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1. Úvod 

 Finanční analýza je důležitou součástí komplexu finančního řízení podniku. Umožňuje 

celé řadě subjektů, tj. vedení podniku, investorům, konkurentům či obchodním partnerům 

posuzovat, zda je podnik finančně zdravý, odhalovat jeho slabé a silné stránky. Finanční 

analýza je oblast, ve které je hlavní úlohou posoudit finanční zdraví podniku, snažit se o 

zlepšení ekonomické situace, a tak zajistit do budoucna pozitivní vývoj podniku. 

 Cílem bakalářské práce je zhodnotit rentabilitu a zadluženost společnosti DOTEX 

spol. s r.o. Nový Jičín v letech 2005 – 2010 pomocí horizontální, vertikální analýzy, 

vybraných poměrových ukazatelů a pyramidového rozkladu rentability vlastního kapitálu. 

 Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. 

 První částí je úvod, ve kterém je definovaný cíl bakalářské práce. Druhá část je 

věnována teoretické charakteristice a popisu metodologie finanční analýzy, zdrojům 

informací, měření finanční výkonnosti, srovnání výsledků a v neposlední řadě ukazatelům 

finanční analýzy, které jsou aplikovány v praktické části. 

 Třetí část je zaměřena na charakteristiku a popis společnosti DOTEX spol. s r.o. Nový 

Jičín. Čtvrtá část se věnuje aplikaci jednotlivých metod finanční analýzy a uvedených 

poměrových ukazatelů, také pyramidové rozklady s využitím metod postupných změn a 

logaritmické. 

 Závěr tvoří pátou část, kde jsou shrnuty všechny poznatky zjištěné prostřednictvím 

metod finanční analýzy, jejich zhodnocení a návrh opatření do budoucna, na které by se měl 

podnik zaměřit pro zlepšení svého finančního zdraví. 
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2. Charakteristika a popis metodologie finanční analýzy 

 V této kapitole je uvedena podstata finanční analýzy, popis metodických postupů, 

které jsou dále využity v praktické části. Hlavními zdroji této kapitoly jsou Dluhošová (2008), 

Nývltová, Marinič (2010), Hrdý, Horová (2010). 

2.1 Předmět a účel finanční analýzy 

„Finanční analýza je oblastí, která představuje významnou součást komplexu 

finančního řízení podniku, neboť poskytuje managementu zpětnou vazbu, umožňuje odhalit 

poruchy ve finančním hospodaření. Pro hodnocení finanční situace a výkonnosti podniků se 

využívá celá řada poměrových ukazatelů. Smyslem využití ukazatelů je posoudit a zhodnotit 

finanční situaci podniku a formulovat doporučení pro jeho další vývoj.  

Hlavním úkolem finanční analýzy je pokud možno komplexně posoudit úroveň 

současné finanční situace podniku (finanční zdraví), posoudit vyhlídky na finanční situaci 

podniku v budoucnosti a připravit opatření ke zlepšení ekonomické situace podniku, zajištění 

další prosperity podniku, k přípravě a zkvalitnění rozhodovacích procesů. 

Finanční situace podniku je souhrnným vyjádřením úrovně všech jeho podnikových 

aktivit, kterými se podnik na trhu prezentuje. Do finanční analýzy se promítá objem a kvalita 

výroby, úroveň marketingové a obchodní činnosti, inovační aktivita a další podnikové 

činnosti. Finanční situaci je tedy nutno chápat jako komplexní vícekriteriální model skládající 

se z mnoha dílčích charakteristik a jejich vazeb“, jak tvrdí Dluhošová (2008, s.68). 

Pojem finanční zdraví vyjadřuje uspokojivou finanční situaci podniku. Za finančně 

zdravý podnik lze považovat takový podnik, který je schopen trvale dosahovat takové míry 

zhodnocení vloženého kapitálu, která je požadována investory vzhledem k riziku daného 

druhu podnikání. Finanční zdraví závisí tedy především na výnosnosti (rentabilitě) s 

přihlédnutím k riziku. Opakem finančního zdraví je poté finanční tíseň, kdy podnik má již 

vážné problémy s likviditou a často je nutné provést zásadní zásahy v oblasti financování 

podniku. 

Finanční analýzu lze rozdělit na tři na sebe navazující postupné fáze: 

 diagnóza základních charakteristik (indikátorů) finanční situace, 

 hlubší rozbor příčin zjištěného stavu, 
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 identifikace hlavních faktorů nežádoucího vývoje a návrh opatření. 

2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu  

Výchozím a základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou především následující 

výkazy. 

 Výkazy finančního účetnictví, které lze jinak označit i jako výkazy externí, protože 

poskytují informace zejména externím uživatelům. Podávají přehled o stavu a 

struktuře majetku a zdrojích jeho krytí (rozvaha), o tvorbě a užití výsledku 

hospodaření (výkaz zisku a ztráty) a konečně o pohybu peněžních toků (výkaz Cash 

Flow). 

 Výkazy vnitropodnikového účetnictví, které nepodléhají žádné jednotné metodické 

úpravě a každý podnik si je vytváří podle svých potřeb. Patří sem zejména výkazy 

zobrazující vynakládání podnikových nákladů v nejrůznějším členění, například 

druhové a kalkulační. Dále pak výkazy o spotřebě nákladů na jednotlivé výkony nebo 

v jednotlivých střediscích apod. Tyto výkazy ale mají interní charakter, nejsou veřejně 

dostupnými informacemi. 

Kromě těchto základních zdrojů se využívá i řada dalších relevatních informací. Celkově 

lze shrnout údaje pro finanční analýzu do následujících oblastí. 

 Finanční informace zahrnují účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové 

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

o vývoji měnových relací a úrokových měr. 

 Kvantifikovatelné nefinanční informace obsahují firemní statistiky produkce, odbytu, 

zaměstnanosti, prospekty, normy spotřeby, interní směrnice. 

 Nekvantifikovatelné informace představující zprávy vedoucích pracovníků 

jednotlivých útvarů firmy, komentáře manažerů, odborného tisku, nezávislá 

hodnocení, prognózy. 

Informace týkající se finanční situace podniku zajímají a jsou důležité pro mnoho 

subjektů, které přicházejí do kontaktu s daným podnikem. Jedná se především o: 

 investory (akcionáře, vlastníky), 

 manažery, 
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 obchodní partnery (odběratele a dodavatele), 

 banky a jiné věřitele, 

 konkurenční podniky, 

 zaměstnance podniku, 

 auditory, účetní znalce, daňové poradce, 

 burzovní makléře, 

 stát a státní orgány. 

Každý z těchto subjektů má své specifické zájmy, které ho vedou k potřebě údajů finanční 

analýzy, což je spojeno také s určitým typem rozhodování každého subjektu. 

Obr. 2.1 Zaměření uživatelů finanční analýzy 

 

 

 

 

 

                         ziskovost                                        provozní analýza                          likvidita 

 

                         kapitálové ukazatele                       řízení zdrojů                               zadluženost 

 

                         tržní ukazatele                                ziskovost 

Zdroj: Hrdý, Horová (2010) 

 

2.3 Měření celkové finanční výkonnosti  

Při měření finanční výkonnosti firmy se často standardně používá poměrová analýza 

(ratio analysis), která umožňuje sledovat, měřit a hodnotit interní i externí hodnoty finanční 

výkonnosti firmy pomocí klíčových finančních poměrových ukazatelů a na jejich základě pak 

Uživatelé finanční analýzy 

Vlastníci Manažeři Věřitelé 
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přijímat efektivní manažerská rozhodnutí. Tyto finanční ukazatele standardně mapují hlavní 

aktivity dané firmy především v oblastech generace zisku (profitability), solventnosti 

(solvency) a oblasti investiční (investment), tedy ve smyslu hodnoty firmy pro investory.  

Finanční analýza pomocí finančních poměrových ukazatelů má tím vyšší přínos, čím více 

jejich konstrukce respektuje následující obecné předpoklady: 

 Jednotlivé ukazatelé jsou konstruovány postupně podle logiky jejich vnitřních 

závislostí tak, aby byly schopny transparentně zobrazit faktory, které nejvíce ovlivňují 

finanční výkonnost firmy. Obecně jsou tyto závislosti vyjádřeny v tzv. Pyramidě 

finančních poměrových ukazatelů. 

 Jednotlivé ukazatele jsou počítány pravidelně na základě konzistentních postupů. Platí, 

že čím více existuje měřených minulých období analyzovaných pomocí konzistentních 

ukazatelů, tím jsou výsledky finanční analýzy přesnější a tudíž mají vyšší vypovídající 

schopnost. 

 Standardizované ukazatele mohou být srovnávány s jinými stejně konstruovanými 

ukazateli dosaženými jinými srovnatelnými firmami v odvětví i trhu jako celku. Tato 

metoda je známá jako benchmarking. 

Je třeba si uvědomit, že jakákoliv finanční informace získaná na základě finanční analýzy 

pracující s poměrovými ukazateli má nízkou vypovídající schopnost zejména pro tvorbu 

taktických a strategických manažerských rozhodnutí, jsou-li její výsledky posuzovány 

izolovaně. Je potřeba vždy pokud možno analyzovat více období, ve kterých byly dosaženy, 

aby bylo možné analyzovat případné převládající minulé trendy i jejich případný budoucí 

vývoj. Současně by mělo být umožněno dlouhodobě analyzovat odchylky ve finanční 

výkonnosti firmy, jak od interních standardů, tak od externích hodnot, které jsou stanoveny 

konkurencí v odvětví i trhu jako celku. Analýza odchylek má umožnit odpovědným 

manažerům zaměřit pozornost na aktivity firmy, ve kterých vznikají finanční neefektivity, a 

tyto poruchy eliminovat vhodnými korekčními opatřeními. 

Jestliže bude položena otázka, které druhy poměrových ukazatelů mají být konstruovány, 

odpověď obecně bude taková, že je vhodné konstruovat jakýkoliv poměrový ukazatel, který 

umožní odpovědným manažerům přijímat správná a včasná řídící rozhodnutí, kontrolovat a 

plánovat firemní aktivity. Z logiky tohoto pohledu vyplývá skutečnost, že firma bude pracovat 

jak se speciálními poměrovými ukazateli, které budou odpovídat jejím specifickým 
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požadavkům, tak se standardizovanými poměrovými ukazateli, které budou sloužit především 

k měření celkové firemní výkonnosti a jejímu následnému externímu porovnání.  

2.4 Srovnání výsledků finančních analýz 

 „Základem posuzování finančně ekonomické situace firmy pomocí určité soustavy 

poměrových ukazatelů je srovnávání. Toto srovnávání může být prováděno vůči normě, dále 

v prostoru nebo v čase. 

 Podstatou srovnávání vzhledem k normě je srovnávání jednotlivých ukazatelů s jejich 

žádoucími normovanými hodnotami. Ty mohou být vyjádřeny jako průměrné, minimální, 

mediální, maximální hodnoty, kvantily nebo jako určité intervaly. 

 Srovnávání ukazatelů vzhledem k normě je blízké srovnávání ukazatelů v prostoru 

(mezipodnikové srovnávání), jehož základem je srovnávání ukazatelů dané firmy se stejnými 

ukazateli jiných firem v určitém časovém období. Podstatné při tomto srovnávání je splnění 

podmínek srovnatelnosti. Základní podmínky srovnatelnosti, které musí být dodrženy, jsou 

časová, oborová a legislativní srovnatelnost. 

 Podstatou srovnávání v čase je hodnocení časových řad jednotlivých ukazatelů, tj. 

dynamické posuzování vývoje ukazatelů v určitém počtu navazujících časových období. 

Prvořadý význam má zajištění srovnatelnosti údajů v účetních výkazech, příkladem mohou 

být postupy účtování, způsoby oceňování a odepisování, legislativní pravidla, způsoby 

zdanění“, jak tvrdí Dluhošová (2008, s. 71,72). 

