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát je zajištěno placení úroků, respektive kolikrát jsou 

úroky kryty výší provozního zisku. O provozní zisk se dělí věřitelé a vlastníci. Hodnota 

ukazatele rovna 100% znamená, že podnikem vytvořený zisk je nulový, poněvadž se 

vytvořily prostředky pouze na splacení úroků. Růst ukazatele proto poukazuje na lepší 

finanční situaci podniku. Vzorec pro výpočet je následující: 

               
    

     
    . [%] (2.28) 

Úrokové zatížení 

Tento ukazatel vyjadřuje, jaká část vytvořeného provozního zisku připadá na úroky. 

Pokud hodnota úrokového zatížení je dlouhodobě na nízké úrovni, která je pro podnik 

příznivá, může si dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. Vzorec pro vyjádření úrokového zatížení 

představuje převrácenou hodnotu ukazatele úrokového krytí a použije se následující výpočet: 

                  
     

    
    . [%] (2.29) 

Ukazatele kapitálového trhu 

Ukazatele, patřící do této skupiny, se od ostatních poměrových ukazatelů nepatrně liší. 

Je to z toho důvodu, že nevychází jen z údajů účetních, ale také z údajů o kapitálovém trhu. 

Ne každá firma si vede podvojné účetnictví nebo má právní formu akciové společnosti a její 

akcie jsou volně obchodovatelné na kapitálových trzích. Proto využití těchto ukazatelů není 

tak rozšířené. Jak tvrdí Kalouda (2011, s. 157), „V podmínkách ČR je kapitálový trh bohužel 

prakticky nefunkční.“ Proto si pro účely této bakalářské práce nejvíce používané ukazatele 

pouze vyjmenujeme a stručně charakterizujeme. 

Jedná se především o čistý zisk na akcii (Earnings Per Share, EPS), pomocí něhož je 

možné zjistit, jakou maximální výši dividend lze vyplatit na jednu akcii ze zisku společnosti. 
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Hodnota dividendového výnosu (Dividend Yield) je závislá na tržní ceně akcie (jmenovatel 

vzorce pro výpočet) a dividendě na kmenovou akcii (čitatel vzorce). Price-Earnings Ratio 

(P/E) je ukazatel vyjadřující skutečnost, kolik jsou akcionáři ochotni zaplatit za jednu korunu 

čistého zisku na jednu akcii. Výplatní poměr (Payout Ratio) udává, jaká část z čistého zisku je 

vyplácena v dividendách. Market-to-Book Ratio vypovídá o poměru tržní hodnoty firmy k její 

účetní hodnotě a účetní hodnota akcie (Book Value per Share) odráží výkonnost a růst 

podniku. 

Do této části jsme se zaměřili především na teoretickou podobu práce, ve které jsme se 

zabývali podstatou finanční analýzy, jaký je její význam, z čeho uživatelé nejčastěji získávají 

údaje pro analýzu potřebné a jaké jednotlivé metody na posouzení finanční situace podniku 

analýza využívá. Od kapitoly následující ale tyto informace budou využity v praxi. Nejdříve 

si představíme studovanou společnost a provedeme vertikální a horizontální analýzu. 

Následovat bude analýza rentability, kdy za pomoci jednotlivých ukazatelů zjistíme finanční 

zdraví firmy. 
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3  Charakteristika společnosti Papcel, a.s. 

V této kapitole jsou zahrnuty hlavní informace o společnosti Papcel, a.s. Zejména čím 

se společnost zabývá, jaké jsou její obchodní styky a jaké podstatné události se odehrály ve 

sledovaném období. V následující části bude zpracována analýza absolutních ukazatelů, 

ve které jsou rozebrány její výsledky systematicky od roku 2006 po rok 2010. 

3.1  Základní údaje o společnosti 

Společnost PAPCEL v Litovli byla založena roku 1950 jako akciová společnost. 

Základní kapitál se z částky 98 960 000,- Kč zvýšil v lednu roku 2009 z důvodu fúze 

společnosti P.B.O.Holding, a.s. na 303 220 000,- Kč. Již více než 60 let vyrábí společnost 

stroje a technologická zařízení pro papírenský průmysl. V roce 2002 byla firmou 

PAPCEL, a.s. založena společnost s ručením omezeným PAPCEL SPb, která sídlí 

v Petrohradu. Základní údaje o společnosti můžeme vidět v Tabulce 3.1. 

Tabulka 3.1: Základní údaje o společnosti 

Obchodní jméno Papcel, a.s. 

Sídlo společnosti Uničovská 132, 78410 Litovel, Česká Republika 

IČO 2535 0471 

DIČ CZ 2535 0471 

Zapsáno U Krajského soudu v Ostravě, dne 15. 5. 1996 

oddíl B, vložka 1356.  

  

Předseda představenstva a ředitel 

obchodu a marketingu 

Ing. David Dostál 

Generální ředitel Ing. Filip Wrnata 

Základní jmění 303.220.000,- Kč 

Hlavní tržní segment Papírenský průmysl 

Dceřinná společnost (2002) OOO PAPCEL SPb 

194 044 Sankt Petěrburg, pr. B. Sampsonijevskij, 

d. 32, Rusko 

Akcionáři společnosti 34 % akcií vlastní investiční fond EkFIN AG, 

Operngasse 6, Vídeň, Rakousko 

66 % akcií vlastní Ing. David Dostál 

Zdroj: vlastní 
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Na realizaci projektů se podílí více než 200 zaměstnanců. K dispozici má potřebná 

oddělení, mezi něž patří obchod, obchodně technické služby, konstrukce, vlastní technický 

a technologický vývoj včetně firemní zkušebny, projekt management, finanční oddělení 

a v neposlední řadě také předvýrobní a výrobní útvary s veškerým technickým vybavením pro 

požadovanou strojírenskou výrobu.  

V roce 2006 se podařilo společnosti dosáhnout nejvyšších tržeb od roku 1998, na 

kterém se nejvíce podílely dodávky strojů a zařízení pro zákazníky z Polska, a to necelými 

35 %. Zvýšený objem tržeb se promítl pozitivně do ekonomiky firmy. Rostoucí zakázková 

náplň a dobré výsledky hospodaření měly za následek rozšíření kapacit a zvýšení počtu 

zaměstnanců o 17 % (na 269 členů). 

Tento příznivý jev pokračuje také v roce 2007 vlivem zvyšující se poptávky po strojním 

zařízení. Tržby vzrostly dokonce o 55 % oproti roku předchozímu a společnost tak dosahuje 

historicky nejvyšších výsledků. Nejvýznamnější podíl na tom měla realizace největší zakázky 

pro rusko-německou společnost. Vůbec necelou polovinu tržeb společnost realizovala pomocí 

exportního financování, především na dlouhodobě perspektivní ruský trh. Počet pracovníků 

roste o 9 %. 

Rok 2008 se stal pro společnost rokem změn. Především začínající globální krize a 

mnoho zásadních změn, které proběhly uvnitř společnosti. V průběhu roku klesala zakázková 

náplň a bilanční suma meziročně poklesla o 21 %. V položce aktiva šlo především o pokles 

krátkodobých pohledávek a finančních prostředků, na straně pasiv pokles objemu 

krátkodobých závazků a také vlivem poklesu zakázkové náplně klesl objem přijatých záloh od 

odběratelů. 

V roce 2009 opět roste poptávka po papírenských strojích a rostou také objemy nově 

podepsaných kontraktů. V březnu byl podepsán největší kontrakt, který následně tvoří páteř 

zakázkové náplně pro rok 2010 a 2011. Jednou z nejvýznamnějších událostí byla již zmíněná 

fúze společností Papcel, a.s. a P.B.O. Holding a.s. 

