
 



2 

 

 



3 

 

 



4 

 



1 

Abstrakt v českém jazyce:  

Cílem bakalářské práce je pomocí finanční analýzy zhodnotit finanční zdraví podniku 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. v letech 2007 – 2010. V teoretické části se bakalářská 

práce zaměřuje na finanční analýzu a její metody výpočtu včetně bankrotních a bonitních 

modelů. Praktická část je věnována výpočtům jednotlivých částí poměrové analýzy a 

zvolených bankrotních či bonitních modelů analyzované společnosti. 

Klíčová slova: finanční analýza, poměrové ukazatele, rentabilita, zadluženost, 

aktivita, likvidita 

Abstract 

The objective of this bachelor’s thesis is to assess financial health of the company 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. in years 2007 - 2010 using financial analysis. Theoretical 

part of the bachelor’s thesis is focused on financial analysis and its methodology of financial 

ratios’ calculation, including bankruptcy and solvency models. The practical part is devoted to 

calculation of individual parts of the ratio analysis and selected bankruptcy or solvency 

models in analyzed company. 

Keywords: Financial Analysis, Ratio Indicators, Profitability, Indebtedness, Activity, 

Liquidity 
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Úvod 

Základem úspěchu firmy je její správné řízení. Každý podnik chce uspět mezi 

konkurencí v rámci svého trhu, a proto musí pečlivě vážit svá rozhodnutí, která povedou 

k  nejefektivnějšímu hospodaření firmy. Při mapování finanční a hospodářské situace podniku 

se manažeři neobejdou bez důkladného rozboru účetních údajů a finančních výkazů 

společnosti, s jejichž pomocí lze identifikovat slabá místa ve finančním řízení.  

Hlavním úkolem této práce je provést finanční analýzu průmyslového podniku 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Tato firma je předním evropským výrobcem za tepla 

válcovaných výrobků z oceli. Finanční analýza bude provedena za období 2007-2010. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V první části nalezneme teoretickou část a 

druhá část je věnována praktické části, tedy podniku EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

Teoretická část se zabývá nejen charakteristikou finanční analýzy, ale také jejími 

zdroji dat. Jsou zde definovány metody výpočtu horizontální, vertikální a poměrové analýzy 

podniku. Poměrová analýza byla zvlášť rozdělena na ukazatele likvidity, rentability, 

zadluženosti, aktivity a ukazatele finančního trhu. Závěr teoretické části byl věnovaný 

bankrotním a bonitním modelům. 

Praktická část je zaměřená na zhodnocení celkové finanční situace podniku EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a.s.  
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1 Finanční analýza a její charakteristika 

Účelem finanční analýzy je především vyjádřit, pokud možno komplexně, finanční 

situaci podniku. Důležité je podchytit všechny její složky. Při podrobnější analýze je vhodné 

zhodnotit některou ze složek finanční situace, a to rozbor zadluženosti, rozbor rizik platební 

neschopnosti a jiné. 

Finanční analýza představuje hodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření podniku. I jakékoliv finanční rozhodování musí být 

podloženo finanční analýzou, na jejíchž výsledcích je založeno řízení majetkové i finanční 

struktury podniku, investiční a cenová politika, řízení zásob atd.	 5  

Finanční analýza představuje metodu, která využívá data finančního výkaznictví. 

Jednotlivé údaje poměřuje mezi sebou navzájem. Jejím hlavním faktorem je, že rozlišuje 

vypovídací schopnost jednotlivých finančních dat. Samotné finanční údaje nejsou schopny 

poskytnout úplný přehled o finanční situaci podniku, o jeho silných a slabých stránkách a 

celkové kvalitě hospodaření podniku. Finanční analýza využívá speciálních metodických 

prostředků.	 6  

Finanční analýza se dělí na interní a externí. Interní finanční analýza je jednou 

z činností controllingu  podniku. Externí finanční analýza je zpracovávána z vnějšku např. 

bankami, investory, obchodními partnery a konkurenty. 2  

Existují dvě rozborové techniky pro finanční analýzu, a to tzv. procentní rozbor a 

poměrová analýza. Tyto rozborové techniky vycházejí z absolutních ukazatelů.  

  Procentní rozbor je technika, která počítá podíl jednotlivých položek rozvahy na 

aktivech a položek výsledovky na výnosech. Této analýze říkáme vertikální analýza. Oproti 

tomu horizontální analýza je založena na srovnávání rozdílů v čase. Poměrová analýza 

pracuje s poměrovými ukazateli vypočtenými z absolutních ukazatelů.  

  



7 

1.1 Zdroje dat pro zpracování finanční analýzy 

Data jsou důležitým podkladem pro vytvoření finanční analýzy. Základním a 

výchozím zdrojem informací pro zpracování finanční analýzy jsou výkazy: 

• finančního účetnictví, jsou to dokumenty zobrazující finanční situaci podniku. 

Cílem těchto finančních výkazů je poskytnout informace o finanční pozici, 

výkonnosti a změnách ve finanční pozici. Tyto informace jsou užitečné 

rozsáhlému okruhu uživatelů při tvorbě ekonomických rozhodnutí. 