  

2.5 Ukazatele finanční analýzy  

„Metody finanční analýzy se člení dle toho, zda analyzují přímo položky účetních 

výkazů, pak se jedná o metodu absolutní s využitím absolutních (extenzivních) ukazatelů, či 

vychází ze vztahu dvou různých položek a jejich číselných hodnot, pak se jedná o metodu 

relativní s využitím relativních (intenzivních) ukazatelů. 

Absolutní ukazatele vyjadřují určitý jev bez vztahu k jinému jevu, představují údaje z 

účetních výkazů. Absolutní ukazatele lze dále dělit na stavové, které uvádějí údaje o stavu k 

určitému časovému okamžiku (např. stav majetku podniku), a tokové, jež podávají informace 

o změně ukazatelů za určité období, jsou tudíž závislé na délce období (např. náklady a 

výnosy). 
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Relativní ukazatele vyjadřují vztah dvou různých jevů zjištěných z účetních výkazů. 

Nejvýznamnější roli hrají poměrové ukazatele, které jsou podílem dvou absolutních stavových 

nebo tokových ukazatelů“, jak tvrdí Hrdý, Horová (2010, s. 120). 

Rozdělení metod finanční analýzy znázorňuje následující obrázek. 

Obr. 2.2 Ukazatele finanční analýzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Hrdý, Horová (2010) 

 

2.5.1 Absolutní ukazatele 

„Absolutní ukazateli se rozumí, jak již bylo uvedeno, údaje zjištěné přímo v účetních 

výkazech. Údaje obsažené v rozvaze vyjadřují stav k určitému časovému okamžiku, 

představují tedy stavové veličiny. Údaje vyjadřující vývoj za určitý časový interval, jež jsou 

součástí výkazu zisku a ztráty a cash-flow, nazýváme tokové veličiny. Absolutní ukazatele 

jsou používány zejména k analýze vývojových trendů jednotlivých položek účetních výkazů 

(horizontální analýza) a k analýze struktury účetních výkazů (vertikální analýza)“, jak tvrdí 

Hrdý, Horová (2010, s. 121). 

Horizontální analýza (analýza trendů) zkoumá změny absolutních ukazatelů v čase. 

Pomocí této analýzy zjišťujeme, o kolik se jednotlivé položky změnily oproti minulému 

období a to nejčastěji prostřednictvím indexů (bazických, řetězových), jež odrážejí vývoj 

položky v relaci k minulému období. Dá se samozřejmě zjišťovat i to, o kolik se jednotlivé 

Metody finanční analýzy 

Absolutní ukazatele 

- 

Relativní ukazatele 

- 

tokové 

stavové 

vrcholové 

univerzální 

syntetické 
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položky změnily absolutně. Porovnání jednotlivých položek výkazů v čase se provádí vždy po 

řádcích, tedy horizontálně. Cílem analýzy je tedy změřit pohyby jednotlivých veličin a zjistit 

jejich intenzitu. Z toho důvodu je nutné mít k dispozici údaje za několik po sobě jdoucích 

období (minimálně za dvě období). 

Absolutní změnu lze vyjádřit následujícím vzorcem: 

 absolutní změna = Ut – Ut-1 = Δ Ut .       (2.1) 

Relativní změnu lze vyjádřit následujícím vzorcem: 

 relativní změna = Ut – Ut-1 / Ut-1  = Δ Ut/ Ut-1 ,      (2.2)  

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

Vertikální analýza (procentní rozbor, nebo také strukturální analýza) spočívá ve 

vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů jako procentního podílu na určité celkové 

hodnotě, ke které jsou jednotlivé položky vztaženy. Při této analýze se postupuje výkazy v 

jednotlivých letech shora dolů, tedy vertikálně. Pomocí analýzy lze určit strukturu aktiv a 

pasiv. Struktura aktiv nás informuje o tom, kam firma investovala kapitál a do jaké míry 

přitom brala v úvahu výnosnost. Ze struktury pasiv zjistíme, z jakých zdrojů byla aktiva 

pořízena. Vertikální analýzu je možné použít pro meziroční srovnání účetních výkazů v 

delším časovém horizontu a také pro mezipodnikové srovnání s jinými podniky v tomtéž 

oboru, jelikož nepodléhá vlivu inflace. 

Obecný vzorec vypadá takto: 

 podíl na celku = Ui /Σ Ui ,                (2.3) 

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

2.5.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Za dlouhou dobu používání poměrových ukazatelů jako metodického nástroje analýzy 

finančního stavu podniku bylo navrženo velké množství, řadově desítky ukazatelů, z nichž 

některé se navzájem liší pouze drobnými modifikacemi. Vzhledem k tomu, že systém 

finančního řízení zachycuje složité a někdy i protichůdné procesy, je užitečné pro lepší 

orientaci systém poměrových ukazatelů dekomponovat do několika základních oblastí.  
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Podrobné dekompoziční schéma ukazatelů v obecné rovině je uvedeno na následujícím 

obrázku. 

                                          Obr. 2.3 Soustava ukazatelů finanční analýzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Dluhošová (2008) 
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vycházející z údajů kapitálového trhu. 
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Nývltová, Marinič (2010). 
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2.6.1. Ukazatele finanční stability a zadluženosti  

Finanční stabilita podniku je charakterizována strukturou zdrojů financování. Finanční 

stabilitu je možno hodnotit na základě analýzy vztahu podnikových aktiv a zdrojů jejich krytí 

(pasiv). Pohledem do bilance (rozvahy) zjistíme, že dlouhodobý a oběžný majetek je krytý 

konkrétními zdroji (pasivy), které mohou být buď vlastní, nebo cizí. Pro finanční stabilitu a 

přiměřenost zadlužení je struktura, a tedy poměr vlastních a cizích zdrojů rozhodující. 

Mezi nejdůležitější ukazatele založené na porovnání údajů z bilance a umožňující 

hodnotit různé stránky finanční stability patří ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech. 

Název ukazatele, jeho konstrukce a pozitivní trend je prezentován na následujícím schématu. 

 Podíl VK na A (Equity Ratio) = VK / aktiva (%), (2.4) 

kde VK je vlastní kapitál. 

Tento ukazatel charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a udává, do jaké míry je 

podnik schopen krýt své prostředky (majetek) vlastními zdroji a jak vysoká je jeho finanční 

samostatnost. Obecně platí, že zvyšování tohoto ukazatele znamená upevňování finanční 

stability. Je třeba vzít do úvahy, že neúměrně vysoký ukazatel může vést k poklesu výnosnosti 

vložených prostředků. 

V odborné literatuře, ale také v konkrétní praxi lze nalézt ukazatele krytí stálých aktiv. 

Stupeň krytí stálých aktiv = Dlouhodobý kapitál / aktiva (%).                     (2.5) 

V tomto případě je poměřován dlouhodobý kapitál (vlastní kapitál a dlouhodobý cizí 

kapitál) ke stálým aktivům. Stálá aktiva firmy, její dlouhodobý hmotný a dlouhodobý 

nehmotný majetek, by měla být kryta dlouhodobými zdroji. Čím jsou oba ukazatele vyšší, tím 

lepší je i finanční stabilita firmy. Stupeň krytí stálých aktiv by měl dosahovat alespoň hodnoty 

100%, tj. Veškerá stálá aktiva by měla být kryta dlouhodobým kapitálem. 

Tyto ukazatele jsou doplňovány škálou dalších ukazatelů, pomocí nichž je hodnocena 

struktura majetku (aktiv) firmy, jako příklad lze uvést tři následující ukazatele. 

 Podíl stálých aktiv = Stálá aktiva /  aktiva (%),                     (2.6) 

 Podíl oběžných aktiv = Oběžná aktiva / aktiva (%),                     (2.7) 
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 Podíl zásob = Zásoby / aktiva (%).                      (2.8) 

Vztah mezi stálými a oběžnými aktivy je různý podle odvětví a podle stupně 

automatizace a mechanizace. Nejvyšší je podíl stálých aktiv u odvětví prvovýroby a v těžkém 

průmyslu. Čím jsou stálá aktiva vyšší, tím jsou větší I fixní náklady (vlivem odpisů, nákladů 

na opravy a údržby), což nutí podnik k vysokému využití výrobní kapacity a růstu produkce 

tak, aby se tyto fixní náklady rozdělily na co největší počet výrobků. Vysoký podíl stálých 

aktiv také snižuje adaptabilitu firmy na výkyvy poptávky. Čím je podíl stálých aktiv nižší, a 

tedy čím vyšší je podíl oběžných aktiv, tím je ekonomicky snazší přizpůsobení firmy měnícím 

se podmínkám trhu. 

Dalším ukazatelem se vyskytuje pod různými názvy finanční páka (Financial 

Leverage) nebo majetkový koeficient (Equity Multiplier). 

 Majetkový koeficient (Equity Multiplier) =  Aktiva / VK (%).                    (2.9) 

Důležitým cílem finančního řízení je dosažení optimálního poměru vlastních a cizích 

zdrojů financování, jinými slovy optimální zadluženosti. Krytí potřeb převážně vlastními 

zdroji, které jsou obvykle dražším způsobem financování, by mohlo vést k finančnímu 

zatěžování podniku a k nedostatečně pružné reakci na finanční potřeby podniku. Zadluženost 

sama o sobě není pouze negativní charakteristikou podniku. Ve zdravém, finančně stabilním 

podniku může její růst přispívat k celkové rentabilitě, a tím i k tržní hodnotě firmy. Neexistuje 

ani přímá souvislost mezi zadlužeností a insolventností, neboť vyšší zadluženost nepřivádí 

zákonitě podnik do platebních potíží. 

Poměr vlastních a cizích zdrojů souvisí s náklady spojenými se získáním určitého 

druhu kapitálu. Náklady na cizí kapitál představují obecně úrok, který podnik musí zaplatit za 

získání těchto zdrojů. Náklady na vlastní kapitál představují obecně dividendy a výplaty 

podílů na zisku. Obecně platí, že náklady na cizí kapitál jsou závislé na době splatnosti půjčky 

a na stupni kreditního rizika (způsobilosti dlužníka uhradit závazky). Proto jsou krátkodobé 

cizí zdroje jako krátkodobé bankovní úvěry nebo finanční výpomoci levnější než tytéž zdroje 

dlouhodobého charakteru. Dále platí, že čím je půjčka kapitálu pro investora rizikovější, čím 

menší má jistotu úhrady závazku, tím vyšší cenu požaduje. Náklady vlastního kapitálu jsou 

závislé na typu společnosti a jsou dražší než náklady na cizí kapitál, protože akcionář není 

oprávněn požadovat zpět vložený kapitál (teoreticky se splatnost vloženého kapitálu blíží 
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nekonečnu, prakticky době zániku společnosti, ale zde se jedná pouze o právo na podíl z 

likvidačního zůstatku). Vložení kapitálu do základního kapitálu jakéhokoli typu společnosti je 

pro individuální vkladatele vždy spojeno s vyšším rizikem než jeho uložení u peněžního 

ústavu nebo do státních obligací, proto za svůj kapitál oprávněně požaduje vyšší cenu.  

Ukazatel pro hodnocení přiměřenosti zadlužení podniku je ukazatel celkové 

zadluženosti. 

 Ukazatel celkové zadluženosti = Cizí kapitál / aktiva (%). (2.10) 

Celková zadluženost představuje podíl celkových dluhů (závazků) k celkovým 

aktivům a měří tak podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhož je financován majetek firmy. 

Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. Zadluženost ovlivňuje jak 

věřitelské riziko, tak i výnosnost podniku. Tento ukazatel má význam zejména pro 

dlouhodobé věřitele jako jsou komerční banky. Zadluženost sama o sobě není negativní 

charakteristikou podniku, neboť není nezbytné, aby podnik využíval k financování své 

činnosti pouze vlastní kapitál. 

Analytickými ukazateli celkové zadluženosti jsou dlouhodobá a běžná zadluženost. 

 Dlouhodobá zadluženost = Dlouhodobý cizí kapitál / aktiva (%), (2.11) 

 Běžná zadluženost = Krátkodobý cizí kapitál / aktiva (%). (2.12) 

Obdobnou vypovídající schopnost a stejnou oblast hodnotí následující ukazatel 

zadluženosti vlastních zdrojů. 