Rok 2010 je pro společnost rokem úspěšným. Roste úroveň dosažené zakázkové náplně 

a rozšiřují se aktivity na relativně nových trzích jako je trh Běloruska a Turecka.  
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3.2  Předmět podnikání 

Dle výpisu z obchodního rejstříku tato akciová společnost v současné době vyrábí 

a dodává stroje, zařízení a náhradní díly v oblasti papírenského průmyslu. Dále se zaměřuje 

na konstrukční činnost v oblasti výroby strojírenství a investorskou činnost ve výstavbě. 

Prodává a nakupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje, zajišťuje i kusové dodávky. 

Pro dodaná zařízení zabezpečuje náhradní díly a kompletní servisní služby.   

Ve své historii společnost dodala více než 70 nových, případně rekonstruovaných linek 

papírenských strojů a více než 65 nových, případně rekonstruovaných linek přípravny látky. 

Papcel, a.s. nabízí nové papírenské stroje, nové kompletní linky přípravny látky, stroje 

a zařízení pro papírenské stroje a přípravny látky, rekonstrukce papírenských strojů 

a přípravny látky, válce tlakové a beztlakové, dále pak konzultace business plánu 

a financování dodávek. 

Obchodní aktivity společnosti jsou zaměřeny celosvětově. Více než 90 % produkce 

směřuje do zahraničí. V oblasti východní Evropy se firma orientuje především na trhy Ruska, 

Ukrajiny, Litvy, Kazachstánu, Uzbekistánu a Běloruska. V rámci střední Evropy jsou 

hlavními odběratelskými trhy Česká republika, Slovensko a Polsko. V západní Evropě trhy 

Francie, Švýcarska a Německa.  

Společnost rozšiřuje své aktivity do oblasti Asie, Afriky a Latinské Ameriky. 

Mezi získané trhy patří především Egypt, Turecko, Írán, Ekvádor a Kolumbie. 

V roce 2010 došlo k otevření nové obchodní kanceláře v Číně, která bude obchodně 

zajišťovat dodávky na trhy Číny a jihovýchodní Asie.  

3.3  Analýza absolutních ukazatelů 

Tato metoda je založena na zpracování údajů zjištěných z účetních výkazů. Vstupní 

veličiny se dělí na stavové a tokové. Stavové ukazatele zachycují stav majetku a zdrojů jeho 

krytí k určitému časovému okamžiku a týká se to zejména položek rozvahy. Tokové veličiny 

jsou zachyceny v přehledu o peněžních tocích a ve výkazu zisku a ztráty a vyjadřují naopak 

hodnoty za určitý interval. Z hlediska analýzy absolutních ukazatelů se zpracovává 

horizontální a vertikální analýza.  
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V této kapitole vycházíme z výsledků z rozvah a výkazů zisku a ztrát mezi lety 2006 

a 2010 a právě za pomoci horizontální a vertikální analýzy hodnotíme zjištěné výsledky.  

3.3.1  Horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

Zhodnocení této analýzy je prováděno na základě výsledků z příloh číslo 4, 5 a 6. 

Horizontální analýza aktiv 

Celkový nárůst aktiv mezi lety 2006 a 2007 společnosti Papcel, a.s. činil 65,98 %, a to 

zejména díky oběžným aktivům, u kterých pozorujeme nárůst o 116,48 %, přičemž za toto 

zvýšení může především krátkodobý finanční majetek, který vzrostl o 527,35 %, tedy 

z hodnoty 22 230 tis. Kč na hodnotu 139 461 tis. Kč. Za tento nárůst může především položka 

účty v bankách, která se z 20 701 tis. Kč zvýšila o 569,98 % na hodnotu 138 693 tis. Kč. Tuto 

změnu vyvolala přijatá záloha, kterou předcházelo podepsání kontraktu na dodávku 

papírenského stroje do Ruské federace (s realizací v roce 2008). Dále pak za růst aktiv mohou 

krátkodobé pohledávky, které se ve sledovaném období zvýšily o 166,8 % na hodnotu 

201 399 tis. Kč a v neposlední řadě také zásoby, u kterých jsme zaznamenaly růst o 40,16 %. 

Naproti tomu dlouhodobý majetek nepatrně poklesl, a to o necelé 4 %. 

Za tyto změny zodpovídá především realizace největší zakázky pro rusko-německou 

společnost. Projevilo se to tedy v meziročním nárůstu pohledávek a zásob. Podstatnou část 

materiálových zásob tvořily prvky papírenského stroje od subdodavatelů, které byly 

připraveny k dodávkám následujícího čtvrtletí.  

V roce 2008 se celková aktiva oproti roku 2007 snížila o 153 302 tis. Kč, což 

představuje snížení o 20,22 %. Z hlavních položek aktiv byl zaznamenán růst pouze 

dlouhodobého majetku, ale jen nepatrně, a to o necelé 3 %. Oběžná aktiva meziročně poklesla 

o 156 224 tis. Kč, což představuje změnu o 27,01 %. Krátkodobý finanční majetek poklesl 

až o 76,39 %, krátkodobé pohledávky o celých 26 %, zato zásoby zaznamenaly růst, byť jen 

o nepatrných 1,13 %. 

Mezi lety 2008 a 2009 se celková aktiva zvýšila o 12,29 %, což v absolutním vyjádření 

znamená nárůst o 74 334 tis. Kč. Za tuto změnu může především růst položky dlouhodobý 

majetek, a to z hodnoty 176 071 tis. Kč na hodnotu 488 755 tis. Kč, tedy nárůst o 177,59 %, 

konkrétně potom položka dlouhodobý hmotný majetek. Tento nárůst vznikl důsledkem fúze 
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Vývoj aktiv v letech 2006 - 2010 

aktiva celkem 

společností Papcel, a.s. se společností P.B.O. Holding a.s. Nástupnická společnost Papcel, a.s. 

převzala veškeré jmění společnosti P.B.O. Holding a.s. včetně práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů. Hlavním důvodem meziročního snížení hodnoty oběžných aktiv 

o 235 945 tis. Kč, tedy z hodnoty 422 165 tis. Kč na 186 220 tis. Kč (55,89 %), byl pokles 

zůstatků na bankovních účtech (pokles o 24,22 %), hodnoty pohledávek z obchodního styku 

(pokles o 44,51 %) a hodnoty stavu zásob, který meziročně poklesl o 66,41 %.  

Jak je vidno z Obrázku 3.1, v posledním sledovaném období (mezi lety 2009 a 2010) se 

položka celkových aktiv dostala z hodnoty 679 260 tis. Kč na hodnotu 900 043 tis. Kč a 

zaznamenala tedy meziroční nárůst o 32,5 %. Tento nárůst se netýká dlouhodobého majetku, 

který v tomto sledovaném období poklesl o necelých 5 %, nýbrž oběžných aktiv, která 

z hodnoty 186 220 tis. Kč vzrostla na hodnotu 433 121 tis. Kč, tedy vzrostla o 132,59 %. 

Tento vývoj byl způsoben především zvýšením hodnoty zásob o 185 654 tis. Kč, tedy vzrůst 

o 230,09 %. Valná většina těchto zásob však byla konkrétně plánována pro zákazníky na rok 

2011. Položka nedokončená výroba a polotovary vzrostla o 203,12 %, položka zboží se 

zvýšila z 554 tis. Kč na 96 056 tis. Kč, tedy nárůst o 17 238,63 %. Ta souvisí s pořízením 

a přepravou stroje z Kanady do Ruska pro zákazníka Suchoňskij CBK. 

Obrázek 3.1: Vývoj aktiv v letech 2006 - 2010 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 
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Horizontální analýza pasiv 

Celkový růst pasiv se vyvíjí stejně jako růst aktiv. Mezi roky 2006 a 2007 činil 65,98 %, 

a znamená tedy vzrůst z hodnoty 456 826 tis. Kč na 758 228 tis. Kč. A to zejména kvůli cizím 

zdrojům, které meziročně vzrostly o 81,69 %, absolutně tedy o hodnotu 264 793 tis. Kč. 