• vnitropodnikového účetnictví, jejichž úkolem je poskytovat údaje pro 

rozhodování, kontrolu a motivaci. Jedná se o interní zdroje informací. Každá 

společnost si vytváří své interní zdroje podle svých potřeb.  

Tato data nejsou veřejně dostupná. Patří zde výkazy zachycující vynakládání 

podnikových nákladů členěných na druhové a kalkulační, výkazy o spotřebě 

nákladů na jednotlivé výkony aj. 2  

 

1.1.1 Rozvaha  

Rozvaha nebo také výkaz o finanční pozici je jedním ze základních výkazů účetní 

závěrky. Podává přehled o majetku podniku a zdrojích jeho krytí v peněžním vyjádření 

k určitému datu. Umožňuje posoudit finanční pozici podniku.  

 Rozvaha a její rozdělení 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek 

• dlouhodobý hmotný majetek 

• dlouhodobý nehmotný majetek 

• finanční investice 

 

Vlastní kapitál 

• základní kapitál 

• kapitálové fondy 

• fondy ze zisku 

• výsledek hospodaření běžného 

účetního období 

• výsledek hospodaření z minulých let 
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Oběžná aktiva 

• zásoby 

• pohledávky 

• krátkodobý finanční majetek 

 

Cizí zdroje 

• závazky (dlouhodobé, krátkodobé) 

• úvěry 

• rezervy 

 

Ostatní aktiva 

• časové rozlišení 

 Ostatní pasiva 

• časové rozlišení 

Aktiva celkem   Pasiva celkem 

Tabulka 1 – rozvaha a její členění (Zdroj: Dluhošová D., 2006) 

Aktiva lze obecně charakterizovat jako majetek podniku, který je členěný podle 

jednotlivých věcných druhů. Z hlediska věcného lze aktiva rozdělit na stálá aktiva a oběžná. 

Pasiva lze charakterizovat jako tentýž majetek podniku, který je však členěný podle 

zdrojů krytí tohoto majetku. Zdroje krytí členíme na vlastní a cizí.  

Základní podmínkou rozvahy je, že úhrn aktiv se musí rovnat úhrnu pasiv, protože na 

obou stranách rozvahy je zachycen tentýž soubor majetku podniku. 
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1.1.2 Výkaz zisků a ztrát  

Výkaz zisků a ztrát slouží ke zjištění výsledku hospodaření podniku. Podkladem pro 

sestavení výkazu zisku a ztráty jsou náklady, výnosy a zisk. Výkaz zisku a ztrát je povinnou 

součástí účetní závěrky, a to podle zákona o účetnictví.  

„Náklady můžeme definovat jako peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů.  Se 

vznikem nákladů je spojen úbytek majetku podniku vykazovaný v rozvaze. V praxi se 

náklady ve výkazu zisku a ztráty projeví jako spotřeba, opotřebení majetku a přírůstek 

závazků. 

Výnosy se definují jako peněžní vyjádření výsledků plynoucích z provozování 

podniku a představují finanční částky, na které má podnik nárok z titulu prodeje zboží a 

služeb. Výnosy zahrnují hodnotové navrácení spotřebovaného majetku a jeho přírůstek.“	 2  

Náklady a výnosy jsou tříděny do oblastí tvořící podnikatelské aktivity.  Tyto aktivity 

nazýváme provozní, finanční a mimořádné. 

Výsledek hospodaření je možné rozdělit do tří částí: 

• Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

• Výsledek hospodaření z finanční činnosti 

• Výsledek hospodaření z mimořádné činnosti. 

Součtem těchto tří částí získáme konečný výsledek hospodaření. 

Základní struktura druhového členění nákladů 

• spotřeba materiálu a energie 

• služby nakoupené od externích dodavatelů 

• odpisy dlouhodobého majetku 

• osobní náklady 

• daně a poplatky a ostatní provozní náklady 

• finanční náklady 

• tvorba rezerv a opravných položek k provozním a finančním nákladům 

• mimořádné náklady 
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Výnosy podniku zahrnují především: 

• tržby za vlastní výkony a zboží 

• změny stavu vnitropodnikových zásob 

• aktivace 

• různé jiné provozní 

• finanční výnosy 

• mimořádné výnosy 

1.1.3 Výkaz Cash Flow  

Cash Flow, nebo také peněžní tok, se rozumí příjem nebo výdej peněžních prostředků.  

Peněžní tok za určité období představuje tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních 

prostředků za toto období..  

Výkaz Cash Flow rozdělujeme podle základních aktivit na tři části: 

• Cash Flow z provozní činnosti 

• Cash Flow z investiční činnosti 

• Cash Flow  z finanční činnosti 

Dvě metody sestavení Cash Flow 

• Nepřímá metoda  

• Přímá metoda  
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1.1.4 Vyhodnocování pracovního kapitálu 

„Nejvíce nevysvětlitelným úkolem pro výše postaveného manažera je spatřit zisk na 

spodní straně výkazu zisků a ztrát a přitom se vyrovnat s požadavky ze strany účetních 

pracovníků ohledně získání většího objemu hotovosti, protože není k dispozici dostatek 

prostředků pro splnění všech běžných peněžních požadavků. Co se stalo? Mohlo dojít 

k nákupům rozsáhlých aktiv, což však běžně vyžaduje schválení ze strany vyššího vedení, 

takže o tom každý ví. Hlavním zbývajícím důvodem, proč dochází k odtékání peněz, je 

skutečnost, že se zvýšily požadavky na pracovní kapitál. Často je nazýván revizor, aby 

zkontroloval prvky v této klíčové investiční oblasti a informoval vedení, proč došlo k zvýšení 

nároků na pracovní kapitál a jak toto zvýšení redukovat. Tento oddíl je věnován zkoumání 

prvků pracovního kapitálu a tím, jak je vyhodnocovat.  