 Ukazatel zadluženosti VK (Debt/Equity Ratio) = CK / VK (%), (2.13) 

kde CK je cizí kapitál. 

Akceptovatelná zadluženost vlastního kapitálu závisí na fázi vývoje firmy a postoji 

vlastníků k riziku. U stabilních společností by se měla pohybovat přibližně v pásmu od 80 % 

do 120 %. 
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Dalšími používanými ukazateli jsou například úrokové krytí a úrokové zatížení. 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát jsou úroky kryty výši provozního zisku, tj. Kolikrát 

je zajištěno placení úroku. Čím je vyšší úrokové krytí, tím je finanční situace lepší. 

 Úrokové krytí = EBIT / úroky, (2.14) 

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním. 

O zisk před úroky a daněmi EBIT se dělí věřitelé a vlastníci, proto I použití ukazatele 

úrokového krytí v této podobě má svůj smysl. Na základě docílených hodnot tohoto ukazatele 

lze usoudit na efektivní vývoj hospodaření podniku. Je-li hodnota rovna 100 % znamená, že 

podnik vydělá pouze na úroky, tedy vytvořený zisk je nulový. Je-li ukazatel nižší než 100 %, 

znamená to, že podnik si nevydělá ani na úroky. 

Převrácenou hodnotou ukazatele úrokového krytý je ukazatel úrokového zatížení. 

 Úrokové zatížení = Úroky / EBIT (%). (2.15) 

Ukazatel úrokového zatížení vyjadřuje, jakou část celkového vytvořeného efektu 

odčerpávají úroky. Závisí především na rentabilitě činnosti podniku, na podílu zdrojů na 

financování činnosti, které podnik získal vydáním dluhopisů, z bankovních úvěrů, na úrokové 

sazbě apod. Pokud má podnik dlouhodobě nízké úrokové zatížení, může si dovolit vyšší podíl 

cizích zdrojů. Tento ukazatel je vždy vhodné používat v souvislosti s vývojem rentability a 

výnosnosti. Na první pohled by bylo žádoucí snížit úrokové zatížení. Rozhodující je však 

výnosnost vložených prostředků a úrokové míry. 

Mezi další ukazatele zadluženosti patří ukazatele úvěrové zadluženosti a ukazatel doby 

návratnosti úvěru. 

 Úvěrová zadluženost = Úvěry / VK (%), (2.16) 

 Doba návratnosti úvěru = Úvěry /( EAT + odpisy), (2.17) 

kde EAT je zisk po zdanění. 

Ukazatel úvěrové zadluženosti je důležitý u podniků, u nichž jsou rozhodující formou 

cizích zdrojů bankovní úvěry. Ukazatel doby návratnosti úvěrů udává počet let nutných ke 
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splacení úvěrů z provozního Cash Flow (EAT + odpisy). Je to ukazatel, který používají 

komerční banky při rozhodování o poskytování úvěrů. 

2.6.2 Ukazatele rentability 

Základním kritériem hodnocení rentability (výnosnosti, míry zisku) je rentabilita 

vloženého kapitálu. Rentabilita vloženého kapitálu je obecně definována jako poměr zisku a 

vloženého kapitálu. Vložený kapitál se používá zpravidla ve třech různých formách. Podle 

toho, jaký typ kapitálu je použit, se rozlišují tyto ukazatele: rentabilita aktiv (Return on 

Assets, ROA), rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity, ROE), rentabilita 

dlouhodobého investovaného kapitálu (Return on Capital Employed, ROCE). 

Z hlediska finanční analýzy rozlišujeme různá vyjádření a modifikace zisku, které 

znázorňuje následující Obr. 2.4. 

Obr. 2.4 Modifikace zisku 

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) – zisk před 

úroky, odpisy a zdaněním  

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – zisk před úroky a zdaněním 

EBT (Earning Before Taxes) – zisk před zdaněním  

EAT (Earning After Taxes) – zisk po zdanění  

NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) – provozní zisk po zdanění plus úroky (nebo 

zisk po zdanění plus úroky po zdanění) 

EAC (Earnings Available for Common Stockholders) – zisk pro akcionáře 

Zdroj: Nývltová, Marinič (2010) 

Je zřejmé, že některé z uvedených kategorií výsledků hospodaření (např. NOPAT) 

není možné přímo vyčíst z výkazu zisku a ztráty v podmínkách českého účetnictví, a je tedy 

třeba je dopočítat. 

V praxi se používají modifikace ukazatelů rentability, které se liší podle toho, zda se 

pro výpočet použije zisk před úhradou úroků a daní EBIT, zisk před zdaněním EBT, zisk po 

zdanění EAT či zisk po zdanění zvýšený o nákladové úroky, resp. zvýšený o zdaněné úroky. 

Je to dáno tím, že jak zisk po zdanění, tak daň z příjmů i úroky placené z cizího kapitálu 



19 
 

představují jen různé formy celkového zisku, kterého bylo dosaženo použitím celkového 

vloženého kapitálu. Na druhé straně zisk očištěný o úroky lépe vyjadřuje výsledek z běžných 

transakcí, poněvadž není ovlivněn tím, z jakých (a tím i z jak drahých) zdrojů je aktivita 

podniku financována. Tento aspekt je významný zejména v případech, v nichž podnik má na 

strukturu svých vlastních zdrojů zanedbatelný vliv. 

Zisk před úroky a daněmi EBIT se používá pro výpočet některých ukazatelů 

rentability, neboť vývoj ukazatele EBIT není ovlivněn změnami daňových a úrokových sazeb 

ani změnou struktury finančních zdrojů (podílem úročených cizích zdrojů). 

 ROA (Return on Assets) = EBIT / aktiva (%). (2.18) 

Ukazatel ROA bývá považován za klíčové měřítko rentability, protože poměřuje zisk s 

celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou 

financovány. Čistý zisk je pouze částí výsledného efektu. Druhou část tvoří efekt zhodnocení 

cizího kapitálu, neboli odměna věřitelům. 

Ukazatel ROA, kde t je sazba daně z příjmů, může také mít následující podobu. 

 ROA = [EAT + úroky (1-t)] / aktiva (%). (2.19) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů vyjadřuje efekt z dlouhodobých investic. Tyto 

uvedené ukazatele měří všeobecnou efektivnost vloženého kapitálu bez ohledu na to, odkud 

kapitál pochází. 

 ROCE (Return on Capital Employed) = EBIT /( VK + dlouhodobé dluhy) (%).(2.20) 

Tímto ukazatelem se hodnotí význam dlouhodobého investování na základě určení 

výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji, tj. Zvýšení potenciálu 

vlastníka využitím dlouhodobého cizího kapitálu. Investovaný kapitál se vztahuje jen ke 

zpoplatněnému kapitálu. Jedná se o ukazatele, který je často využíván k mezipodnikovému 

porovnávání. 

Dalším významným ukazatelem je ukazatel rentability vlastního kapitálu. 

 ROE (Return on Equity) = EAT / VK (%). (2.21) 



20 
 

Tento poměrový ukazatel vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů, a tedy I 

jejich zhodnocení v zisku. Úroveň rentability vlastního kapitálu je nutně závislá na rentabilitě 

celkového kapitálu a úrokové míře cizího kapitálu. Je možné uvést několik důvodů, které 

mohou způsobit nárůst ukazatele ROE. Jsou jimi větší vytvořený zisk společnosti, pokles 

úrokové míry cizího kapitálu, snížení podílu vlastního kapitálu na celkovém kapitálu a 

kombinace předchozích důvodů. Poklesne-li ukazatel rentability proto, že došlo ke zvýšení 

podílu vlastního kapitálu na celkových zdrojích z důvodu kumulace nerozděleného zisku z 

předchozích účetních období, signalizuje to chybnou investiční politiku společnosti, která 

nechává zahálet vytvořené prostředky. I když se může jednat o žádoucí kumulaci zdrojů pro 

budoucí investici, může tyto zdroje společnost dočasně umístit, například ve formě 

termínovaných vkladů do banky, nákupu státních obligací, a tím zvýšit jejich výkonnost. 

Nespornou výhodou ukazatelů míry zisku je, že lze deduktivní cestou identifikovat 

objektivní vazby mezi těmito ukazateli a vyjádřit tyto vazby s pomocí jednoduchých 

matematických operací. Při znalosti vazeb mezi jednotlivými ukazateli je možné vytvořit celý 

systém rozkladu míry zisku jako syntetického ukazatele na ukazatele dílčí. Tento model je 

znám pod názvem pyramidální rozklad ukazatele míry zisku (Du Pontův systém analýzy). 

Kromě výše uvedených ukazatelů se používají další varianty ukazatelů rentability. 

Stupeň ziskovosti, tj. Množství zisku v Kč na 1 Kč tržeb, udává ukazatel rentability tržeb. 

Ukazatel se může lišit podle variantních vyjádření zisku. 

 ROS (Return on Sales) = EAT / tržby (%). (2.22) 

Ukazatel slouží k posouzení rentability, je však vhodný zejména pro srovnání v čase a 

mezipodnikové porovnání. Ukazatel bývá doplňován ukazateli nákladovosti, jako jsou podíl 

celkových nákladů a tržeb nebo dílčích složek nákladů a tržeb. 

Ukazatel ROS, který vychází z pojetí hrubého zisku EBT bývá využíván pro potřeby 

vnitropodnikového řízení firmy. Při porovnání ukazatele ROS u více firem, je vhodné 

vyloučit vliv rozdílného úrokového zatížení cizího kapitálu jednotlivých firem. V tomto 

případě lze vyjádřit zisk ve formě hrubého zisku před zdaněním a před promítnutím 

nákladových úroků, tedy jako EBIT. 

Ukazatel rentability tržeb je jedním z běžně sledovaných ukazatelů finanční analýzy. 

Jeho nízká úroveň dokumentuje chybné řízení firmy, střední úroveň je znakem dobré práce 
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managementu firmy a dobrého jména firmy na trhu, vysoká úroveň ukazatele ukazuje na 

nadprůměrnou úroveň firmy. Ukazatel by měl být používán zejména pro mezipodnikové 

srovnání a srovnání a srovnání v čase. 

Ukazatel rentability nákladů je poměrně často využíván ukazatel a udává, kolik Kč 

čistého zisku získá podnik vložením 1 Kč celkových nákladů. 

 Rentabilita nákladů = EAT / celkové náklady (%). (2.23) 

Čím vyšší je ukazatel rentability nákladů, tím lépe jsou zhodnoceny vložené náklady 

do hospodářského procesu, tím vyšší je procento zisku. Úroveň ukazatele je vhodné 

posuzovat v jednotlivých letech a sledovat jeho vývoj. Dále je vhodné u srovnatelných 

podniků vyhodnotit rentabilitu dílčích nákladů a tu porovnat. 

2.7 Pyramidový rozklad ukazatele ROE 

 „Základní myšlenkou pyramidové soustavy je postupný rozklad vrcholového ukazatele 

na dílčí ukazatele, který slouží k identifikaci vlivu dílčích činitelů na vrcholový ukazatel. 

Metodika pyramidového rozkladu umožňuje odhalit vzájemné existující vazby a vztahy mezi 

jednotlivými ukazateli. Důležitou otázkou použití pyramidové soustavy ukazatelů je její 

správná konstrukce“, jak tvrdí Dluhošová (2008, s. 88, 89). 

 V případě analýzy ukazatele rentability vlastního kapitálu ROE, lze využít tohoto 

rozkladu, 

VK

A

A

T

T

EBIT

EBIT

EBT

EBT

EAT

VK

EAT
ROE   ,                            (2.24) 

kde EAT/ EBT představuje daňovou redukci zisku, EBT/ EBIT úrokovou redukci zisku, EBIT/ T 

provozní rentabilitu, T/ A  obrat aktiv a  A/ VK je finanční páka. 

 „Na vývoj ukazatele ROE tedy působí, jak velkou část ze zisku odčerpá splnění 

daňové povinnosti, splácení úrokového břemene spojeného se stupněm zadluženosti podniku, 

rentabilita tržeb a také jak produktivně podnik využívá svůj majetek“, jak tvrdí Dluhošová 

(2008, s. 88,89). 