Z položky cizí zdroje nejvíce vzrostly rezervy, z hodnoty 17 900 tis. Kč na částku 

34 045 tis. Kč, znamenají tedy růst o 90,2 %. O 87,72 % vzrostla také položka krátkodobé 

závazky, což v absolutním vyjádření znamená vzrůst o 233 621 tis. Kč. Může za to realizace 

největší zakázky pro rusko-německou společnost. Rostoucí tendenci mají také bankovní úvěry 

a výpomoci, zvýšily se z částky 30 869 tis. Kč na 47 427 tis. Kč, vzrostly tedy o 53,64 %. 

Mezi lety 2007 a 2008 došlo ke snížení celkových pasiv o 20,22 %, v absolutním 

vyjádření tedy o 153 302 tis. Kč. Může za to zejména položka cizí zdroje, kde za největší 

pokles mohou rezervy, které se snížily z hodnoty 34 045 tis. Kč na 19 806 tis. Kč, a tedy 

v relativním vyjádření poklesly o 41,82 %. Na poklesu celkových pasiv se také podílejí 

krátkodobé závazky, které meziročně poklesly o 34,57 %. Poklesl především objem přijatých 

záloh od odběratelů vlivem poklesu zakázkové náplně. V tomto období ale výrazně vzrostly 

bankovní úvěry a výpomoci, a to v relativním vyjádření o 115,56 % (z hodnoty 47 427 tis. Kč 

na 102 233 tis. Kč). 

Mezi roky 2008 a 2009 došlo opět ke zvýšení celkových pasiv, které můžeme 

zaregistrovat z Obrázku 3.2, a to konkrétně o 12,29 %. Za rozhodně nejvýraznější změnu 

tohoto období můžeme považovat zvýšení vlastního kapitálu položkou základní kapitál o více 

než 206 %, tedy z původních 98 960 tis. Kč na 303 220 tis. Kč. Může za to již zmíněná fúze 

společností Papcel, a.s. a P.B.O. Holding a.s., při níž společnost Papcel vystupovala jako 

přebírající společnost. Cizí zdroje meziročně poklesly o 47,97 %. To je způsobeno poklesem 

dlouhodobých závazků, respektive pokles o 100 % odloženého daňového závazku a také 

poklesem o 70,49 % položkou rezervy, která se z 19 806 tis. Kč snížila na 5 845 tis. Kč. 

Nepatrný nárůst oproti roku 2008 zaznamenala položka bankovní úvěry a výpomoci a to 

v absolutním vyjádření o 7 562 tis. Kč. 

Mezi posledními sledovanými roky 2009 a 2010 došlo opět k vzrůstu celkových pasiv. 

V relativním vyjádření o 32,5 %. Za tuto změnu jsou zodpovědné zejména položky cizí 

zdroje, které z hodnoty 238 168 tis. Kč vzrostly na 427 014 tis. Kč. Z položky krátkodobé 

závazky, která vzrostla za sledované období v absolutním vyjádření o 162 845 tis. Kč, a tedy 
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o 132,9 %, vzrostly nejvýrazněji krátkodobé přijaté zálohy z 53 584 tis. Kč na 

174 305 tis. Kč. 

Obrázek 3.2: Vývoj pasiv v letech 2006 - 2010 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Při horizontální analýze výkazu zisku a ztrát zjišťujeme a z Obrázku 3.3 můžeme 

pozorovat, že mezi roky 2006 a 2007 vzrostly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb o 

necelých 55 %, tedy z hodnoty 467 581 tis. Kč na 723 854 tis. Kč a v roce 2007 představuje 

tato hodnota historicky rekordní tržby společnosti. Na export směřovalo 94 % produkce, 

z toho více než 50 % celkových tržeb směřovalo na dlouhodobě perspektivní ruský trh, 

přičemž ve sledovaném období byla realizovaná nejvýznamnější dodávka kompletní 

papírenské technologie. Výkonová spotřeba vzrostla o 43,25 % (z 353 525 tis. Kč na 506 439 

tis. Kč) a spolu s objemem tržeb byl tento vzrůst ovlivněn růstem cen vstupů, energií a nerez 

ocelí. Tyto negativní vlivy se ale podařilo eliminovat úsporami ostatních nákladových 

položek. Provozní výsledek hospodaření tak dosáhl hodnoty 57 360 tis. Kč a oproti 

předchozímu roku se zvýšil o necelých 150 %. Počet zaměstnanců se ve srovnání s rokem 

2006 zvýšil o 9 %, s čímž souvisí zvýšení položky osobní náklady, kde za vzrůst mohou 
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především mzdové náklady a náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Každá 

z těchto položek vzrostla přibližně o 21 %.  

V roce 2008, ve srovnání s rokem 2007, můžeme sledovat změny u položky tržby 

za prodej vlastních výrobků a služeb. Ty poklesly o 8,11 %, protože klesala zakázková náplň 

z důvodu finanční krize, která snížila poptávku po nových strojích. Společnost dosáhla v roce 

2008 výkony ve výši 715 823 tis. Kč, a to je jen o necelých 2,5 % méně než v historicky 

nejlepším roce 2007. Výkonová spotřeba vzrostla o 7,48 % a za toto zvýšení může především 

vzrůst spotřeby materiálu a energie, a to v absolutním vyjádření o 48 528 tis. Kč. Důvodem 

zvýšení těchto položek bylo prudké zvýšení inflačních tlaků v podobě zvýšení cen energií 

a materiálu. Osobní náklady vzrostly taktéž v tomto sledovaném období jen nepatrně, a to 

z hodnoty 134 279 tis. Kč na 139 478 tis. Kč. Položka, která ovšem zaznamenala větší úbytek, 

představuje položka provozní výsledek hospodaření, která meziročně poklesla o 35,43 %. 

Představuje tedy pokles v absolutním vyjádření o 20 325 tis. Kč. 

Mezi lety 2008 a 2009 se tržby za prodej vlastních výrobků a služeb snížily z hodnoty 

665 179 tis. Kč na 472 909 tis. Kč a představují tak pokles o necelých 29 %. Nicméně největší 

podíl na této položce měl projekt Technonikol Učaly (291 018 tis. Kč). V roce 2009 má na 

položky největší vliv dopad hospodářské krize. S poklesem výkonů klesá i výkonová 

spotřeba, a to o necelých 50 %. Může za to zejména pokles služeb, které se meziročně snížily 

dokonce o 67,84 % a pokles položky spotřeba materiálu a energie. Osobní náklady 

představují pro toto období také pokles, a to z hodnoty 139 478 tis. Kč na 94 231 tis. Kč. 

Klesá i provozní výsledek hospodaření o více než 30 %.   

V posledním sledovaném období, a to v období mezi lety 2009 a 2010 jsou celkové 

tržby rozděleny na tržby za zboží, u kterých došlo ke zvýšení o 288 097 tis. Kč a na celkové 

výkony, kde došlo ovšem k poklesu položky tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 

v absolutním vyjádření o 102 337 tis. Kč. I navzdory tomuto poklesu se společnost vrací do 

doby roku 2007, kdy celkové tržby dosahují rekordních částek. Na tržbách měl největší podíl 

projekt pro Suchoňskij CBK a dále dodávka zařízení pro Akasan Adana do Turecka. Celková 

výkonová spotřeba dosáhla v roce 2010 částky 308 491 tis. Kč, z toho spotřeba materiálu 

a energie dosáhla 153 017 tis. Kč, což představuje pokles o 30 % ve srovnání s rokem 2009. 