Existují tři složky pracovního kapitálu. První dvě, pohledávky a zásoby, představují 

čisté užití hotovosti. Třetí složka, závazky, je zdrojem hotovosti. Takže celkový objem 

pracovního kapitálu je dán vzorcem: pohledávky plus zásoby mínus závazky. Má-li se 

redukovat investice do pracovního kapitálu, pak je třeba buď snížit objem pohledávek nebo 

zásob, nebo zvýšit objem závazků. Než učiníme jakýkoli úkon směřující ke změně investice 

do pracovního kapitálu, je nejlepší nejprve pochopit, co zapříčinilo každé zvýšení nároků na 

pracovní kapitál, které je nyní v ohnisku pozornosti vedení. V souladu s tím by revizor měl 

zkontrolovat nejvíce obvyklé případy změn pracovního kapitálu, aby nalezl viníka.“	 1  
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2 Metody výpočtu finanční analýzy 

Metody finanční analýzy jsou finančním managementem, popřípadě i jinými uživateli, 

používány jako nástroj pro finanční hodnocení podniku. Klasická finanční analýza zahrnuje 

dvě části, které jsou navzájem propojené 

- kvalitativní  

- kvantitativní (technická analýza). 

 

„Fundamentální analýza – je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných 

souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků, na 

jejich subjektivních odhadech i na citu pro situace a jejich trendy. Východiskem 

fundamentální analýzy podniku je obvykle podrobné zjištění prostředí, ve kterém se podnik 

nachází. Kvalitativní analýza vytváří základní rámec pro technickou (kvantitativní) finanční 

analýzu.“ 6  

Kvantitativní – technická analýza posuzuje především ekonomické jevy, a to pomocí 

algoritmizovaných metod. Technickou analýzu většinou členíme na poměrovou, horizontální 

a vertikální. 4, 7  

2.1 Horizontální analýza podniku 

Zkoumá změny absolutních ukazatelů v čase. Vychází z účetních výkazů rozvahy, 

výkazu zisku a ztrát, a také z výročních zpráv.  Finanční účetní výkazy obsahují jak údaje 

týkající se běžného roku, tak údaje z předcházejících let nebo alespoň z minulého roku. Je 

nutné mít k dispozici údaje za minimálně dvě po sobě jdoucí období. 8  

 

Horizontální analýza je založena především na analýze trendů, která sleduje vývoj 

jednotlivých položek výkazů v čase. Její vyhodnocení se provádí pomocí vyčíslení 

absolutních a relativních změn položek, které se provádí horizontálně po řádcích.  
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2.2 Vertikální analýza 

Spočívá v tom, že se na jednotlivé položky účetních výkazů pohlíží v relaci k nějaké 

veličině, zjišťuje procentní podíl jednotlivých položek výkazů na zvoleném základu.  Při 

hodnocení struktury aktiv pomocí vertikální analýzy je zřejmé, jaké je složení hospodářských 

prostředků, které jsou potřebné pro výrobní a obchodní aktivity podniků a z jakých zdrojů 

byly kryty. Vertikální analýza pracuje s účetními výkazy v jednotlivých letech odshora dolů. 

 Výhodou vertikální analýzy je její nezávislost na meziroční inflaci, která umožní 

využít srovnatelnosti výsledků analýz z různých minulých let. 7,8  

2.3 Poměrová analýza 

Poměrové ukazatele umožňují rychlý obraz o základních finančních charakteristikách 

firmy. Označujeme je jako určité síto, které zachytí oblast vyjadřující podrobnější analýzu. 

Poměrová analýza umožňuje mezipodnikové srovnávání nebo srovnávání s odvětvovým 

průměrem.  

Obecně členíme poměrové ukazatele do 5 skupin.  

A to na ukazatele: 

• rentability 

• likvidity 

• zadluženosti 

• aktivity 

• finančního trhu. 

V dnešní době se využívá pro mezipodnikové srovnávání Benchmarking. 

Benchmarking znamená standard, respektive značku nebo měřítko, vůči kterému 

porovnáváme určitou veličinu. Pojem Benchmarking vznikl v  80. letech. Známý se stal díky 

firmě Xerox Corporation, která ho jako nástroj managementu poprvé aplikovala v roce 

1979.	 14  
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Benchmarking lze členit na: 

• Interní – týká se především srovnávání v rámci stejné organizace 

• Externí – porovnává stejné nebo podobné činnosti mezi vlastní firmou a 

srovnávanou firmou.  

Účelem Benchmarkingu je stanovit cíle, které by dopomohly k tomu, aby organizace 

mohla nastartovat reálný proces zlepšování. Důležité je, aby organizace porozuměla změnám, 

které jsou k takovému zlepšování nezbytné. 