2.8 Analýza odchylek 

 „Jedním z typických finančních analytických úkolů je zjišťovat a provádět rozbory 

odchylek syntetických ukazatelů a hledat a vyčíslit faktory, které k odchylkám nejvíce 

přispívají. Jednou z možností, jak tento problém vyřešit, je aplikovat metodu pyramidálního 
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rozkladu. Základní myšlenkou metody pyramidového rozkladu je postupný rozklad 

vrcholového ukazatele na dílčí ukazatele, což umožňuje stanovit vzájemné vazby mezi 

jednotlivými ukazateli jako ucelenou soustavu a identifikovat vliv dílčích činitelů na 

vrcholový ukazatel“, jak tvrdí Dluhošová (2008, s. 31). 

 Odchylku vrcholového ukazatele vyjadřujeme jako: 

,
i

ax i
xy  (2.25) 

 Zde x je analyzovaný ukazatel, xy  je přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele, 
i
a  je 

dílčí vysvětlující ukazatel, 
ia
x  je vliv dílčího ukazatele ai na analyzovaný ukazatel x. 

 V zásadě v pyramidových soustavách lze funkci x = f (a1; a2….an) vyjádřit pomocí 

dvou základních vazeb a to aditivní nebo multiplikativní vazby. U aditivní vazby se využívá 

buď součet nebo rozdíl, to znamená, že vrcholový ukazatel rozložíme na součet nebo rozdíl 

dílčích ukazatelů. U multiplikativní vazby naopak využíváme součin nebo podíl. 

 U aditivní vazby je obecně platné, že celková změna je rozdělena podle poměru 

změny ukazatele na celkové změně ukazatelů, 

,. x

i
i

i
a y

a

a
x

i








                                                  (2.26) 

 přičem ia  je hodnota ukazatele, i je počáteční stav nebo čas. 

 U multiplikativní vazby lze rozlišit čtyři základní metody: metoda postupných změn, 

metoda rozkladu se zbytkem, logaritmická metoda rozkladu, funkcionální metoda rozkladu. 

 Následující část je věnována metodě postupných změna logaritmické metodě. 

2.8.1 Metoda postupných změn 

 U metody je celková odchylka rozdělena mezi dílčí vlivy. V případě součinu tří dílčích 

ukazatelů, x =            , jsou vlivy vyčísleny následovně 

x

y
aaax x

a



 ... 0,30,211 ,      



23 
 

x

y
aaax x

a



 ... 0,321,12 ,                                               (2.27) 

x

y
aaax x

a



 ... 31,21,13 .         

 Obecně pro jakoukoliv řadu ukazatelů platí 
x

y
aaax x
j

ij

ij

ij

ai 


 



1,0,  

 

2.8.2 Metoda logaritmická 

 U této metody je reflektována současná změna všech ukazatelů při vysvětlení 

jednotlivých vlivů. Vlivy jednotlivých ukazatelů jsou vyjádřeny následovně, 

x

x

a

a y
I

I
x

i

i
 .

ln

ln
                                                (2.28) 

 přitom 01 / xxI x   a 0,1, / iia aaI
i
  jsou indexy vrcholových a dílčích ukazatelů. 

Nevýhodou metody je omezené využití, pokud jsou indexy změn záporné. 
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3. Charakteristika a popis společnosti DOTEX spol. s r.o.       

Nový Jičín 

Historie stávajícího podniku se začíná psát roku 1880, kdy byla postavena textilní 

továrna na výrobu látek a módního zboží. Zvyšující se výroba a postupné rozšiřování závodu 

mělo za důsledek měnící se výrobní program na přádelnu vlny. Tento rozvoj pokračoval až do 

konce 1. světové války.  

V roce 1932 vlivem zvyšující se konkurence s moderním strojním zařízením vedení 

firmy rozhodlo o zastavení výroby pro nedostatek odbytu. Po roce 1933 byla továrna novým 

majitelem přebudována na strojírenskou výrobu, která se udržela do druhé světové války.  

V období po skončení války se již výroba ve firmě „nerozběhla“, stroje byly 

demontovány a převezeny do jiných podniků. Až v roce 1948 využil prázdné prostory národní 

podnik TONAK, zřídil zde středisko pro generální opravy a výrobu nových strojů pro svůj 

závod. Vzniklý podnik nesl název Strojírny n.p. Tonak.  

Od 1.1.1952 byl závod začleněn do nově utvořeného podniku Kovostav se sídlem v 

Ústí nad Orlicí, v roce 1954 přešel další reorganizací a byl převzat pod nově vytvořené 

„Závody textilního strojírenství“ se sídlem v Prostějově. Od 1.4.1958 byl poté začleněn do 

VHJ Strojtex, n.p. Dvůr Králové nad Labem, závod 7, který byl vývojovým a výrobním 

závodem textilních splétacích strojů. 

1.1.1993 přešel podnik Strojtex do soukromého vlastnictví a dnes podniká pod 

obchodním jménem DOTEX spol. s r. o. Nový Jičín. 

3.2 Předmět podnikání 

Firma DOTEX spol. s r. o. Nový Jičín má oprávnění provozovat tyto činnosti :  

 stavba strojů s mechanickým pohonem, 

 zprostředkovatelská činnost, 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, 

 truhlářství, 

 montáž měřidel, 

 modelářství, 
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 slévárenství, 

 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, 

 ubytovací služby, 

 kovoobráběčství, 

 silniční motorová doprava vnitrostátní. 
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4. Aplikace metod finanční analýzy a zhodnocení výsledků 

Úvod této kapitoly je věnován horizontální a vertikální analýze, poté analýze 

poměrových ukazatelů, konkrétně analýze rentability a zadluženosti. Dále srovnání ukazatelů 

s odvětvím strojírenství na základě výsledných hodnot ukazatelů rentability a zadluženosti. 

Závěr je věnován analýze odchylek. Veškeré informace pro jednotlivé výpočty jsou získány 

z výkazů účetních závěrek za sledované období 2005 - 2010, kterými jsou rozvaha a výkaz 

zisku a ztráty (v přílohách č.: 5,6). Společnost DOTEX výkaz cash flow nevykazuje. 

4.1 Horizontální analýza (horizontal analysis and trend analysis) 

 V této kapitole byly měřeny změny vybraných položek rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty a to v relativním vyjádření (v %). Analýza byla provedena na základě vlastních 

výpočtů. 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

 Analýza vyjadřuje o kolik procent či jednotek se hodnota běžného roku změnila oproti 

hodnotě v roce předchozím. Absolutní změnu představuje vzorec (2.1). Relativní změnu 

představuje vzorec (2.2). Výpočty najdeme v příloze č. 1. 

Z Obr. 4.1 je patrné, že celková aktiva mají rostoucí tendenci v roce 2005 - 2008, kdy 

nejvyšší nárůst byl zaznamenán v roce 2007/2008 u položky dlouhodobý hmotný majetek. 

Jeho změna činila v absolutním vyjádření 4.738 tis. Kč, což představují především samostatné 

movité věci. Společnost nakoupila pro rozšíření výrobní kapacity pětiosé obráběcí centrum 

Hass. Tento pozitivní vývoj vystřídal v roce 2009 pokles a to především položky celkové 

pohledávky. Tato změna činila v relativním vyjádření 54,13 %. Důvodem byl prudký pokles 

zakázkové náplně, tudíž pokles výroby a snížení pohledávek z obchodních vztahů. V roce 

2008/2009 došlo také ke snížení zásob, v absolutním vyjádření -1.555,- tis. Kč. Odběratelé 

začali objednávat v malých objemech a v co nejkratších dodacích termínech a tudíž pro firmu 

DOTEX nebylo rentabilní držet si zásoby na skladech v době hospodářské krize. Naopak 

v roce 2009/2010 byla zaznamenána nejvyšší hodnota oběžných aktiv. Činila v absolutním 

vyjádření 4.690,- tis. Kč. Společnosti vzrostla hodnota nedokončené výroby a polotovarů. 

Důvodem byl rozběh produkce po neúspěšném roku 2009, kdy firma nabírala velké množství 

zakázek a nedokázala plnit dodací termíny, byla přehlcena prací, tudíž byla vysoká 

rozpracovanost.  Pro přehlednější zobrazení vývoje dlouhodobých a oběžných aktiv je uveden 

Obr. 4.1. 
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Obr. 4.1 Horizontální analýza aktiv 

 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

Podobně jako u analýzy aktiv, tak i pasiva mají rostoucí tendenci od roku 2005 - 2008. 

Nejvyšší podíl na celkových pasivech mají cizí zdroje, ty z největší části tvoří krátkodobé 

závazky z obchodních vztahů. Jejich změna činila v letech 2008/2009 v absolutním vyjádření 

-6.450,- tis. Kč. Společnost hradila své závazky v roce 2009 z 89,9 % po splatnosti a pouhých 

10,1 % ve lhůtě splatnosti. Důvodem byly vysoké fixní náklady pro chod firmy, které 

zapříčinily nedostatek volných finančních prostředků pro rychlé splácení závazků. Další 

významnou položkou na celkových pasivech je výsledek hospodaření, který zaznamenal 

v letech 2008/2009 ztrátu 4.890,- tis. Kč. Společnost zasáhla finanční krize. Většina těchto 

středně velkých podniků byla závislá na velkých koncernech situovaných ve východní oblasti 

republiky. Mezi největší odběratele patřili ArcelorMittal Ostrava a Třinecké železárny, které 

v době recese soustřeďovali veškeré činnosti do svých dceřiných společností a nedávali 

možnost menším firmám dodávat externě. Toto byl impuls pro DOTEX, aby rozšířil své 

portfolio zákazníků tak, aby nebyl závislý pouze na těchto velkých společnostech. DOTEX 

soustřeďoval své aktivity do Holandska, Polska a Slovenska, což mělo příznivý vliv také na 

dani z přidané hodnoty. Výsledek hospodaření zaznamenal v letech 2009/2010 menší ztráty a 

změnu v relativním vyjádření ve výši 28,87 %. 
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Obr. 4.2 Horizontální analýza pasiv 

 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

4.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 V příloze č.2 jsou uvedeny výsledky zachycující vývoj jednotlivých položek nákladů a 

výnosů v relativním vyjádření mezi lety 2005 - 2010.  

Z Obr. 4.3 je zřejmé, že největších změn dosahovala spotřeba materiálu a energie. 

Slévárna barevných kovů vyžaduje nákup bronzu a hliníku, jako vstupní materiál do pecí, 

který nakupuje za hotové. Další vysokou finanční zátěží je vytápění těchto pecí, které jsou na 

plyn. Sazba plynu v letech neustále roste. Tyto dva důvody přestavují pro společnost velkou 

finanční zátěž, jelikož musí vynaložit finanční prostředky ihned. Navrácení těchto finančních 

prostředků se v průměru pohybuje kolem 60 dní, pokud nedojde ke zpoždění úhrady 

odběratelem.  Další výraznou položkou jsou osobní náklady, které tvoří mzdové náklady a 

náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Výrazná změna v osobních nákladech 

je zaznamenaná v letech 2008/2009, kdy došlo ke snížení počtu zaměstnanců ze 118 na 71. 

Činila v absolutním vyjádření -10.750,- tis. Kč.  
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Obr. 4.3 Horizontální analýza nákladů 

 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 Vývoj jednotlivých položek výnosů je kolísavý, ale opět má podobnou tendenci jako u 

analýzy nákladů. V letech 2005/2006 - 2006/2007, jak je zřejmé z Obr. 4.4, tržby z prodeje 

vlastních výrobků a služeb rostou, útlum nastupuje v letech 2007/2008 - 2008/2009, což 

zapříčinila klesající poptávka po náhradních dílech. Kladného výsledku hospodaření 

společnost nedosahovala ve všech sledovaných letech, tak jak by bylo žádoucí. Výnosy 

převyšovaly náklady v letech 2005 - 2008, zatímco v letech 2009 - 2010 společnost 

vykazovala ztrátu. Společnost v době finanční ztráty procházela celkovou restrukturalizací. 