Osobní náklady dosáhly v roce 2010 hodnoty 101 795 tis. Kč, což představuje nárůst 

o necelých 8 000 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření skončil ziskem a meziročně vzrostl 

o 58,33 %, tedy z 25 111 tis. Kč na 39 757 tis. Kč. Na druhou stranu poklesl finanční 
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výsledek hospodaření, který se snížil především položkou ostatní finanční náklady vlivem 

kurzových ztrát a vykazuje ztrátu ve výši 9 333 tis. Kč. Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost meziročně vzrostl o 104,31 % a činí 14 455 tis. Kč. 

Obrázek 3.3: Vývoj tržeb v letech 2006 - 2010 

 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 

3.3.2  Vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

Zhodnocení této analýzy je prováděno na základě výsledků z příloh číslo 7, 8 a 9. 

Vertikální analýza aktiv 

Pro tuto analýzu jsme použili celková aktiva jako základ, který tvoří 100 %. 

V roce 2006 tvoří oběžná aktiva, která zaujímají 58,49 % celkových aktiv, 

nejvýznamnější část. Procentuálně největší podíl na položce oběžných aktiv mají zásoby 

(37,1 %), v menší míře potom krátkodobé pohledávky (16,52 %). Z dlouhodobého majetku 

má největší zastoupení dlouhodobý hmotný majetek, z něhož dominantní položkou jsou 

stavby, které zaujímají 33,42 % celkových aktiv. 

V roce 2007 se podíl oběžných aktiv zvyšuje na 76,28 %, na kterých opět největší podíl 

mají zásoby (31,33 %), dále pak krátkodobé pohledávky (26,56 %), ale také, ač ne v tak 
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velkém zastoupení, krátkodobý finanční majetek (18,39 %). Dlouhodobý majetek 

ve sledovaném roce tvoří především dlouhodobý hmotný majetek, i když se oproti 

předcházejícímu roku snížil a zaujímá nyní 22,45 %. 

V roce 2008, jak je z Obrázku 3.4 patrné, tvoří oběžný majetek 69,79 % a stále je 

nejdominantnější položkou aktiv. Dlouhodobý majetek zaujímá 29,11 % a největší 

procentuální zastoupení představuje opět položka dlouhodobý hmotný majetek, a to 27,4 %.  

K výrazné změně došlo až v roce 2009, kdy nejdominantnější položkou aktiv nejsou 

oběžná aktiva. Ty zaujímají ve sledovaném období pouze (ve srovnání s ostatními roky) 

27,42 %. Tím nejvýraznějším prvkem je v tomto případě dlouhodobý majetek, který vzrostl 

z 29,11 % (rok 2008) na 71,95 %. Největší zásluhu na tom má dlouhodobý hmotný majetek 

a tato celková změna je způsobena především důsledkem fúze společností Papcel,  a.s. se 

společností P.B.O. Holding a.s., kde nástupnická společnost Papcel,  a.s. převzala veškeré 

jmění společnosti P.B.O. Holding a.s. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.  

V posledním zkoumaném období, tedy v roce 2010, se procentuální zastoupení 

oběžného majetku a dlouhodobého majetku dostává přibližně do rovnováhy, kdy oběžný 

majetek zaujímá 48,12 % a dlouhodobý majetek 51,62 % celkových aktiv. (Zbývající 

část 0,26 % zaujímá časové rozlišení). Na dlouhodobém majetku se pak nejvíce, svými 

51,23 %, podílí dlouhodobý hmotný majetek. Z oběžných aktiv pak největší část zaujímá 

položka zásoby (29,59 %). 
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Obrázek 3.4: Struktura aktiv v letech 2006 - 2010 

 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 

Vertikální analýza pasiv 

Pro tuto analýzu byla použita jako základ pro výpočet hodnota celkových pasiv 

společnosti. 

V roce 2006 zaujímá největší podíl na pasivech položka cizí zdroje, která představuje 

70,96 %. Ty jsou tvořeny největší částí krátkodobými závazky (58,3 %). Vlastní kapitál tvoří 

28,87 % celkových pasiv a nejvýznamnější měrou se na nich podílí základní kapitál 

(21,66 %). 

Mezi lety 2007 a 2008 nedochází k výraznějším procentuálním vzrůstům či poklesům. 

Stejně jako v roce 2006 zaujímá největší podíl na pasivech položka cizí zdroje, konkrétně 

potom 77,67 % v roce 2007 a 75,67 % (rok 2006). V obou případech se na cizích zdrojích 

nejvíce podílí položka krátkodobé závazky, které v roce 2007 vzrostly na 65,93 % a v roce 

následujícím zase poklesly na 54,07 %. Za zmínku stojí i bankovní úvěry a výpomoci, jež 

představují vzrůst z 6,25 % (rok 2007) na 16,9 % (rok 2008). Vlastní kapitál se v obou 

sledovaných obdobích vyvíjí podobně a zaujímá v roce 2007 část celkových pasiv 

představující 22,33 % a v roce 2008 je to 24,33 %, kde největší místo zaujímá základní 

kapitál, a to jak v roce 2007, tak i v roce 2008. 
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Rok 2009 je rokem významné změny, která se projevila především v procentuálním 

nárůstu položky vlastní kapitál, který můžeme zaregistrovat v Obrázku 3.5. Ten ještě v roce 

2008 činil 24,33 % na celkových pasivech, ale v roce následujícím (v tomto sledovaném 

období) se poměr výrazně zvýšil, a to na 64,94 %, konkrétně tedy položkou základní kapitál. 

(Důvodem se stala fúze společnosti, kde společnost Papcel, a.s. vystupovala jako přebírající 

společnost.) Zato se ale snížila položka cizí zdroje, kde ze 75,67 % (rok 2008) poklesla na 

35,06 %. Poklesla totiž také položka krátkodobé závazky z 54,07 % na necelých 20 %, za což 

mohou závazky z obchodních vztahů a krátkodobé přijaté zálohy. 

V roce 2010 jsou potom přibližně napůl rozděleny položky vlastní kapitál, jež tvoří 

50,6 % a cizí zdroje, které představují 47,44 %, (zbývající část do 100 % zaujímá časové 

rozlišení). Na vlastním kapitálu se nejvíce podílí opět položka základní kapitál. Na cizích 

zdrojích se naopak největší měrou podílejí krátkodobé závazky (31,71 %), respektive 

krátkodobé přijaté zálohy, které vzrostly ze 7,89 % (rok 2009) na 19,37 % (rok 2010).  

Obrázek 3.5: Struktura pasiv v letech 2006 - 2010 

 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 
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Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Pro výpočet byly použity jako základ tržby z hlavní činnosti, jež tvoří tržby za prodej 

zboží a tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. 

V roce 2006 dosáhly tržby z hlavní činnosti hodnoty 500 846 tis. Kč a jsou nejvyšší od 

roku 1998. Vzrostla totiž poptávka po strojních zařízeních a tento trend pokračuje také 

v roce 2007. Zvýšený objem tržeb se také příznivě promítl do ekonomiky firmy, kde 

hospodářský výsledek před zdaněním činí 26 074 tis. Kč, v roce 2007 potom 68 919 tis. Kč. 

Na celkových tržbách se nejvýznamněji podílely dodávky strojů a zařízení pro zákazníky 

z Polska, a to 34,9 %.  

Hospodářský výsledek před zdaněním dále v roce 2008 představuje 5,86 %, v roce 2009 

jsme zaznamenali z pozorovaných let nejnižší výsledek, a to 1,73 % (8 182 tis. Kč), který byl 

silně poznamenán hospodářskou krizí. V dalším roce se hodnota zvýšila na 4,62 %. 

Finanční výsledek hospodaření činí 0,58 % v roce 2006, v roce 2007 potom 1,6 %, 

ztrátou skončil až v roce 2009, která v daném roce činí -16 929 tis. Kč, v roce 2010 tato ztráta 

představuje částku 9 333 tis. Kč (1,42 %), kde se jedná především o nákladové úroky a 

kurzové ztráty, které v součtu činí -54 470 tis. Kč. 