 

2.4 Základní poměrové ukazatelé 

2.4.1 Ukazatelé rentability 

„Tato skupina ukazatelů ukazuje ziskovost provozních činností firmy. Je zde důležité  

poznamenat, že jejich měrné hodnoty jsou založeny na minulém plnění. Obecně platí, že 

ukazatelé ziskovosti patří mezi nejméně stabilní/nejvíce proměnlivé, protože řada jejich 

proměnných veličin je mimo rámec ovlivnění ze strany firmy. Existují tři ukazatelé hrubé 

ziskovosti; ty, které měří marži, ty, které měří výnosy a ty, které měří vztah mezi tržními a 

účetními hodnotami.“	 3  

Ukazatel rentability celkových aktiv (ROA) 

Tento ukazatel vyjadřuje, do jaké míry se společnosti daří generovat zisk 

z dostupných, do podnikání investovaných aktiv, a to bez ohledu na to, z kterých zdrojů byla 

aktiva pořízena. Ukazatel rentability celkových aktiv by měl mít rostoucí trend a je pokládán 

za rozhodující měřítko rentability.  

Rentabilita aktiv je dána vztahem:  

ROA = (výsledek hospodaření/aktiva) x 100 %  (2.1) 
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) hodnotí výnosnost kapitálu, který do 

podniku vložili jeho akcionáři či vlastníci. Míra ziskovosti vypočtená z vlastního kapitálu je 

ukazatelem, jímž akcionáři či vlastníci zjišťují, jestli jejich kapitál přinese dostatečný výnos, 

zdali je využíván s intenzitou, která odpovídá velikosti jejich investičního rizika. Tento 

ukazatel by měl dlouhodobě růst.  

Rentabilita vlastního kapitálu je dána vztahem: 

 

ROE = (Zisk/Vlastní kapitál) x 100 %       (2.2) 

 

Rentabilita tržeb (ROS) je někdy označována také jako firemní marže provozního 

zisku. Tento ukazatel patří mezi  běžně sledované ukazatele finanční analýzy, který je však 

vhodné srovnat v čase a vzájemně mezi podniky. Vysoká rentabilita tržeb naznačuje, že 

společnost prodává své výrobky dobře. Nízká rentabilita tržeb ukazuje opak. Rentabilita tržeb 

by měla mít v čase rostoucí trend.  

Ukazatel rentability tržeb je dán vztahem: 

 

ROS = (Zisk/tržby) x 100 % 	      (2.3) 

 

2.3.2. Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity se zaměřují na schopnost společnosti krátkodobě dostát svým 

závazkům. Tyto ukazatelé navazují na ukazatele zadluženosti. Rozlišujeme dva pojmy: 

Likvidita je ekonomický termín, který vyjadřuje všeobecnou způsobilost společnosti 

hradit si své závazky, získat dostatečné množství peněžních prostředků 

Solventnost znamená připravenost hradit své závazky v okamžiku jejich splatnosti. 

Ukazatel celkové likvidity nebo běžná likvidita hodnotí poměr krátkodobého 

majetku firmy ke krátkodobým cizím zdrojům. Za přiměřenou výši tohoto ukazatele 

považujeme rozmezí od 1,5 do 2,5.  

Celková likvidita je dána vztahem: 

 

Běžná likvidita = oběžná aktiva/Krátkodobé závazky    (2.4) 
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 Ukazatel pohotové likvidity vyjadřuje, jaká část krátkodobých závazků je krytá 

pouze finančním majetkem. Tento ukazatel je významný především při analýze likvidity 

velkých korporací. Doporučená hodnota tohoto ukazatele se nalézá v rozhraní od 1 do 1,5. 

Pohotová likvidita je dána vztahem: 

 

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva-zásoby)/krátkodobé závazky   (2.5) 

 

Ukazatel okamžité likvidity je ukazatel, který vyjadřuje okamžitou schopnost 

společnosti uhradit své krátkodobé závazky.   

Finanční majetek obsahuje nejen peníze, ale také jejich ekvivalenty jako jsou 

krátkodobé cenné papíry, splatné dluhy, směnečné dluhy a šeky. Doporučená hodnota 

ukazatele okamžité likvidity se pohybuje mezi 0,2 až 0,5.  

Okamžitá likvidita je dána vztahem: 

 

Okamžitá likvidita = finanční majetek/krátkodobé závazky   (2.6) 

2.4.2 Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti uplatňují vztah mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem nebo 

jejich složkami, které jsou zdroji financování podniku. Tento ukazatel vypovídá o tom, kolik 

majetku podniku je financováno cizím kapitálem.   

Investoři a poskytovatele dlouhodobých úvěrů se zajímají o tento ukazatel 

zadluženosti. Ta zpravidla nemá jen negativní charakter.  Jejím růstem lze přispět k růstu 

rentability, a to díky vlivu působení finanční páky, která však zvyšuje riziko finanční 

nestability. 

Ukazatel celkové zadluženosti – tento ukazatel nám charakterizuje jaká je finanční úroveň 

firmy. Znázorňuje nám míru krytí firemního majetku cizími zdroji. Čím vyšší je hodnota 

ukazatele, tím je větší riziko věřitelů.  

Celková zadluženost je dána vztahem: 

 celková zadluženost = (cizí kapitál/celková aktiva) x 100 % 	   (2.7) 
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Koeficient zadluženosti plní stejnou funkci jako ukazatel celkové zadluženosti.  