Projevila se snaha o prodej nepotřebného majetku, snížení stavu zaměstnanců, snaha o plné 

využití dosavadních zdrojů a investiční zdrženlivost. 

Obr. 4.4 Horizontální analýza výnosů

 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 
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4.2 Vertikální analýza (vertical analysis) 

 Obr. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 zobrazují význam dílčích složek a jejich složení vybraného 

souhrnného absolutního ukazatele. Podíl na celku je proveden pomocí vzorce (2.3). Průběh 

změn sledujeme v období  2005 - 2010.  

4.2.1 Vertikální analýza rozvahy 

 Pro provedení vertikální analýzy rozvahy jsou jako základ stanovena celková aktiva a  

pasiva pomocí nichž je zjištěn procentuální podíl každé položky rozvahy na zvolených 

základech. Výpočty nalezneme  v příloze č. 3. 

 Základem pro provedení vertikální analýzy aktiv jsou zvolena celková aktiva, pomocí 

nichž je znázorněn podíl oběžných a dlouhodobých aktiv. Z obr. 4.5 je evidentní, že podíl 

dlouhodobých aktiv mezi lety 2005 - 2007 se pohybuje mezi 28,73 % - 51,61 %. Od roku 

2008 - 2009 podíl dlouhodobých aktiv stoupá, je způsoben především nákupem CNC 

soustruhu pořízeného z cizích zdrojů, který pro firmu představoval větší 

konkurenceschopnost. Vedení společnosti v době nákupu neočekávalo budoucí negativní 

vývoj ekonomické situace a později docházelo k neschopnosti splácení. V roce 2010 podíl 

klesá z 51,61 % na 37,71 % a to především díky prodeji nepotřebného majetku. Podíl 

oběžných aktiv v letech 2005 - 2009 klesá. Největší část oběžných aktiv představují celkové 

pohledávky, které jsou tvořeny pouze krátkodobými pohledávkami. Podíl krátkodobých 

pohledávek do roku 2007 stoupal a zajišťoval společnosti jistotu v krátkodobých úhradách. 

Stabilní hodnoty vykazují zásoby, které jsou tvořeny především materiálem a rozpracovanou 

výrobou. Materiál musí být k dispozici pro okamžitý náběh eventuální výroby tak, aby byl 

zajištěn chod výroby a byl splněn termín dodání. 
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Obr. 4.5 Vertikální analýza aktiv 

 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 Také jako při analýze aktiv jsou základem pro vertikální analýzu pasiv celková pasiva. 

Podstatnou část celkových pasiv tvoří cizí zdroje, jejich podíl se ve sledovaném období 

pohybuje mezi 85,73 % až 101,17 %. Cizí zdroje představují pro firmu levnější zdroj 

financování, je žádoucí, aby byl poměr vlastního a cizího kapitálu vyrovnaný, ale bohužel 

DOTEX spol. s r.o. Nový Jičín tohoto žádoucího poměru ve sledovaném období nedosahuje. 

Je třeba zdůraznit, že podnik pro financování svých potřeb využívá především cizího kapitálu, 

jak lze vidět na Obr. 4.6. Výsledek hospodaření běžného účetního období nabývá nejvyššího 

podílu na celkových pasivech v roce 2007, který byl vytvořen především díky vyšší produkci 

pro velké společnosti (např. Třinecké železárny, a.s. či ArcelorMittal Ostrava, a.s.), které 

zajišťovaly pravidelnou výrobu ve velkých objemech.  

Obr. 4.6 Vertikální analýza pasiv 

 

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

 Pro provedení vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty jsou jako základ stanoveny 

celkové náklady a výnosy, pomocí nichž je zjištěn procentuální podíl každé položky výkazu 

zisku a ztráty na zvolených základech. 

 Nejvýznamnější položkou je spotřeba materiálu a energie. Ve všech sledovaných 

obdobích se podíl této položky na celkových nákladech pohybuje nad 50 %. Další významnou 

položkou jsou osobní náklady. Jejich podíl mezi lety 2005 - 2007 klesal, především kvůli 

snížení počtu zaměstnanců. V roce 2008 projevili zaměstnanci vůči vedení nátlak na růst 

mezd. Jelikož kvalifikovaných a odborných pracovníků v oboru strojírenství je méně, než je 

jejich poptávka, byla firma přinucena udržet si své zaměstnance. Naopak hledala úspory u 

THP pracovníků. Jak bylo již zmíněno největší pokles ze 118 na 71 zaměstnanců byl v roce 

2008 - 2009. Na Obr. 4.7 lze sledovat zvýšení podílu osobních nákladů z roku 2008 - 2009 o 

3,96 % a to kvůli dobíhajícím výplatám odstupného z důvodu propouštění z předchozího 

roku. Cílem společnosti je optimalizace těchto nákladů. 

Obr. 4.7 Vertikální analýza nákladů 

 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

 Největší podíl na celkových výnosech mají tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. 

Vzhledem k tomu, že DOTEX spol. s r.o. Nový Jičín je výrobní společností, jejíž aktivity jsou 

zaměřeny především v metalurgické a strojírenské oblasti, je důležitá tvorba dostatečného 

zákaznického portfolia, a tím získání vhodných referencí zaručující růst tohoto podílu na 

celkových výnosech. V roce 2008 je zaznamenán největší pokles tohoto ukazatele oproti 

předchozímu roku o 4,95 %. Nastupující finanční krize způsobila nižší poptávku, došlo ke 
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snížení výroby a to ovlivnilo snížení tržeb. Nejvyšší podíl tržeb z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu nastal právě v období snížení tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 

v roce 2008. Pro lepší zobrazení výsledků je uveden Obr. 4.8. 

Obr. 4.8 Vertikální analýza výnosů

 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 Tato kapitola je věnována zhodnocení finanční analýzy firmy DOTEX spol. s r.o. 

Nový Jičín pomocí vybraných ukazatelů rentability a zadluženosti ve sledovaném období 

2005 - 2010. Vstupní údaje jsou čerpány z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

4.3.1 Analýza rentability 

 Ukazatele rentability vypovídají o tom, jakým způsobem podnik hospodaří 

s vloženými prostředky a jaká je jejich výnosnost.  

Tab. 4.1 Ukazatele rentability (%) 

    Období 

  vzorec 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ROA (2.18) 8,19 7,22 8,43 7,72 -10,85 -0,04 

ROCE (2.20) 43,40 35,42 34,92 43,22 -49,92 -0,29 

ROE (2.21) 91,89 40,02 41,02 34,99 -468,99 381,15 

ROS (2.22) 1,88 1,27 1,78 1,61 -8,14 -2,25 

Rent.nákladů (2.23) 1,76 1,13 1,54 1,49 -6,20 -1,79 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 
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 Tabulka 4.1 zobrazuje výsledné hodnoty vybraných ukazatelů rentability. Nejvyšší 

hodnoty ukazatelů jsou v letech 2005 a 2007, naopak nejnižší hodnoty výsledných ukazatelů 

jsou v roce 2009. 

Obr. 4.9 Vývoj ukazatelů rentability 

 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

Rentabilita aktiv (ROA) 

 Ukazatel ROA bývá považován za klíčové měřítko rentability, protože poměřuje zisk 

s celkovými aktivy. Je žádoucí, aby ukazatel ROA měl rostoucí tendenci. V letech 2005 - 

2008 je hodnota ukazatele kolísavá, v porovnání let 2006 - 2007 ukazatel vrostl o 1,21 %, 

naopak v letech 2007 - 2008 ukazatel klesl o 0,71 %. V letech 2009, 2010 ukazatel vykazuje 

záporných hodnot. Tyto výkyvy byly způsobené zvýšením celkových aktiv a také kolísavému 

poklesu provozního výsledku hospodaření. Na hodnotách EBITU v letech 2009 - 2010 se 

podepsala nepříznivá hospodářská situace, která zasáhla především firmy výrobního 

charakteru. Hodnoty celkových aktiv ovlivnil jak dlouhodobý majetek, který do roku 2008 

rostl, především kvůli pořizování nového výrobního zařízení a následnému prodeji 

nepotřebných zastaralých strojů mezi lety 2009 - 2010, tak oběžná aktiva, na která měly vliv 

krátkodobé pohledávky, které v roce 2009 zaznamenaly pokles kvůli snížení produkce a 

nízkému prodeji výrobků oproti předešlým rokům.  

Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE) 

 K nejvyššímu zhodnocení vlastního kapitálu a dlouhodobých zdrojů došlo v roce 

2008, kdy hodnota ukazatele dosáhla 43,22 %. Na této hodnotě se projevil EBIT, který dosáhl 
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nejvyšší hodnoty ve sledovaném období spojený s nejnižší hodnotou dlouhodobých dluhů. 

V roce 2008 podniku dobíhalo čerpání bankovních úvěru a výpomocí z předchozích let a 

nebyla potřeba čerpat další. Tato potřeba finančních prostředků nastala v následujícím roce 

2009. Došlo ke snížení EBITU, hodnota ROCE byla -49,92 % a aby byla firma schopna 

přežít, musela podstoupit vyšší riziko zadlužení. Vysoká hodnota bankovních úvěru 

doprovázena snížením VK následovala také v roce 2010. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 Celková výnosnost vlastních zdrojů od roku 2005 - 2009 postupně klesala. Tento 

pokles byl způsoben hlavně poklesem čistého zisku. V roce 2009 dosáhl čistý zisk nejnižší 

hodnoty -3.433,- tis. Kč. Pro společnost to byl právě tento rok, kdy se rozhodne, zda vydrží 

nápor nepříznivé hospodářské situace. V roce 2010 ukazatel ROE vychází v nejvyšších 

hodnotách, který klame především díky matematickému propočtu, který poměřuje záporný 

výsledek hospodaření se zápornou hodnotou vlastního kapitálu. Dle finančních propočtů to 

pro podnik není pozitivní výsledek. Jelikož se management společnosti doposud těmito 

konkrétními ukazateli nezabýval, provedl po těchto zjištěních strategické kroky, které by měly 

vést ke zvyšování ukazatele ROE. Podrobnější analýze změny ukazatele ROE je věnována 

kapitola analýza odchylek. 

 Jelikož ukazatel ROE vykazuje zavádějících výsledků z hlediska účetních dat, je 

provedeno porovnání účetního ROE s upraveným ROE. Upravená rentabilita vlastního 

kapitálu vychází z poměru čistého zisku za běžné období k vlastnímu kapitálu za období 

předcházející. Ukazatel ROE dle upravených hodnot stále klesá, a to jak z důvodu klesajícího 

čistého zisku, tak záporného vlastního kapitálu. Podnik by se měl zaměřit na zvýšení jak 

čistého zisku, tak vlastního kapitálu, např. vstup nového společníka, který by vložil do 

společnosti nové prostředky a tím navýšil hodnotu VK. Pro lepší znázornění je uvedena Tab. 

4.2 , Obr. 4.10. 

Tab. 4.2 Ukazatel rentability vlastního kapitálu dle účetních a upravených hodnot (%) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ROE 91,89% 40,02% 41,02% 34,99% -468,99% 381,15% 

ROE upravený 317,99% 66,74% 63,76% 46,28% -82,44% -135,38% 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 
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Obr. 4.10 Vývoj ukazatele ROE, ROE upraveného 

 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

Rentabilita tržeb (ROS) 

 Ukazatel rentability tržeb dává do poměru čistý zisk a tržby. Tudíž DOTEX 

nedosahoval takových tržeb vůči nákladům, aby dosahoval vyššího EAT. Nejlepší 

hospodaření firmy se svými prostředky nastalo v roce 2005, kdy hodnota ROS byla 1,88 %. 

V tomto roce společnost nedosahovala takových tržeb, jako v jiných letech, ale v poměru 

s čistým ziskem si vedla nejlépe.  