Na celkových tržbách se nejvíce podílí položka tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb, kde v roce 2006 představuje 93,36 %, v letech 2007 – 2009 téměř 100 %, výjimku pak 

tvoří rok 2011, kde tato položka představuje 56,26 %. Zbytek tvoří tržby za prodej zboží. 

Tyto poměry nalezneme v Obrázku 3.6. Další důležitou položkou je výkonová spotřeba, ta se 

skládá ze služeb a spotřeby materiálu a energie, která se v letech 2006 až 2009 pohybuje 

okolo 70 %, nejméně potom v roce 2011, a to 46,84 %, jelikož společnost včas reagovala na 

přetrvávající krizi v hospodářství a významně tedy redukovala spotřebu materiálu i některých 

nakupovaných služeb. Osobní náklady, které jsou největší měrou zastoupeny mzdovými 

náklady (pohybují se mezi 11,64 % v roce 2010 a 16,25 % v roce 2006), tvoří mezi lety 2006 

až 2010 v průměru 20 %. 
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Obrázek 3.6: Struktura tržeb v letech 2006 - 2010 

 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 
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4  Zhodnocení finanční situace firmy 

V předchozí části jsme si představili pozorovanou společnost Papcel, a.s. a zjistili jsme, 

jak se měnila její kapitálová struktura v průběhu mezi lety 2006 až 2010 pomocí horizontální 

analýzy a rovněž jaké zastoupení jednotlivých položek v jednotlivých letech tvořily výkazy 

aktiv, pasiv a výkazy zisku a ztráty za pomoci vertikální analýzy. V následující fázi praktické 

části práce (v rámci této kapitoly) zhodnotíme finanční situaci společnosti Papcel, a.s., a to 

konkrétně pomocí ukazatelů rentability. Při analýze těchto ukazatelů jsme použili hodnoty 

z účetních výkazů společnosti. 

4.1  Analýza rentability 

Ukazatele rentability vyjadřují schopnost podniku dosahovat zisku pomocí vloženého 

kapitálu. V rámci analýzy jsme chronologicky použily ukazatele rentability aktiv, rentability 

vlastního kapitálu, rentability dlouhodobých zdrojů, rentability tržeb a rentability nákladů. 

Rentabilita aktiv 

Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy, které byly investovány do podnikání. 

Tabulka 4.1: Vývoj ukazatele ROA v jednotlivých letech 

vzorec rok 

 (2.9) 2006 2007 2008 2009 2010 

ROA = EBIT/Aktiva 6,11% 9,37% 7,19% 2,07% 4,05% 

 

Z tabulky 4.1 je patrné, že byl nejlépe vložený kapitál zhodnocen v roce 2007, a to ve 

výši 9,37 %. Tento nárůst oproti roku předcházejícímu, roku 2006, byl zapříčiněn větším 

nárůstem EBITu, který se zvýšil o 43 176 tis. Kč, v procentním vyjádření to znamená nárůst o 

154,72 %, než aktiv, které se zvýšily sice o 301 402 tis. Kč, ale v procentním vyjádření toto 

zvýšení představuje 65,98 %. Proto v konečném důsledku hodnota ROA roste. Společnost, 

dosahující ve všech sledovaných letech kladných hodnot ukazatele ROA, tedy úspěšně 

zhodnotila aktiva investovaná do podnikání.  

V roce 2008 poklesl ukazatel ROA o 2,18 % oproti roku předcházejícímu, přičemž je 

tato změna způsobena tím, že EBIT poklesl vyšším tempem než položka aktiv. Konkrétně jde 

potom o pokles hodnoty EBIT o 38,79 % oproti aktivům, jež poklesly sice o 
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nezanedbatelných 153 302 tis. Kč, ty ale představují, v porovnání se snížením EBIT, jen 

20,22 %. 

Z pozorovaných let je ukazatel ROA nejnižší právě v roce 2009, kdy jeho hodnota 

dosahuje 2,07 %. Zapříčinil to hluboký pokles EBITu (o 67,72 %) na hodnotu 8 182 tis. Kč, 

což představuje zároveň i nejnižší hodnotu společnosti za posledních 6 let. A ve srovnání 

s nižším poklesem aktiv (o 12,29 %) se tedy ROA pohybuje směrem dolů. 

V posledním sledovaném roce ukazatel ROA, ve srovnání s předchozím rokem, vzrostl 

o nepatrné dvě procenta na hodnotu 4,05 %. Vzrostla totiž současně jak hodnota aktiv o 

32,5 %, tak také hodnota EBIT o necelých 160 %, která měla tedy rychlejší tempo růstu a 

způsobila tak vzrůst sledovaného ukazatele. 

Z hlediska porovnání výsledků rentability aktiv jsme došli k závěru, že nejlépe 

zhodnotila společnost aktiva v roce 2007, nejhůře v roce 2009. Za tuto změnu zodpovídá 

především hodnota EBITu, která mezi sledovanými roky poklesla o 80 %, zatímco aktiva 

poklesla o 10 %. 

Vývoj ukazatele ROA (rentabilita aktiv) je možné sledovat z níže přiloženého obrázku, 

Obrázku 4.1. 

Obrázek 4.1: Rentabilita aktiv 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 
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Rentabilita vlastního kapitálu 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů a 

jejich zhodnocení v zisku. Jak se vyvíjel ROE ve sledovaném období, znázorňuje Tabulka 

4.2. 

Tabulka 4.2: Vývoj ukazatele ROE v jednotlivých letech 

vzorec rok 

(2.11) 2006 2007 2008 2009 2010 

ROE = EAT/VK 14,80% 31,33% 21,01% 1,60% 3,17% 

 

Jelikož se rentabilita vlastního kapitálu považuje za základní kritérium pro hodnocení 

výnosnosti ze skupiny ukazatelů rentability, je vhodné se zaměřit na detailnější souvislosti 

ohledně celkové změny tohoto vrcholového ukazatele v jednotlivých letech. Ukazatel 

rentability vlastního kapitálu můžeme rozložit na součin tří ukazatelů a sledovat, který z nich 

měl na celkovou změnu vrcholového ukazatele největší vliv. Jedná se o součin ukazatele 

ziskovosti tržeb, obratu aktiv a majetkového koeficientu. A jak tyto jednotlivé ukazatele 

ovlivňují ukazatel vrcholový, můžeme pozorovat v Tabulce 4.3. 

Tabulka 4.3: Vliv jednotlivých ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE 

vzorec 

rok 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

EAT/VK  (2.11) 16,53% -10,32% -19,40% 1,57% 

EAT/T  (2.13) 13,02% -11,46% -14,24% 0,75% 

T/A  (2.15) -3,59% 3,02% -2,48% 0,12% 

A/VK  (2.23) 7,10% -1,88% -2,68% 0,70% 

 

V roce 2006 představuje zhodnocení prostředků, které do společnosti vložili 

vlastníci, 14,8 %.  

V období mezi lety 2006 a 2007 došlo, v rámci sledovaných let, k největšímu 

zhodnocení, a to ve výši 31,33 %, což bylo zapříčiněno výrazným zvýšením čistého zisku, 

v relativním vyjádření o 171,68 %, doprovázeného mírnějším nárůstem hodnoty vlastního 

kapitálu (o 28,35 %), zejména vzrůstem výsledku hospodaření běžného účetního období. 

Z Tabulky 4.3 je patrné, že mezi sledovanými dvěma lety došlo k nárůstu ROE o 16,53 % a 



 42 

největší podíl na tomto pozitivním vývoji má ukazatel ziskovosti tržeb, který se právě 

v důsledku zvýšení čistého zisku podílel na vrcholovém ukazateli svými 13,02 %. Druhý 

ukazatel, který přispěl ke zvýšení celkové rentability, je majetkový koeficient a naopak 

ukazatel obrátky celkových aktiv přispěl k jeho poklesu. 