Koeficient zadluženosti je dán vztahem: 

Koeficient zadluženosti = (cizí kapitál/vlastní kapitál) x 100		 %    (2.8) 

 

Úrokové krytí vypovídá o schopnosti podniku absorbovat další úvěry na základě 

vztahu mezi celkovým efektem reprodukce a úrokové platby. Na placení úroků potřebujeme 

celý zisk, pokud ukazatel je roven 1. Na vyplácení dividend nám nezůstanou finanční 

prostředky.  Podnik nevydělá ani na úroky, pokud je hodnota menší než 1.  Podnik je 

efektivní, je-li hodnota ukazatele vyšší než 1. 

Úrokové krytí je dáno vztahem: 

 

Úrokové krytí = (zisk před úroky a zdaněním)/úroky    (2.9) 

 

Úrokové zatížení je ukazatel vypovídající o zatížení podniku úrokovými náklady.  

Podnik je schopen tolerovat vyšší podíl cizích zdrojů jen tehdy, jestliže má dlouhodobě nízké 

úrokové zatížení. Pro podnik je vhodné mít nižší hodnotu ukazatele. 

Úrokové zatížení je dáno vztahem: 

 

Úrokové zatížení = (placené úroky) / (zisk + placené úroky) x 100  (2.10) 

 

Dlouhodobá zadluženost má stejnou vypovídací funkci jako celková zadluženost. 

Pomáhá najít optimální vztah krátkodobých a dlouhodobých cizích zdrojů. Mezi dlouhodobé 

cizí zdroje patří závazky, rezervy, úvěry, ale také dlouhodobé obchodní závazky. Pokud 

hodnota ukazatele dlouhodobé zadluženosti je vysoká, může se firma dostat do problémů. 

Věřitelé by měli být dostatečně chráněni pro případ platební neschopnosti. 

Dlouhodobá zadluženost je dána vztahem: 

 

Dlouhodobá zadluženost = dlouhodobý cizí kapitál/celková aktiva				 %   (2.11) 
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Běžná zadluženost je podíl krátkodobého cizího kapitálu s celkovými aktivy. Do 

čitatele zahrnujeme nejen krátkodobé závazky, ale také pasivní, přechodné dohadné položky a 

běžné bankovní úvěry.  

Běžná zadluženost je dána vztahem: 

 

Běžná zadluženost = krátkodobý cizí kapitál/celková aktiva %    (2.12) 

 

Úvěrová zadluženost znázorňuje úvěrovou zadluženost podniku. V čitateli jsou 

zahrnuty provozní a investiční úvěry. Jejich splatnost je delší než 1 rok. Klesající trend tohoto 

ukazatele je považován za optimální výsledek. Tento ukazatel je rozhodující pro banku. 

Banka na základě tohoto ukazatele rozhodne, zda firmě poskytne či neposkytne úvěr.  

Úvěrová zadluženost je dána vztahem:  

 

Úvěrová zadluženost =  úvěry/vlastní kapitál 	 %     (2.13) 

 

Doba návratnosti úvěru nám vyjadřuje dobu, která jsou potřebná ke splácení 

poskytnutých úvěrů.  Tento ukazatel využívají komerční banky, pro které je rozhodující, aby 

doba návratnosti úvěru byla co nejnižší.  

Tento ukazatel je vyjádřen vztahem: 

 

Doba návratnosti úvěru = úvěry/(EAT + odpisy)    (2.14) 

 

 

2.4.3 Ukazatelé aktivity 

„Tato skupina ukazatelů měří, jak efektivně firma využívá svá aktiva. U ukazatelů 

aktivity je třeba zvláštní opatrnosti při interpretaci extrémních výsledků v každém z obou 

směrů, když velmi vysoké hodnoty mohou indikovat možné problémy v dlouhodobém 

horizontu, zatímco velmi nízké hodnoty mohou indikovat současné problémy z titulu 

negenerování dostatečných obratů nebo přehlížení ztrát na aktivech, jež jsou zastaralá nebo 

nadbytečná. Důvod, proč vysoký ukazatel aktivity nemusí být z dlouhodobého pohledu dobrý 

je v tom, že firma nemusí být schopna se přizpůsobit ještě vyššímu stupni aktivity, a tudíž 

může promeškat tržní příležitost. Lepší analýza a plánování může firmě pomoci se tímto 

problémem vyrovnat.“ 3  
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Nejčastěji se můžeme setkat s těmito ukazateli: 

Obrat celkových aktiv lze charakterizovat jako počet obrátek za daný časový 

interval. Pomocí tohoto ukazatele je možné vyhodnotit stav využití aktiv, který je důležitý při 

rozhodování o dalším vývoji podnikatelských aktivit. Čím vyšší je ukazatel, tím lépe podnik 

majetek využívá.	 9  

Obrat celkových aktiv je dán vztahem: 

 

Obrat celkových aktiv = tržby/celková aktiva    (2.15) 

Doba obratu celkových aktiv = 365/obrat celkových aktiv  (2.16) 

.  