Rentabilita nákladů (ROC) 

 Na Obr. 4.9 lze vidět, že stejně jako u rentability tržeb, tak i rentabilita nákladů nabývá 

nízkých hodnot. Vložené náklady DOTEX zhodnotil nejlépe v roce 2005, ve kterém ukazatel 

nabyl hodnoty 1,76 %. K nejhoršímu zhodnocení nákladů, tedy k nízkému procentu zisku 

došlo v roce 2009, kdy ukazatel nabýval hodnoty -6,20 %. Důvodem byl nejnižší dosažený 

čistý zisk ve sledovaném období spojený s vysokými režijními náklady a nízkou 

produktivitou práce v době ovlivněné hospodářskou krizí. 

4.3.2 Analýza zadluženosti 

 Ukazatele zadluženosti vypovídají o skutečnosti, že podnik pomocí cizího 

kapitálu financuje svá aktiva. Tabulka 4.10 zobrazuje výsledné hodnoty vybraných ukazatelů 

zadluženosti. 
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Tab. 4.3 Ukazatele zadluženosti (%) 

  

Období 

 

vzorec 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Podíl VK/A (2.4) 5,51 9,07 12,62 12,27 3,00 -0,98 

Stupeň krytí stálých A (2.5) 19,43 31,55 41,45     30,33 5,82 -2,61 

Majetkový koeficient 

(fin.páka) (2.9) 1815,11 1102,29 792,14 814,94 3331,69 -10230,8 

Ukaz.celkové zadl. (2.10) 93,92 90,93 87,38 87,73 95,81 100,09 

Úrokové krytí (2.14) 5,61 6,91 8,85 8,03 -9,98 -0,04 

Úrokové zatížení (2.15) 17,80 14,46 11,29 22,45 - - 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

 Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech je důležitým ukazatelem pro hodnocení 

finanční samostatnosti podniku. Pro podnik je žádoucí, aby hodnota ukazatele v čase rostla. 

Na Obr. 4.11 jde vidět, že do roku 2007 je zaznamenán rostoucí trend. Ten byl způsoben 

hlavně díky rostoucímu vlastnímu kapitálu, na který měl vliv především výsledek 

hospodaření. Od roku 2008 ukazatel klesal, přičemž k největšímu propadu došlo v roce 2008 - 

2009 z 12,27 % na 3 % a to kvůli zápornému dosažení výsledku hospodaření v roce 2009 a 

snížení oběžných aktiv. Krátkodobé pohledávky se snížily v roce 2009 oproti minulému roku 

téměř o 50 %, společnost nevytvářela produkci díky zmrazené poptávce po jejich výrobcích. 

DOTEX vykazuje extrémně nízkých hodnot ukazatele, které vysvětlují finanční 

nesamostatnost a nestabilitu a to především kvůli financování pomocí cizího kapitálu. 

Obr. 4.11  Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

Stupeň krytí stálých aktiv 

 Pro podnik je žádoucí, aby stupeň krytí stálých aktiv dosahoval alespoň hodnoty  

100 %, to by znamenalo, že veškerá stálá aktiva by měla být kryta dlouhodobým kapitálem. 
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DOTEX takových hodnot nedosahuje ani v jednom ze sledovaných období. To tedy znamená, 

že firma kryla stálá aktiva jak z dlouhodobých zdrojů, tak i krátkodobých, což může ohrozit 

její finanční stabilitu.  

Obr. 4.12  Stupeň krytí stálých aktiv 

 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

Majetkový koeficient (finanční páka) 

 Pro podnik je žádoucí, aby majetkový koeficient nabýval stabilních hodnot. Finanční 

páka má v letech 2005 - 2008 klesající charakter a to kvůli zvyšujícímu vlastnímu kapitálu. 

Poměr vlastních a cizích zdrojů je spojen s náklady související se získáním určitého druhu 

kapitálu, v případě společnosti DOTEX ostatní finanční náklady v čase rostly.  

Obr. 4.13  Majetkový koeficient 

 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 
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Ukazatel celkové zadluženosti 

 Hodnota ukazatele celkové zadluženosti by měla být co nejnižší, např. z hlediska 

vyššího rizika věřitelů, především dlouhodobých. Společnost DOTEX toto pravidlo neplní, 

naopak zadluženost stoupá. Podíl celkových dluhů k celkovým aktivům byl nejvyšší v roce 

2010, jeho hodnota činila 100,09 %. Financování cizím kapitálem natolik převýšilo hodnotu 

aktiv a dosahovalo hodnoty nad 100 %, což pro věřitele znamená vyšší riziko nesplácení. 

Důvodem byly poskytnuté krátkodobé i dlouhodobé úvěry. Hodnota celkových aktiv v roce 

2009 klesla o 9.546,- tis. Kč, což zapříčinily, jak bylo již zmíněno, nízké pohledávky. Jelikož 

má ukazatel celkové zadluženosti význam zejména pro dlouhodobé věřitele, společnost 

počítala se situací, že nebude moci v následujícím období žádat o další finanční výpomoc 

v podobě úvěru. Bude nucena plně využívat svého vlastního kapitálu pro potřeby financování. 

Aby mohlo dojít k financování pomocí VK je třeba ho navýšit, např. v podobě nového vkladu 

společníků nebo vstupem nového společníka. 

Obr. 4.14  Ukazatel celkové zadluženosti 

 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

Úrokové krytí 

 Úrokové krytí udává, kolikrát byly nákladové úroky pokryté provozním výsledkem 

hospodaření. Nejvyšší hodnotu dosahoval ukazatel v roce 2007, což znamená, že nákladové 

úroky byly 8,85 krát pokryté provozním výsledkem hospodaření. Nejnižších hodnot ukazatel 

dosahoval v letech 2009 - 2010, kdy si podnik nebyl schopen vydělat na úhradu nákladů. 

Jelikož byl podnik ve ztrátě, ukazatel nabývá matematicky záporných hodnot. Hodnoty byly 

ovlivněny již zmíněnými poskytnutými úvěry. 
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Obr. 4.15  Úrokové krytí 

 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

Úrokové zatížení 

 Ukazatel úrokového zatížení vyjadřuje, jakou část vytvořeného efektu odčerpávají 

úroky. Z obrázku 4.16 nelze vidět, že k největšímu propadu tohoto ukazatele došlo v letech 

2009 - 2010, kdy se nákladové úroky oproti minulým rokům zvedly a bylo dosaženo ztráty, i 

přes to, že se výše ztráty oproti roku 2009 snížila. Proto není možné brát v úvahu roky 2009 a 

2010, jelikož záporná hodnota ukazatele směřuje k nekonečnu.  

Obr. 4.16  Úrokové zatížení 

 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní výpočty 

4.4 Srovnání firmy DOTEX spol. s r.o. Nový Jičín s odvětvím 

 Společnost DOTEX spol. s r.o. Nový Jičín spadá podle odvětvového rozdělení do 

kategorie Výroba strojů a zařízení. Tomuto odvětví je přiřazeno označení OKEČ 29, v letech 

2005 - 2008 a označení NACE B26, v letech 2009 - 2010. 
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Vypočtené hodnoty firmy DOTEX spol. s r.o. Nový Jičín a hodnoty v odvětví jsou 

zobrazené v níže uvedené tabulce Tab. 4.4 a v následujících Obr. 17, 18. 

 

Tab. 4.4 Ukazatele finanční analýzy firmy DOTEX spol. s r.o. Nový Jičín (DX) a odvětví 

Ukazatel 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

DX odvětví DX odvětví DX odvětví DX odvětví DX odvětví DX odvětví 

ROA 

(%) 8,19 5,7 7,22 7,45 8,43 8,52 7,72 8,01 -10,9 6,64 -0,04 7,71 

ROE 

(%) 317,9 6,62 67 10,8 64 12,76 39 10,9 -82 7,67 -135 13,5 

Zdroj: Vlastní výpočty a informace z www.mpo.cz 

Srovnání ukazatele rentability aktiv s odvětvím 

 Z výše uvedené tabulky je evidentní, že ukazatel ROA dosahuje v podniku podobných 

hodnot s odvětvím od roku 2005 - 2008. V roce 2007 je zaznamenána jak v odvětví, tak 

v podniku nejvyšší hodnota ukazatele. Tento rok byl nejúspěšnější z hlediska tržeb, a to 

především díky rostoucí poptávce po výrobcích firmy. V letech 2009 - 2010 hodnota 

ukazatele klesá. Což bylo způsobeno především záporným výsledkem hospodaření. Také 

v odvětví se hodnota snížila kvůli redukci výroby. ROA společnosti v letech 2009 – 2010 

dosahuje téměř neporovnatelného vývoje vůči odvětví.  

Obr. 4.17 Srovnání ukazatele rentability aktiv s odvětvím 

 

Zdroj: www.mpo.cz 

Srovnání ukazatele rentability vlastního kapitálu s odvětvím 

 Ukazatel ROE vykazuje vysokých hodnot v porovnání s odvětvím, kromě let 2009 a 

2010, kde je hodnota hluboko pod úrovní odvětví. V grafickém znázornění je využit ukazatel 

ROE upravený, z důvodu dosažení porovnatelnosti ukazatele. Vzhledem k extrémním 

výkyvům je vývoj ROE podniku s odvětvím prakticky neporovnatelný. Také zde je to 
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způsobeno záporným výsledkem hospodaření a omezením výroby v důsledku finanční krize. 

V podniku je zaznamenán klesající trend, zatímco v odvětví je trend stoupající. Podnik 

dosahuje lepších výsledků v důsledku vyššího čistého zisku do roku 2008. Od roku 2009 

dosahuje podnik ztráty, tudíž je hluboko pod úrovní odvětví. 

Tab. 4.5 Ukazatel ROE upravený v porovnání s ukazatelem ROE v odvětví 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

DX (%) 317,9 67 64 39 -82 -135 

Odvětví (%) 6,62 10,8 12,76 10,9 7,67 13,5 

Zdroj: Vlastní výpočty a informace z www.mpo.cz 

 

Obr. 4.18 Srovnání ukazatele rentability vlastního kapitálu s odvětvím 

 

Zdroj: www.mpo.cz 

 

4.5 Analýza odchylek  

 Tato kapitola obsahuje pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu a 

analýzy odchylek provedenou pomocí metody postupných změn a metody logaritmické. Byla 

provedena první i druhá úroveň rozkladu. V níže uvedených tabulkách sledujeme vliv dílčích 

ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE v období 2005 - 2010. Vrcholový ukazatel ROE je na 

první úrovni rozdělen na tři dílčí ukazatele a těmi jsou: čisté ziskové rozpětí, obrátka aktiv a 

finanční páka. Na druhé úrovni je vrcholový ukazatel ROE rozdělen na daňovou redukci, 

úrokovou redukci a  provozní rentabilitu. Při výpočtech se vychází z hodnot ukazatele ROE 

neupraveného. 
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Tab. 4.6 Vstupní údaje pro analýzu odchylek ( v tis. Kč) 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ROE (v%) 91,89% 40,02% 41,02% 34,99% -468,99% 381,15% 

EAT/T 0,0188 0,0126 0,0177 0,0162 -0,0813 -0,0224 

T/A 2,6884 2,8612 2,9114 2,6632 1,73019 1,6629 

A/VK 18,151 11,0228 7,9213 8,1493 33,316939 -102,0307 

EAT/EBT 0,9629 0,9349 0,8831 0,8417 1 1,0355 

EBT/EBIT 0,6416 0,5378 0,6956 0,6609 1,29792 87 

EBIT/T 0,0304 0,0252 0,0289 0,0289795 -0,0626 -0,0002 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Pro kontrolu výpočtů je uvedena tabulka absolutních změn ukazatele rentability vlastního 

kapitálu. 

Tab. 4.7 Absolutní změna ukazatele ROE v letech 2005 – 2010 

  2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Absol. Δ ROE -51,87% 1,00% -6,03% -503,98% 850,14% 

Zdroj: Vlastní výpočty 

4.5.1 Rozklad ROE pomocí metody postupných změn 

 V této kapitole je proveden rozklad ROE pomocí metody postupných změn. 

V následujících tabulkách jsou zachyceny výsledky analýzy odchylek.  