Mezi rokem 2007 a 2008 nemá ukazatel ROE stoupající charakter z toho důvodu, že 

hodnota čistého zisku oproti vlastnímu kapitálu poklesla o větší hodnotu. Konkrétněji zisk 

klesl o 41,71 % a vlastní kapitál o 13, 06 %. Vrcholový ukazatel celkově poklesl o 10,32 % a 

to hlavně negativním vlivem ukazatele ziskovosti tržeb, kde tržby klesaly nižším tempem než 

hodnota čistého zisku. V pořadí druhý ukazatel, který měl na celkovou rentabilitu vlastního 

kapitálu největší vliv, je ukazatel obrátky celkových aktiv, který se ale jako jediný z ukazatelů 

vyvíjel pozitivně. Hodnota tržeb totiž klesala nižším tempem (meziročně kolem 8 %) než 

hodnota aktiv (meziročně o 20,22 %). Hodnota majetkového koeficientu se na vrcholovém 

ukazateli projevila klesající tendencí a to necelými dvěma procenty, poněvadž tempo poklesu 

aktiv bylo vyšší než tempo poklesu vlastního kapitálu. 

V roce 2009 dochází k rapidnímu poklesu ukazatele, jež můžeme i názorně vidět níže 

v Obrázku 4.2. Tuto změnu vyvolalo nejen snížení čistého zisku o 77,11 % oproti 

předchozímu roku, ale ještě více je za tuto změnu zodpovědná, již dříve zmíněná, fúze 

společností Papcel, a.s. a P.B.O. Holding a.s. Společnost Papcel vystupovala jako přebírající 

společnost, a tak se základní kapitál z hodnoty 98 960 tis. Kč zvýšil na 303 220 tis. Kč a 

celkově tak představuje zvýšení vlastního kapitálu o necelých 200 %. Ukazatel klesl o 19,4 % 

na nejnižší hodnotu za sledované období, a to 1,6 %. Jako ve všech sledovaných letech, tak i 

v tomto, má ukazatel ziskovosti tržeb největší vliv na celkové ROE. Je to způsobeno tím, že 

pokles čistého zisku o již zmíněných 77,11 % měl opět vyšší tempo poklesu než právě 

celkové tržby. Zbylé dva ukazatele se podílely taktéž negativně na vývoji vrcholového 

ukazatele. 

V roce 2010 je možno sledovat u ukazatele ROE mírný nárůst oproti roku 

předcházejícímu. Konkrétně se potom jedná o 1,57 % na hodnotu 3,17 %, přičemž se na této, 

ač moc nepatrné změně podílí zejména zvýšení čistého zisku více než o 100 %, konkrétně se 

z hodnoty 7 075 tis. Kč dostal na 14 455 tis. Kč. Vlastní kapitál vzrostl jen o 3,26 %, což se 

v konečném důsledku projevilo růstem ROE. Nejvíce se na růstu vrcholového ukazatele 

projevil koeficient ziskovosti tržeb, druhý v pořadí je finanční páka (majetkový koeficient), 



 43 

nejméně obrátka celkových aktiv. Každý jednotlivý ukazatel se ale na celkovém ROE projevil 

méně než jedním procentem. 

Při pohledu na Obrázek 4.2 můžeme konstatovat, že za nejúspěšnější rok firmy 

z hlediska rentability vlastního kapitálu je rok 2007 (hodnota 31,33 %) a za nejméně úspěšný, 

v rámci sledovaných let, rok 2009 (1,6 %). Propad mezi těmito roky způsobil hlavně hluboký 

pokles čistého zisku, a to téměř o 87 %. Vlastní kapitál, který tvoří významnou část 

jmenovatele při výpočtu vlastního kapitálu, se hlavně z důvodu fúze společností v roce 2009 

zvýšil o necelých 160 %. 

Obrázek 4.2: Rentabilita vlastního kapitálu 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 

Rentabilita aktiv a rentabilita vlastního kapitálu 

Obecně platí, že hodnota ukazatele ROA by měla být nižší než hodnota ukazatele ROE. 

Rentabilita vlastního kapitálu by tedy měla být vyšší než rentabilita aktiv. Jestliže tato 

podmínka není splněna, znamená to, že pro vlastníky je nevýhodné používat k financování 

cizí zdroje.  

Jak můžeme vidět z Obrázku 4.3, rentabilita vlastního kapitálu je větší než rentabilita 

aktiv pouze v prvních třech sledovaných letech, a to v roce 2006, 2007 a 2008. 
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V následujících dvou letech, rok 2009 a 2010, je ale ukazatel ROA větší než ROE, ač tato 

hodnota nepřesahuje ani jedno procento, není tedy splněna podmínka. Pro vlastníky 

společnosti Papcel, a.s. je tedy v těchto letech nevýhodné používat k financování cizí zdroje. 

Obrázek 4.3: Srovnání rentability aktiv a rentability vlastního kapitálu 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

Pomocí tohoto ukazatele se posuzuje míra zhodnocení vlastního kapitálu a cizích 

dlouhodobých zdrojů. 

Tabulka 4.4: Vývoj ukazatele ROCE v jednotlivých letech 

vzorec rok 

 (2.12) 2006 2007 2008 2009 2010 

ROCE = EBIT/(VK+dlouhodobé závazky) 19,80% 40,20% 27,92% 3,18% 7,86% 

 

Jak můžeme vidět v Tabulce 4.4, největší hodnoty dosahuje ukazatel rentability 

dlouhodobých zdrojů v roce 2007. Jeho hodnota je 40,2 % a představuje tak největší 

zhodnocení vlastního i cizího investovaného kapitálu. Jeho stoupající tendence, v porovnání 

s rokem předcházejícím (rok 2006), kde zkoumaná rentabilita je rovna 19,8 %, je způsobena 

zvýšením EBITu o 43 176 tis. Kč, což představuje zvýšení o 154,72 %. Vzrostla také položka 
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vlastní kapitál (o 28,35 %), ale dohromady s poklesem dlouhodobých závazků (o 16,88 %) je 

tato změna značně menší než zvýšení položky EBIT. 

Mezi lety 2007 a 2008 dochází k poklesu rentability, konkrétně se jedná o pokles 

o 12,28 %. Za tuto změnu je zodpovědný především pokles zisku společnosti skoro o 

polovinu, a i když klesá společně také vlastní kapitál, a to přibližně o 13 % a hodnota 

dlouhodobých závazků je na podobné úrovni jak v roce předcházejícím, není tato změna větší 

v porovnání se samotným poklesem zisku. 

Klesající tendenci má ukazatel i následující rok, avšak jeho pokles je v rámci 

sledovaných let nejvyšší, a to 24,74 %. V tomto roce totiž poklesl zisk společnosti ne jen o 

polovinu, ale dokonce o necelých 80 %. Dlouhodobé závazky sice klesly na nulovou hodnotu, 

ale zato vlastní kapitál se hlavně kvůli fúzi společností Papcel, a.s. a P.B.O. Holding, a.s. 

zvýšil o 293 917 tis. Kč a celkově tak představuje zvýšení vlastního kapitálu o necelých 

200 %. 

V roce 2010 dochází opět k růstu ukazatele ROCE, i když tento nárůst není nijak 

razantní. Za zvýšení o 4,68 % může především zvýšení položky EBIT o 22 447 tis. Kč, při 

podobné výši vlastního kapitálu a zvýšení dlouhodobých závazků o 9 094 tis. Kč. 

Vývoj ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů můžeme názorně vidět v Obrázku 4.4. 