Doba obratu aktiv udává průměrný počet dnů, který je nutný ke zjištění doby obratu 

celkových aktiv ve vztahu k tržbám. Čím je výsledná hodnota tohoto ukazatele nižší, tím se 

podnik stává efektivnější. V delším časovém období by se hodnota měla snižovat.  

Doba obratu aktiv je dána vztahem: 

 

Doba obratu aktiv = (celková aktiva*360)/tržby   (2.17) 

 

Doba obratu zásob měří dobu, s jakou podnik průměrně prodá své zásoby.  

 Pro podnik je nejjednodušší udržovat dobu obratu zásob na ekonomicky a technicky 

akceptovatelné úrovni. Doba obratu zásob by měla mít klesající tendenci. 

Doba obratu zásob je dána vztahem: 

 

Doba obratu zásob = ( zásoby*360)/tržby			    (2.18) 

Doba obratu pohledávek nám ve skutečnosti vyjadřuje, jak dlouhá je průměrná 

splatnost pohledávek.  Tento ukazatel nám vyjadřuje taktiku řízení pohledávek, která je 

důležitá z hlediska plánování peněžních toků. V praxi lze hodnotu okolo 14 pokládat za 

výbornou, ale hodnotu nad 70 pokládáme za nepříliš uspokojivou.  

Doba obratu pohledávek je dána vztahem: 

 

Doba obratu pohledávek = (pohledávky*360)/tržby      (2.19) 
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Doba obratu závazků nám udává, za kolik dní uhradíme své závazky respektive kolik 

dní čerpá firma dodavatelský úvěr od našich dodavatelů a zaměstnanců. Hodnota tohoto 

ukazatele by měla být vyšší než hodnota doby splatnosti pohledávek.  

Doba obratu závazků je dána vztahem: 

 

Doba obratu závazků = (závazky*360)/tržby    (2.20) 

 

2.5 Bankrotní a bonitní modely 

Bankrotní modely jsou odpovědi na otázku, jaká je pravděpodobnost, že se společnost 

v dohledné době nedostane do bankrotního stavu. Bankrotní modely jsou založeny na 

statistickém zpracování účetních údajů určitého souboru podniků. 

Bonitní modely hodnotí bonity firmy, jejichž cílem je zhodnotit její předpoklady a 

schopnost dostát včas a v plné výši svým závazkům a určit její důvěryhodnost. 

 Mezi nejznámější modely patří Index bonity, Indexy IN, Altmanovo Z-score a  

Kralickův rychlý test. 

Bonita se vyjadřuje podle dosaženého výsledku, který se nejdřív oklasifikuje podle 

tabulky stupnice hodnocení ukazatelů. Konečná známka se stanoví jednoduchým 

aritmetickým průměrem z dosažených známek.  

Stupnice hodnocení ukazatelů 

Ukazatel výborný Velmi dobrý dobrý špatný Ohrožen 

insolvencí 

Kvóta vlastního 

kapitálu 

>30% >20% >10% >0% Záporná 

CF v % tržeb >10% >8% >5% <5% Záporný 

Rentabilita celkového 

kapitálu 

>15% >12% >8% >0% Záporná 

Doba splácení dluhu <3 roky <5 let <12 let >12 let >30 let 

Tabulka 2 - stupnice hodnocení ukazatelů,  
(Zdroj: Sedláček J., Finanční analýza podniku) 
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Kralickův rychlý test zahrnuje čtyři ukazatele, které nesmí podléhat rušivým vlivům. 

Mezi tyto ukazatele patří: 

• Kvóta vlastního kapitálu = 
í	 á

á	
         (2.21) 

• Doba splácení dluhu z Cash flow = 
( í	 á á ý	 č í	 )

č í	
   (2.22) 

• CF v % tržeb = 
ž

           (2.23) 

• ROA = 
	 	 ě í ú 	( ň á	 )

á	
         (2.24) 

Vybrané ukazatelé nám umožňují rychle oklasifikovat analyzovanou firmu.  

Index bonity hodnotí solidnost a solventnost obchodního partnera a je stanoven výpočtem 

kombinace několika podstatných faktorů: 

• situace v zakázkách 

• vývoj podniku 

• platební disciplína 

• produktivita práce 

• poměr vlastního jmění a cizího kapitálu a jiné 

 

Pracuje se šesti ukazateli: 

 

X1 = (cash flow/cizí zdroje)     (2.25) 

X2 = (celková aktiva/cizí zdroje)     (2.26) 

X3 = (zisk před zdaněním/celková aktiva)    (2.27) 

X4 = (zisk před zdaněním/celkové výkony)    (2.28) 

X5 = (zásoby/celkové výkony)     (2.29) 

X6 = (celkové výkony/celková aktiva)   (2.30) 

 

Index bonity se vypočítá pomocí rovnice: 

Bi = 1,5X1 + 0,08X2 + 10X3 + 5X4 + 0,3X5 + 0,1X6  (2.31)     

 

Čím vyšší bude hodnota Bi, tím bude finančně-ekonomická situace hodnocené firmy 

lepší.  

 

Hodnotící stupnice Indexu bonity 
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Situace Extrémně 

špatná 

Velmi 

špatná 

Špatná Určité 

problémy 

Dobrá Velmi 

dobrá 

Extrémně 

dobrá 

Hodnota (-3, -2) (-2, -1) (-1,0) (0,1) (1,2) (2,3) 3 a více 

Tabulka 3 - Hodnotící stupnice Indexu bonity,  
(Zdroj: Sedláček J., Finanční analýza podniku) 
 

Altmanovo Z-score je bankrotní model, který je založený na poměrových ukazatelích. 