Tab. 4.8 První a druhá úroveň rozkladu ROE v letech 2005 – 2006 

ukazatel změna vliv % pořadí 

Čisté ziskové rozpětí -0,0062 -30 - 

Obrátka aktiv 0,1728 3,95 4 

Finanční páka -7,1282 -25,70 1 

Σ  - -51,8  - 

Vliv= -30%, 3,95%, -25,70%= -52% 

Daňová redukce -0,028 -2,66 5 

Úroková redukce -0,1038 -14,40 2 

Provozní rentabilita -0,0052 -0,1276 3 

Σ  - -30  - 

Vliv= -2,66%, -14,40%, -0,1276%= -30% 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 V první úrovni rozkladu mělo největší vliv na vrcholový ukazatel ROE čisté ziskové 

rozpětí. Hodnotu ROE snižuje o 30 %. Toto snížení zapříčinil čistý zisk, který klesl z roku 

2005 – 2006 o 363 tis. Kč a také tržby z prodeje dlouhodobého majetku. Z hlediska nákladů 

společnost nakupuje stále dražší vstupní materiály, jako jsou bronz či šedá litina. Jejich cena 

se vytváří na komoditních burzách a nelze je nijak ovlivnit. Výkyvy v cenách přímo ovlivňují 
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výslednou cenu výrobku. Ve druhé úrovni rozkladu nejvíce ovlivnila ukazatel ROE úroková 

redukce. Hodnotu ROE snižuje o 14,40 %. 

Tab. 4.9 První a druhá úroveň rozkladu ROE v letech 2006 – 2007 

ukazatel změna vliv % pořadí 

Čisté ziskové rozpětí 0,0051 16 - 

Obrátka aktiv 0,0502 0,98 5 

Finanční páka -3,1015 -15,98 1 

Σ  - 1   

Vliv= 16%, 0,98%, -15,98%=1% 

Daňová redukce -0,0518 -2,21 4 

Úroková redukce 0,1578 11,08 2 

Provozní rentabilita 0,0037 7,17 3 

Σ  - 16  - 

Vliv= -2,21%, 11,08%, 7,17%= 16% 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 Také v období 2006 - 2007 nejvíce ovlivňuje vrcholový ukazatel ROE čisté ziskové 

rozpětí, které navyšuje ukazatel ROE o 16 %.  K tomu dochází především kvůli zvýšení tržeb 

za prodej vlastních výrobků a služeb a zvýšení výsledku hospodaření v roce 2007. Firma 

v tomto období rozšířila své portfolio zákazníků o Bosch Rexroth a BBA Hranice, které 

podniku přinášely produkci ve větších objemech v pravidelných dodacích intervalech, díky 

vstupu těchto firem DOTEX dosáhl vyššího výsledku hospodaření. Na druhé úrovni rozkladu 

má na rentabilitu tržeb, tedy i na ROE největší vliv úroková redukce. Navýšila vrcholový 

ukazatel o 11,08 %. 

Tab. 4.10 První a druhá úroveň rozkladu ROE v letech 2007 – 2008 

ukazatel změna vliv % pořadí 

Čisté ziskové rozpětí -0,0015 -4 - 

Obrátka aktiv -0,2482 -3,2 1 

Finanční páka 0,228 0,98 4 

Σ  - -6  - 

Vliv= -4%, -3,2%, 0,98%= -6% 

Daňová redukce -0,0414 -1,92 3 

Úroková redukce -0,0347 -1,95 2 

Provozní rentabilita 0,00 0,00 5 

Σ  - -4  - 

Vliv= -1,92%, -1,95%, 0,00%= -4% 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 Opět jako v předchozích obdobích má na ukazatel ROE největší vliv čisté ziskové 

rozpětí. Snižuje ukazatel ROE o 4 %. V roce 2008 dochází k nejvyšším tržbám 

doprovázenými vysokými náklady. Výsledek hospodaření oproti roku 2007 klesl a to 



45 
 

především díky osobním a ostatním finančním nákladům. Došlo k navýšení mezd pracovníků 

a firma začala s investicemi do svých zaměstnanců v podobě životního pojištění v rámci 

uznatelných nákladů. Rentabilitu tržeb nejvíce ovlivnila daňová redukce, která snížila 

ukazatele o 1,92 %. Daň z příjmu byla nejvyšší v roce 2008 v celém sledovaném období, ta se 

odvíjí od výsledku hospodaření. 

Tab. 4.11 První a druhá úroveň rozkladu ROE v letech 2008 – 2009 

ukazatel změna vliv % pořadí 

Čisté ziskové rozpětí -0,0975 -211,6 - 

Obrátka aktiv -0,93301 61,82 3 

Finanční páka 25,167639 -354,02 1 

Σ  - -503,81  - 

Vliv= -211,6%, 61,82%, -354,02%= -503,8% 

Daňová redukce 0,1583 6,56 5 

Úroková redukce 0,63702 39,96 4 

Provozní rentabilita -0,09158 -257,75 2 

Σ  - -211,2  - 

Vliv= 6,56%, 39,96%, -257,75%= -211,2% 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 V období 2008 - 2009 má největší vliv na ukazatel ROE finanční páka, která snižuje 

jeho hodnotu o 354,02 %. Je to zapříčiněno poklesem aktiv a také vlastního kapitálu, které 

ovlivnilo snížení krátkodobých pohledávek a nastolená hospodářská krize. Na druhé úrovni 

měla největší vliv na ROE provozní rentabilita, která snížila hodnotu vrcholového ukazatele o 

257,75 %. Docházelo k poklesu tržeb díky pozastavení odběru výrobků velkými 

společnostmi, na kterých byl DOTEX do jisté míry závislý. 

Tab. 4.12 První a druhá úroveň rozkladu ROE v letech 2009 – 2010 

ukazatel změna vliv % pořadí 

Čisté ziskové rozpětí 0,0589 339,5 - 

Obrátka aktiv -0,0673 5,02 5 

Finanční páka -135,3476 504,16 3 

Σ  - 848,70  - 

Vliv= 339,5%, 5,02%, 504,16%=848,7% 

Daňová redukce 0,0355 -16,63 4 

Úroková redukce 85,7021 -32023,9 2 

Provozní rentabilita 0,0624 32405,1 1 

Σ  - 364,5  - 

Vliv= -16,63%, -32023,9%, 32405,1%= 364,5% 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 V tomto období 2009 - 2010 můžeme zaznamenat nesoulad hodnot dílčích ukazatelů 

na druhé úrovni vůči hodnotě čistého ziskového rozpětí, tento nesoulad mohl vzniknout např. 



46 
 

špatným zaokrouhlováním. Interpretace výsledků je dle matematických principů, které se liší 

od principů finančních. Největší vliv na ukazatel ROE měla provozní rentabilita, která zvýšila 

vrcholový ukazatel o 32405,1 %. V obou obdobích docházelo k záporným výsledkům 

hospodaření a společnost se především snažila přečkat nepříznivou finanční situaci. Doběh 

pohledávek nastal ve většině případů daleko za splatností, bylo pro společnosti náročné 

vytvářet si jak provozní, tak finanční plán.  

4.5.2 Rozklad ROE pomocí metody logaritmické 

V této kapitole je proveden rozklad ROE pomocí logaritmické metody. 

V následujících Tab. 4.13, 4.14, 4.15 jsou zachyceny výsledky analýzy odchylek. Jelikož má 

tato metoda své omezení v případě záporných hodnot indexů, nemohl být proveden rozklad 

ROE v období 2008 – 2010, jelikož hodnota logaritmu v záporných hodnotách není 

definována. 

Tab. 4.13 První a druhá úroveň rozkladu ROE v letech 2005 – 2006 

Ukazatel Index  Vliv % Pořadí 

Čisté ziskové rozpětí 0,6739 -24,69 - 

Obrátka aktiv 1,0642 3,90 4 

Finanční páka 0,6072 -31,21 1 

Σ  - -52  - 

Vliv= -24,69%, 3,9%, -31,21%= -52% 

Daňová redukce 0,9709 -1,85 5 

Úroková redukce 0,8382 -11,03 3 

Provozní rentabilita 0,8278 -11,81 2 

Σ  - -24,69  - 

Vliv= -1,85%, -11,03%, -11,81%= -24,69% 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že na zápornou hodnotu ROE -52 % má největší 

negativní vliv finanční páka, která dosahuje hodnoty -31,21 %, tudíž není dosaženo 

optimálního poměru vlastních a cizích zdrojů financování. Celková aktiva vzrostly v roce 

2006, ale také vzrostla hodnota vlastního kapitálu. Hodnota aktiv vzrostla především 

z důvodu pořízení plynové kotelny, plynofikace dílny a také výpočetní techniky. Na druhé 

úrovni rozkladu mají všechny ukazatele rentability tržeb negativní vliv. Celková hodnota 

ukazatele ROE se na druhé úrovni snížila o 24,69  %. 
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Tab. 4.14 První a druhá úroveň rozkladu ROE v letech 2006 – 2007 

Ukazatel Index  Vliv % Pořadí 

Čisté ziskové rozpětí 1,4011 15,04 - 

Obrátka aktiv 1,0175 0,78 5 

Finanční páka 0,7186 -14,73 1 

Σ  - 1  - 

Vliv= 15,04%, 0,78%, -14,73%= 1% 

Daňová redukce 0,9445 -2,54 4 

Úroková redukce 1,2933 11,46 2 

Provozní rentabilita 1,1470 6,11 3 

Σ  - 15,04  - 

Vliv= -2,54%, 11,46%, 6,11%= 15,04% 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 Na zvýšení vrcholového ukazatele v období 2006 - 2007 mělo největší vliv čisté 

ziskové rozpětí, které jeho hodnotu navýšilo o 15,04 % naopak největší vliv na jeho snížení 

měla finanční páka, která ROE snížila o 14,73 %. Bylo to způsobeno vyššími tržbami a tím 

pádem i vyššímu výsledku hospodaření. 

Tab. 4.15 První a druhá úroveň rozkladu ROE v letech 2007 – 2008 

Ukazatel Index  Vliv % Pořadí 

Čisté ziskové rozpětí 0,9111 -3,43 - 

Obrátka aktiv 0,9147 -3,28 1 

Finanční páka 1,0287 1,04 4 

Σ  - -5,7  - 

Vliv= -3,43%, -3,28%, 1,04%= -5,7% 

Daňová redukce 0,9530 -1,68 3 

Úroková redukce 0,9501 -1,79 2 

Provozní rentabilita 1,0013 0,05 5 

Σ  - -3,43  - 

Vliv= -1,68%, -1,79%, 0,05%= -3,43% 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 V letech 2007 - 2008 ukazatele na první úrovni rozkladu snížily vrcholový ukazatel o 

5,7 %. Největší vliv mělo opět čisté ziskové rozpětí, které jeho hodnotu snížilo o 3,43 %. 

V roce 2008 společnosti pořídila nové stroje a výrobní zařízení v celkové hodnotě 5.296,- tis. 

Kč, které měly vliv na hodnotu obrátky aktiv, která ovlivnila ukazatel ROE o 3,28 %. 

4.5.3 Porovnání metody postupných změn a metody logaritmické 

 Z dosažených výsledků metod postupných změn a logaritmické je lze říci, že u obou 

těchto metod se vlivy dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE téměř shodují. Ve 
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sledovaném období 2005 - 2010 mělo největší vliv na ROE čisté ziskové rozpětí. Na 

vrcholový ukazatel působilo jak pozitivně, tedy ukazatele navyšovalo, tak negativně, hodnotu 

ukazatele snižovalo. Na ukazatel měly vliv tržby i výsledky hospodaření za sledované období. 

Mezi lety 2005 - 2008 DOTEX dosahoval kladných výsledků tržeb i výsledků hospodaření. 

Tyto kladné výsledky přerušil rok 2009, kdy se společnost ocitla ve výrobní i finanční krizi. 

Došlo ke snížení poptávky po produktech, snížení tržeb a zápornému výsledku hospodaření. I 

přes negativní výsledky společnost dále pokračuje ve své činnosti. 
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5. Závěr 

 

 Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit rentabilitu a zadluženost podniku DOTEX spol. 

s r.o. Nový Jičín v období 2005 - 2010 za použití metod finanční analýzy, horizontální a 

vertikální analýzy, poměrových ukazatelů a analýzy odchylek. 