Za nejúspěšnější rok pro společnost považujeme i v tomto případě rok 2007, za nejméně 

úspěšný rok 2009. Tento razantní rozdíl spatřujeme ve snížení hodnoty EBIT o 80 % a 

z důvodu již zmiňované fúze vzrostl vlastní kapitál, který tvoří podstatnou část jmenovatele 

ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů, o necelých 160 %. 
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Obrázek 4.4: Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 

Rentabilita tržeb 

Tento ukazatel hodnotí stupeň ziskovosti, konkrétně kolik korun zisku připadá na jednu 

korunu tržeb. Při výpočtu jsme do celkových tržeb zahrnuli tržby za prodej zboží a tržby za 

prodej vlastních výrobků a služeb, poněvadž představují hlavní výkony společnosti. 

Tabulka 4.5: Vývoj ukazatele ROS v jednotlivých letech 

vzorec rok 

 (2.13) 2006 2007 2008 2009 2010 

ROS = EBIT/Tržby 5,57% 9,82% 6,54% 2,97% 5,54% 

 

I v případě hodnocení průběhu ukazatele rentability tržeb můžeme vysledovat jeho 

největší hodnotu v roce 2007. Oproti roku 2006 vzrostl o 4,25 % a, jak je patrné 

z Tabulky 4.5, dosahuje jeho hodnota 9,82 %. V tomto roce se zvýšil a tudíž je i za tuto 

změnu zodpovědný nejen EBIT, který v rámci sledovaných let dosahuje nejvyšší hodnoty 

(71 082 tis. Kč) a meziročně vzrostl o 154,72 %, ale také tržby společnosti se zvýšily, a to 

dohromady o necelých 45 %. V tomto roce zaznamenala společnost vůbec historicky rekordní 

tržby. Jelikož ale rychleji vzrostl EBIT než tržby, zvýšil se v důsledku toho i ukazatel ROS. 
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Mezi lety 2007 a 2008 hodnota ukazatele poklesla na 6,54 %. Je to způsobeno poklesem 

EBITu o 27 574 tis. Kč, což můžeme pro větší přehlednost vyjádřit jako pokles o 38,79 % a 

toto tempo poklesu bylo rychlejší než celkově tempo poklesu tržeb. Tržby za prodej zboží 

sice poklesly na nulovou hodnotu, ale tržby za prodej vlastních výkonů a služeb se snížily jen 

(v porovnání) o necelých 9 %. 

V dalším roce dosahuje hodnota rentability tržeb 2,97 % a došlo tedy k jejímu 

největšímu poklesu v rámci srovnávaných let. I když se tržby snížily o 28,91 %, je spíše za 

tuto, pro společnost, negativní změnu zodpovědná hodnota EBITu, která meziročně poklesla o 

67,72 % a tedy velikost poklesu je vyšší než u tržeb. 

V roce 2010 se sice zvýšila hodnota tržeb oproti roku předchozímu, a to o necelých 

40 %, ale v porovnání se ziskem (vzrůst o necelých 160 %), měla nižší tempo růstu. Proto se 

v konečném důsledku zvýšila hodnota ROS, která se dostala na 5,54 % a zaznamenala tedy 

oproti roku předchozímu mírný nárůst. Tento nárůst můžeme vidět na Obrázku 4.5. 

Obrázek 4.5: Rentabilita tržeb 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 
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Rentabilita nákladů 

Ukazatel rentability nákladů vyjadřuje, jak jsou zhodnoceny vložené náklady 

v porovnání s čistým ziskem. Udává tedy, kolik korun zisku podnik získá vložením jedné 

koruny celkových nákladů. Hodnoty můžeme vidět v Tabulce 4.5. 

Tabulka 4.6: Vývoj ukazatele ROC v jednotlivých letech 

vzorec rok 

 (2.14) 2006 2007 2008 2009 2010 

ROC = EAT/celkové náklady 3,73% 7,42% 4,13% 1,53% 1,56% 

 

Mezi roky 2006 a 2007 dochází v rámci sledovaných let k největšímu vzrůstu ukazatele 

rentability nákladů, a to o 3,69 %. Tato změna je způsobena nárůstem čistého zisku 

o 33 514 tis. Kč, což představuje nárůst o 171,68 %, přičemž celkové náklady rostou také, ale 

nižším tempem. Meziročně se zvýšily o 192 244 tis. Kč a tento vzrůst představuje zvýšení 

o 36, 78%. 

V dalším sledovaném období, období mezi lety 2007 a 2008, dochází ke snížení 

ukazatele ROC podobným tempem, jako se v roce předcházejícím zvýšil (3,29 %). Může za 

to jak snížení hodnoty EAT v relativním vyjádření o 41,71 % (v absolutním to vyjadřuje 

částka 22 121 tis. Kč), tak v tomto roce k hodnotě ROC ve výši 4,13 % dopomohlo také 

zvýšení celkových nákladů, konkrétně o 34 313 tis. Kč. V relativním vyjádření tato změna 

představuje necelých 5 %. Z celkových položek nákladů se na této změně podílí především 

spotřeba materiálu a energie, která se vzrostla téměř o 20 %. 

Mezi roky 2008 a 2009 zaznamenal čistý zisk největší pokles. Snížil se o necelých 

24 miliónů korun, což představuje snížení o 77,11 %, a i když současně poklesly také celkové 

náklady, hodnota rentability tržeb se snížila na hodnotu 1,53 %. Pokles celkových nákladů byl 

totiž v porozvání se ziskem daleko nižší, a to necelých 39 %. 

Za poslední sledované období (mezi lety 2009 a 2010) došlo k mírnému zvýšení ROC, a 

to o 0,03 %. V tomto období vzrostly jak celkové náklady o 100,36 %, tak i čistý zisk, a to o 

více než 100 %. Konkrétně se jedná o zvýšení zisku o 104,31 %. Vzrostl tedy vyšším tempem 

než celkové náklady a tím je vysvětleno i konečné zvýšení rentability nákladů. 
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Celkový průběh rentability nákladů můžeme názorněji vidět v Obrázku 4.6, kde opět 

shledáváme nejúspěšnějším rokem rok 2007, kde čistý zisk dosahuje historicky nejvyšších 

výsledků. Za naopak nejméně příznivý považujeme rok 2009 z důvodu obrovského propadu 

v položce EAT mezi těmito sledovanými roky, a to téměř o 90 %. 

Obrázek 4.6: Rentabilita nákladů 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 

4.2  Zhodnocení výsledků finanční analýzy 

Při hodnocení finanční situace společnosti Papcel, a.s. jsme vycházeli z horizontální a 

vertikální analýzy, tedy z analýzy absolutních ukazatelů. Co se týká poměrových ukazatelů, 

provedli jsme analýzu pomocí ukazatelů rentability. Analýza byla provedena za posledních 

pět let (od roku 2006 do roku 2010). 

Z horizontální analýzy aktiv vyplývá, že od roku 2006 aktiva rostou, v roce 2008 

zaznamenají pokles a následně opět rostou. Důvodem snížení sumy aktiv byla globální 

finanční krize, započatá v roce 2008 a důsledkem toho bylo snížení poptávky po nových 

strojích. Co se struktury aktiv týká, tak v prvních třech sledovaných letech převládají aktiva 

oběžná, zejména položka zásoby. Od roku 2009 se ale tato skutečnost mění. Došlo totiž k fúzi 

společností Papcel, a.s. a P.B.O. Holding a.s., při níž společnost Papcel vystupovala jako 

přebírající společnost a od té doby převládá dlouhodobý hmotný majetek. 
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Z vertikální analýzy aktiv je možné sledovat, že se na celkových aktivech největší 

měrou do roku 2008 podílí z oběžných aktiv položka zásoby, z dlouhodobého majetku je to 

položka dlouhodobý hmotný majetek. V roce 2009 se ale role těchto dvou položek z hlediska 

míry podílu na celkových aktivech mění. Největšího poklesu bylo zaznamenáno u 

krátkodobých pohledávek (z důvodu finanční krize) a finančních prostředků.  