Využívá se ve finanční analýze. Cílem modelu je vyjádřit finanční stav firmy pomocí jediné 

hodnoty. Tato hodnota udává, s jakou pravděpodobností se ve střednědobém horizontu 

dostane firma do bankrotního stavu. Hodnota vyjadřuje index důvěryhodnosti zdraví firmy.  

Určený vzorec pro společnosti, jejichž cenné papíry nejsou obchodovatelné 

Z = 0,72X1 + 0,85X2 + 3,11X3 + 0,42 X4 + 1,00X5   (2.32) 

X1 = (čistý pracovní kapitál/celková aktiva)    (2.33) 

X2 = (nerozdělený zisk/celková aktiva)     (2.34) 

X3 = (zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva)    (2.35) 

X4 = (hodnota vlastního kapitálu/hodnota celkových dluhů) (2.36) 

X5 = (tržby/celková aktiva)       (2.37) 

V případě, že hodnota Z>2,9 je možné očekávat uspokojující finanční situaci podniku. 

Je-li hodnota 1,2<Z≤2,9 je podnik v zóně nevyhraněných výsledku. V tomto případě 

nemůžeme s jistotou říci,  zda-li  je podnik v dobré finanční situaci. Nastane-li Z≤1,2 je firma 

ohrožena vážnými finančními problémy 

Index důvěryhodnosti IN byl vytvořen manžely Neumaierovými pro posouzení finančního 

rizika českých společností. Tento index IN se používá pro roční zhodnocení tzv. finančního 

zdraví společnosti.  

IN = V1X1 + V2X2 + V3X3 + V4X4 + V5X5 + V6X6   (2.38) 

X1 = (aktiva/cizí kapitál)        (2.39) 

X2 = (EBIT/nákladové úroky)       (2.40) 
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X3 = (EBIT/celková aktiva)       (2.41) 

X4 = (tržby/celková aktiva)        (2.42) 

X5 = ěž á	 /	( á é	 á + í	ú ě )   (2.43) 

X6 = (závazky po lhůtě splatnosti/tržby)      (2.44) 

Váhy pro zpracovatelský průmysl 

Váhy Hodnoty 

V1 0,24 

V2 0,11 

V3 7,61 

V4 0,48 

V5 0,10 

V6 11,92 

Tabulka 4 - Váhy pro zpracovatelský průmysl 
Zdroj: Dluhošová D., Finanční rozhodování a řízení podniku 
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3 Finanční analýza podniku EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

V této kapitole bude přestavena společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., a 

prostřednictvím jednotlivých ukazatelů bude provedena finanční analýza společnosti. 

Představení společnosti  

Historie společnosti firmy EVRAZ VÍTKOVICE STEEL se datuje prvním vyrobeným 

zkujněným železem v bývalé Rudolfově huti v roce 1830. Stavba předchůdce dnešní ocelárny, 

kterou v současné době nazýváme Nová ocelárna, byla zahájena v roce 1908.  

Produkce výrobků z oceli má ve Vítkovicích již dlouholetou tradici. Svědčí o tom také 

skutečnost, že už v roce 1839 získaly pudlováním vyrobené kolejnice na výstavě ve Vídni 

stříbrnou medaili.  

Současně s rozvojem výroby oceli byly ve Vítkovicích budovány také válcovací tratě. 

Současné provozované válcovací tratě byly uvedeny do provozu v roce 1911 (4,5 

Duo), v roce 1913 (kolejnicová trať a sochorová trať) a v roce 1971 (3,5 Kvarto). Tyto 

válcovací tratě spolu s ocelárnou prošly od svého založení celou řadou přestaveb, generálních 

oprav a modernizačních akcí, které patří mezi významné milníky v dějinách 

společnosti. 11,12,13  

Zde uvádím informace o důležitých termínech modernizačních akcí provedených ve 

společnosti: 

1911 – Zahájen provoz Válcovny 4,5 Duo; 

1913 – Kolejová trať (1956 přestavba na Těžkou profilovou trať, 1978 generální oprava); 

1957 – Zahájen provoz úpravny Válcovny 4,5 Duo; 

1966 – Instalován pálicí stroj Messer pro pálení materiálů velkých tlouštěk; 

1971 – Zahájena výroba ve válcovně 3,5 Kvarto; 

1978 – Generální oprava Tratě 4,5 Duo a Těžké profilové tratě; 

1984 – Zahájena výroba na spodem dmýchaném 72 tunovém konvertoru OXYVIT (K1); 

1991 – Zprovoznění konvertoru K2 a dvou pálicích strojů pro výrobu výpalků; 

1995 – Zahájen provoz bramového kontilití;  

1997 – Zahájen provoz linky pro párování štětovnic a lisování zámků; a 

1999 – Generální oprava a modernizace teplého úseku válcovny 3,5 Kvarto s výstavbou nové 

ohřívací pece a příčné jeřábové dráhy. 
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Válcovna 3,5 Kvarto vznikla v roce 1971 a prošla rozsáhlou modernizací v roce 1999. 