 Veškeré informace, potřebné pro dosažení výsledků, byly získány z účetních výkazu 

společnosti za roky 2005 – 2010. Bakalářská práce byla rozdělena do dvou částí, teoretické a 

praktické. 

 Teoretickou část tvořila druhá kapitola, která byla změřena na východiska finanční 

analýzy, především na ukazatele rentability a zadluženosti. Třetí kapitola byla věnována 

charakteristice společnosti DOTEX spol. s r.o Nový Jičín. 

 Teoretické poznatky byly následně využity v praktické části, tedy čtvrté kapitole. Tato 

kapitola se věnovala zjištění výsledků na základě horizontální a vertikální analýzy, 

zhodnocení finančního zdraví podniku pomocí ukazatelů rentability a zadluženosti. 

Následovalo rovnání firmy s odvětvím a pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu, 

pomocí kterého byl vyčíslený vliv dílčích ukazatelů na ukazatel vrcholový. 

 Na základě výpočtů vyšel rok 2007 jako nejúspěšnějším rokem z hlediska rentability i 

zadluženosti. V tomto roce dosahovala společnost nejvyššího čistého zisku. Naopak v letech 

2009 a 2010 se společnost potýkala s následky finanční krize. V tyto roky podnik vykazoval 

ztrátu. 

 Závěrem můžeme zhodnotit firmu DOTEX spol. s r.o. Nový Jičín jako středně velkou 

společnost usilující o zlepšení svého finančního zdraví a stability. I přes silné konkurenční 

prostředí si podnik udržuje dobré jméno na trhu pro svou technickou zdatnost, flexibilnost a 

přizpůsobení se zákazníkovi. 

 Do budoucna by se podnik měl zaměřit na snižování celkové zadluženosti a zvyšování 

rentability vlastního kapitálu. Jelikož cizí zdroje představují pro podnik významný zdroj 

financování, které dostávají firmu do finančních potíží, měl by se zaměřit na optimální poměr 

vlastního a cizího kapitálu. Vlastní kapitál by mohl být navýšen například vkladem nového 

společníka či společníků, popřípadě příchodem nového investora, kteří by společnost finančně 

posílili. Podnik by měl pro zajištění vysokých zisků usilovat o kvalitní výrobu za optimální 

cenu, která bude vůči konkurenci stále výhodná pro zákazníky. 
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Seznam použitých zkratek 

A  Aktiva 

a.s.  Akciová společnost 

EAC  Zisk pro akcionáře 

EAT  Zisk po zdanění 

EBIT  Zisk před úroky a zdaněním 

EBT  Zisk před zdaněním 

EBITDA Zisk před úroky, odpisy a zdaněním 

NACE  Klasifikace ekonomických činností 

NOPAD Provozní zisk po zdanění plus úroky 

OKEČ  Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

ROA  Rentabilita aktiv 

ROCE  Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE  Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  Rentabilita tržeb 

spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným 

T  Tržby 

THP  Technicko-hospodářský pracovník 

tis. Kč  Tisíce korun 

VH  Výsledek hospodaření 

VK  Vlastní kapitál 

Δ  Změna 
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- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 

odst. 3);  

- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována v 

Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v 

informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;  

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

V Ostravě dne 11.5.2012 

 

 

 

         …………………………… 

                                                                                                                  Adriana Siederová 
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Příloha č. 1: Horizontální analýza rozvahy 

 

Horizontální analýza aktiv Relativní změna (%) 
  05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 

Aktiva celkem 1,26% 11,71% 14,54% -28,13% 8,77% 

Dlouhodobá aktiva 2,68% 18,32% 52,13% -8,46% -20,64% 

Dlouhodobý nehmotný majetek -40,17% 35,66% -17,53% -63,13% -100,00% 

Dlouhodobý hmotný majetek 4,10% 17,99% 53,66% -7,81% -20,27% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oběžná aktiva 1,24% 9,76% -1,83% -41,36% 39,80% 

Zásoby -11,67% -0,56% -3,07% -21,38% 36,40% 

Celkové pohledávky 22,10% 11,08% -6,75% -45,87% 41,75% 

Krátkodobý finanční majetek -47,60% 98,61% 44,34% -88,24% 72,84% 

 

 

Horizontální analýza pasiv Relativní změna (%) 
  05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 

Pasiva celkem 1,26% 11,71% 14,54% -28,13% 8,77% 

Vlastní kapitál 66,74% 55,44% 11,34% -82,42% -135,52% 

Základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

VH minulých let -92,28% -687,39% 76,84% 126,45% -131,52% 

VH běžného účetního období -27,38% 59,29% -5,02% -335,62% -71,13% 

Cizí zdroje -1,97% 7,34% 15,00% -21,51% 13,63% 

Rezervy -46,94% 0,00% 0,00% -100,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky 3,43% 10,33% 12,35% -25,54% 19,56% 
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Příloha č. 2: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

 

Horizontální analýza nákladů Relativní změna (%) 

  05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 

Spotřeba materiálu a energie 42,21% 21,13% -17,09% -47,47% 13,31% 

Osobní náklady -3,55% -2,30% 18,22% -35,07% -9,35% 

Odpisy dlouhod. nehm. a hmot. majetku 18,32% 1,80% 21,41% 16,90% -10,02% 

Ostatní provozní náklady -36,08% -20,23% 146,81% -70,26% -6,76% 

Nákladové úroky  -27,49% 1,81% 15,60% -18,71% 3,02% 

Ostatní finanční náklady 63,12% -0,72% 63,21% -43,83% 28,66% 

Daň z příjmu splatná                   31,37% 202,99% 34,48% 0,00% 0,00% 

náklady celkem 20,20% 12,03% -3,58% -41,36% 2,68% 

 

 

Horizontální analýza výnosů Relativní změna (%) 

  05/ 06 06/07 07/08 08/09 09/10 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 9,61% 13,29% 0,32% -51,29% 3,65% 

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu -63,17% 57,08% 373,06% -88,61% 71,76% 

Ostatní provozní výnosy -82,43% 423,08% 591,18% -92,77% 502,94% 

Ostatní finanční výnosy  122,22% 157,50% 168,93% -81,23% 29,81% 

výnosy celkem: 7,73% 13,89% 5,63% -53,68% 5,01% 
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Příloha č. 3: Vertikální analýza rozvahy 

 

Vertikální analýza aktiv 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dlouhodobá aktiva 28,73% 29,02% 30,59% 40,58% 51,61% 37,71% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,92% 0,54% 0,66% 0,47% 0,24% 0,00% 

Dlouhodobý hmotný majetek 27,81% 28,48% 29,94% 40,11% 51,36% 37,71% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oběžná aktiva 71,27% 70,98% 69,41% 59,42% 48,39% 62,29% 

Zásoby 33,05% 28,71% 25,44% 21,50% 23,48% 29,50% 

Celkové pohledávky 32,90% 39,52% 39,11% 31,80% 23,91% 31,21% 

Krátkodobý finanční majetek 5,32% 2,74% 4,85% 6,11% 1,00% 1,59% 

 

 

Vertikální analýza pasiv 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 6,40% 10,23% 14,27% 13,00% 3,75% -1,17% 

Základní kapitál 4,44% 4,25% 3,81% 3,12% 5,12% 4,50% 

Fondy 2,46% 2,36% 2,11% 1,73% 2,84% 2,49% 

VH minulých let -6,38% -0,47% 2,49% 3,60% 13,37% -3,70% 

VH běžného účetního období 5,88% 4,09% 5,85% 4,55% -17,58% -4,46% 

Cizí zdroje 93,60% 89,77% 85,73% 87,00% 96,25% 101,17% 

Rezervy 6,23% 3,17% 0,00% 8,19% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky 87,37% 86,60% 85,73% 78,81% 96,25% 101,17% 
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Příloha č. 4: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

 

Vertikální analýza nákladů 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Spotřeba materiálu a energie 51,15% 60,52% 65,43% 56,26% 50,40% 55,61% 

Osobní náklady 43,13% 34,61% 30,18% 37,01% 40,97% 36,17% 

Odpisy dl. nehm. a hmot. majetku 2,64% 2,60% 2,37% 2,98% 5,94% 5,20% 

Ostatní provozní náklady 1,73% 0,92% 0,66% 1,68% 0,85% 0,77% 

Nákladové úroky  0,60% 0,36% 0,33% 0,39% 0,55% 0,55% 

Ostatní finanční náklady 0,66% 0,90% 0,80% 1,35% 1,29% 1,62% 

Daň z příjmu splatná 

                     0,08% 0,09% 0,24% 0,33% 0,00% 0,07% 

náklady celkem: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

Vertikální analýza výnosů 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb 97,31% 99,01% 98,49% 93,54% 98,36% 97,09% 

Tržby z prodeje dl. majetku a 

materiálu 2,53% 0,86% 1,19% 5,34% 1,31% 2,15% 

Ostatní provozní výnosy 0,10% 0,02% 0,08% 0,51% 0,08% 0,46% 

Ostatní finanční výnosy  0,05% 0,11% 0,24% 0,61% 0,25% 0,30% 

výnosy celkem: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Příloha č. 5: Rozvaha 

 

Rozvaha 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AKTIVA CELKEM 26192 26521 29626 33934 24388 26528 

Dlouhodobý majetek 7428 7627 9024 13728 12567 9973 

Dlouhodobý nehmotný majetek 239 143 194  160 59 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 7189 7484 8830 13568 12508 9973 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 18424 18652 20472 20098 11785 16475 

Zásoby 8543 7546 7504 7274 5719 7801 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 8505 10385 11536 10757 5823 8254 

Krátkodobý finanční majetek 1376 721 1432 2067 243 420 

Časové rozlišení 340 242 130 108 36 80 

PASIVA CELKEM 26192 26521 29626 33934 24388 26528 

Vlastní kapitál 1443 2406 3740 4164 732 -260 

Základní kapitál 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Kapitálové fondy  454 454 454 454 454 454 

Rezervní fondy 100 100 100 100 100 100 

VH minulých let -1437 -111 652 1153 2611 -823 

VH běžného účetního obd. 1326 963 1534 1457 -3433 -991 

Cizí zdroje 24600 24115 25886 29770 23367 26551 

Rezervy 1404 745 0 2625 0 0 

Krátkodobé závazky 19694 20370 22475 25250 18800 22477 

Bankovní úvěry a výpomoci 3502 3000 3411 1895 4567 4074 

Časové rozlišení 149 0 0 0 289 237 
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Příloha č. 6: Výkaz zisku a ztrát 

 

Výkaz zisku a ztrát 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0 0 

Obchodní marže 0 0 0 0 0 0 

Výkony 75690 84473 99581 96137 48410 53390 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 68631 75226 85223 85492 41640 43160 

Výkonová spotřeba 43836 54580 69733 61752 31191 33121 

Spotřeba materiálu a energie 32628 46400 56205 46598 24477 27734 

Přidaná hodnota 31854 29893 29848 34385 17219 20269 

Osobní náklady 27514 26537 25927 30650 19900 18040 

Daně a poplatky 194 165 103 119 117 99 

Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku 1687 1996 2032 2467 2884 2595 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 1784 657 1032 4882 556 955 

Ostatní provozní výnosy 74 13 68 470 34 205 

Ostatní provozní náklady 1106 707 564 1392 414 386 

Provozní výsledek hospodaření 2146 1915 2497 2619 -2645 -11 

Nákladové úroky  382 277 282 326 265 273 

Ostatní finanční výnosy  36 80 206 554 104 135 

Ostatní finanční náklady 423 690 685 1118 628 808 

Finanční výsledek hospodaření  -769 -885 -760 -889 -788 -946 

Daň z příjmu splatná 

                     51 67 203 273 0 34 

Daň z příjmu odložená 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  1326 963 1534 1457 -3433 -991 

Výsledek hospodaření před zdaněním 1377 1030 1737 1731 -3433 -957 

 

 

 