Zlaté bilanční pravidlo, jakožto jedno z pravidel horizontální struktury, praví, že aktiva 

se rovnají pasivům. Z horizontální analýzy pasiv tudíž vyplývá, že stejně jako aktiva od roku 

2006 rostou, rok 2008 zaznamená pokles a od následujícího roku opět růst. Za nejvýraznější 

položky můžeme považovat vlastní kapitál a cizí zdroje, kde cizí zdroje zaujímají do roku 

2008 místo největší položky. Když ale v roce 2009 dojde k nejvýraznější změně, a to k 

zvýšení vlastního kapitálu položkou základní kapitál o více než 206 %, kvůli již zmíněné fúzi 

společností, místo nejvýraznější položky z celkových pasiv zaujímá tedy vlastní kapitál. 

U vertikální analýzy pasiv jsme mohli pozorovat, že společnost v prvních třech 

sledovaných letech (2006-2008) využívá více cizí zdroje, než vlastní. Na celkových pasivech 

se tedy větší měrou podílí do roku 2008 cizí zdroje, které v průměru tohoto období vykazují 

téměř 75 %. Nejvýraznější položka cizích zdrojů je v celém období položka krátkodobé 

přijaté zálohy. Vlivem globální finanční krize v roce 2008 následně krátkodobé přijaté zálohy 

od odběratelů klesají vlivem poklesu zakázkové náplně. Od roku 2009 se procentuálně 

nejvíce na celkových pasivech podílí, vlivem zvýšení základního kapitálu, vlastní kapitál a 

převyšuje tedy cizí zdroje. 

Na výnosech společnosti se největší měrou podílely tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb, které mezi lety 2006 a 2007 rostou, v roce 2007 představují dokonce rekordní tržby a 

od roku následujícího klesají. Tržby za prodej zboží tvoří významnou položku hlavně v roce 

2010. Z nákladových položek je ve všech letech nejvýraznější spotřeba materiálu a energie. 

Zisku dosahuje společnost v celém sledovaném období (rok 2006-2010), avšak 

nejvýznamnější rok je pro společnost rok 2007, ve kterém společnost dosáhla nejlepších 

výsledků ve své dosavadní historii. 

Pomocí ukazatelů rentability jsme měli možnost zjistit, že v případě rentability aktiv 

(ROA), rentability vlastního kapitálu (ROE), rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE), 

rentability tržeb (ROS) a také rentability nákladů (ROC) dosahuje společnost ve všech letech 

kladných hodnot, jak se ostatně můžeme přesvědčit v Obrázku 4.7 a 4.8. 
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 Obrázek 4.7: ROA, ROE, ROCE Obrázek 4.8: ROS, ROC 

 

 Zdroj: vlastní Zdroj: vlastní 

Rostoucí trend v oblasti rentability je možné sledovat hned v roce 2007, který je 

považován za rok nejúspěšnější, v následujících dvou letech dochází k poklesu, kdy naopak 

můžeme rok 2009, ač nevykazuje ztrátu, považovat za nejhorší.  

Rentability aktiv dosahuje analyzovaná společnost v průměru 6 % a znamená to, že je 

firma schopna vytvářet výnos z aktiv. Ve společnosti se pohybuje ROE mezi 1,6 % (rok 

2009) a 31,33 % (rok 2007), což ve všech letech představuje kladný výsledek a znamená, že 

investovaný vlastní kapitál přináší společnosti čistý zisk. Hodnoty ukazatele ROE byly vyšší 

než hodnoty ukazatele ROA pouze v prvních třech sledovaných období, což znamená, že 

společnost zhodnocuje vlastní kapitál a tato situace je považována za příznivý jev. Naopak je 

tomu v následujících dvou letech. Rentability dlouhodobých zdrojů dosahuje společnost 

v průměru 20 % a znamená to, jaká je výnosnost vlastního i cizího kapitálu. Na základě 

provedených analýz se společnost Papcel, a.s. jeví jako finančně zdravý podnik. Obecně za 

nejvýznamnější rok pro společnost představuje rok 2007, ve kterém i všechny analyzované 

rentability dosahují největších hodnot a naopak za nejméně příznivý, ač neztrátový, se jeví 

rok 2009. 



 52 

5  Závěr 

Finanční analýza je pro podnik velice důležitým nástrojem. Jejím prostřednictvím může 

podnik reagovat na případné problémy a slabé stránky nebo naopak ty silné a pro podnik 

žádoucí. 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci společnosti Papcel, a.s. od roku 

2006 po rok 2010, a to za pomoci horizontální a vertikální analýzy. Z poměrových ukazatelů 

byly použity konkrétně ukazatele rentability, které slouží k hodnocení výnosnosti. Data, 

sloužící k výpočtu daných ukazatelů byla čerpána z účetních výkazů společnosti za 

vykazované období. Především z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část je 

zaměřena na teoretická východiska finanční analýzy, na co se tato oblast zaměřuje a jaké 

zdroje informací využívá pro provedení analýzy. Dále začleňuje hlavní uživatele informací do 

skupin mezi interní a externí. Na konci teoretické části se zabývá hlavními metodami analýzy.  

Ve druhé části (praktické) je představena společnost a prostřednictvím analýzy 

absolutních ukazatelů, konkrétně horizontální a vertikální, je zobrazena její struktura dle 

rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Poté následuje analýza poměrových ukazatelů, především za 

využití ukazatelů rentability. Nakonec je shrnuto konečné zhodnocení společnosti Papcel, a.s. 

na základě provedených finančních analýz. 

Provedením finanční analýzy se ukázalo, že za nejúspěšnější rok, co se výsledků 

společnosti týká, byl rok 2007, kdy hodnota všech ukazatelů dosahuje velice uspokojivých 

výsledků. Situace se však v následujících dvou letech zhoršila a rok 2009 patří dokonce 

k roku nejslabšímu. Tento negativní posun byl způsoben především dopadem hospodářské 

krize, který způsobil velký úbytek zakázek a z toho vyplývá i následné snížení zisku. Tržby 

byly také tento rok nižší zejména kvůli nezrealizování, či posunu v realizaci významných 

kontraktů.  

Ani díky opatřením na snižování nákladů, které započaly koncem roku 2008, a to 

snížením počtu zaměstnanců, se nezabránilo dalšímu propouštění, které proběhlo ve druhé 

polovině roku. Na hodnotu aktiv, respektive těch oběžných, měl negativní vliv pokles 

zůstatků na bankovních účtech, hodnota stavu zásob a také pohledávek z obchodního styku. 
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Během prvního čtvrtletí roku 2009 podepsala společnost zatím největší zakázku v historii 

firmy a tím se začala situace zlepšovat během následujícího roku 2010, který se tím stává 

dalším, v řadě úspěšným rokem. Situace ve společnosti je nyní příznivá. Jeden z největších 

konkurentů v západní Evropě se dostal kvůli krizi do insolvence a společnosti Papcel, a.s. se 

tím zvětšilo portfolio výrobků z hlediska jejich velikosti a v neposlední řadě mohl tak 

proniknout na nové trhy. Obchodní aktivity firmy jsou zaměřeny celosvětově a pro zvýšení 

tržeb bychom mohli doporučit vyhledávat stále nové zákazníky. 
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Seznam zkratek 

a.s.  akciová společnost 

CF  cash flow 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

Kč  koruna česká 

EAT  čistý zisk 

EBIT  zisk před úroky a zdaněním 

EBT  zisk před zdaněním 

ROA  rentabilita aktiv 

ROC   rentabilita nákladů 

ROCE   rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE   rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   rentabilita tržeb 

tis.   tisíc  

VH   výsledek hospodaření 

VK   vlastní kapitál 

VZZ   výkaz zisku a ztráty 

ZK   základní kapitál 
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