Modernizace této válcovny umožnila viditelně zlepšit geometrii vyválcovaného plechu, 

povrchovou kvalitu a rozšířit sortiment. Plechy na válcovně jsou vyráběny z plynule 

odlévaných bram a jsou válcovány v tloušťkách 5-80 mm a šířkách 1000 - 3300 mm.  

Těžká profilová trať byla uvedena do provozu v roce 1913. Od této doby také na této 

trati došlo k několika modernizacím. Po roce 1990 zásluhou rozsáhlých technických opatření 

bylo dosaženo zlepšené kvality dodávaných profilů. Začátky výroby štětovnic jsou datovány 

rokem 1935. O kvalitě sortimentu těchto výrobků se můžeme přesvědčit v mnoha zemích 

Evropy.  

Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., v současné době patří mezi 

nejvýznamnější evropské výrobce oceli a ocelových výrobků. Výrobním programem této 

společnosti je produkce tlustých plechů, výroba štětovnic, profilů a tvarových výpalků. Ve 

firmě bylo v roce 2010 zaměstnáno přibližně 1 400 zaměstnanců. 

Sídlo firmy najdeme v hlavním městě Moravskoslezského kraje, v Ostravě. Výrobní 

areál společnosti je situován v průmyslové oblasti městské části Mariánské Hory – Hulváky. 

Areál společnosti sousedí s rozsáhlým areálem strojírenské společnosti VÍTKOVICE, a.s., 

jehož nedílnou součástí byl do roku 2001. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 

v březnu 2001. Vlastníkem této společnosti se pak v roce 2005 stala skupina Evraz Group S. 

A., která svou činnost provozuje především v Ruské federaci. 

Mezi odběratele EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. patří tyto hlavní firmy: 

• Ferona 

• Karla 

• Steelcom 

• Raven 

• Handelsonderneming Jan van Meever 

• ThyssenKrupp 

• East Metals AG 

• BE Group 
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Mezi hlavní konkurenty EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. patří: 

• Německo: 

THYSSENKRUPP STEEL AG 

SALZGITTER MANNESMANN 

• Španělsko: 

ARCELORMITTAL ESPANA S. A. 

• Rakousko: 

VOESTALPINE STAHL 

• Belgie: 

DUFERCO CLABECQ SA 

3.1 Finanční analýza podniku 1 

Finanční analýza podniku EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. byla provedena za 

období 2007- 2010. Data pro vlastní výpočty byla vybrána z účetních výkazů rozvahy, a také 

výkazu zisku a ztrát k 31. 12. daného roku.  

3.1.1 Analýza Rentability  

 

 

Obrázek 1 - Analýza rentability 

                                                 
1 Zdroj: vlastní výpočty pomocí Excelu 
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Rentabilita aktiv by měla mít rostoucí trend a je pokládána za rozhodující měřítko 

rentability. Z  grafu vidíme, že tento ukazatel má klesající tendenci a v letech 2009 a 2010, 

kdy se společnost dostala do ztráty, dosahuje záporných hodnot.  Hlavním důvodem 

negativního vývoje nejen tohoto, ale také ostatních ukazatelů rentability, je globální 

hospodářská krize, která poznamenala konec roku 2008 a naplno se projevila v roce 2009. 

Důsledkem bylo snížení poptávky rozhodujících odběratelských odvětví a tím i výrazný 

pokles prodejních cen. V roce 2010 sice došlo ke stabilizaci hutního odvětví a k nárůstu počtu 

nových zakázek, výsledky společnosti však negativně ovlivnil spor o cenu surového železa 

s monopolním dodavatelem Arcelor Mittal.  

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) hodnotí výnosnost kapitálu, který do 

podniku vložili jeho akcionáři. Tento ukazatel vykazuje obdobný trend jako ukazatel 

rentability aktiv. Záporná rentabilita je pro akcionáře zcela jistě negativním signálem, a pokud 

by tyto negativní výsledky pokračovaly i v dalších letech, je otázkou, zda má pro akcionáře 

smysl i nadále tuto společnost vlastnit. Samozřejmě je nezbytné přihlédnout také 

k dlouhodobé strategii akcionáře. V každém případě tato situace vytváří vysoký tlak na 

snižování nákladů, zefektivnění procesů, restrukturalizaci společnosti, zaměřování se na 

zakázky a produkty s vyšší marží.  

Rentabilita tržeb (ROS) -  stejně jako u dvou předešlých ukazatelů rentability, také 

rentabilita tržeb klesá a v letech 2009 a 2010 padá do záporných hodnot. Jak již bylo zmíněno, 

hlavním důvodem je hospodářská krize, která se projevila jak výrazným poklesem prodejních 

cen pod úroveň plných výrobních nákladů, tak snížením prodaného množství.   
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3.1.2 Analýza zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti se řadí mezi nejdůležitější ukazatele, které udávají vztah mezi 

cizími zdroji a vlastním kapitálem. Zadluženost je možné analyzovat pomocí několika 

ukazatelů. Ve své práci jsem použila běžnou zadluženost, dlouhodobou zadluženost, 

koeficient zadluženosti, úrokové krytí a zatížení, ale také celkovou a úvěrovou zadluženost,  

 

Obrázek 2 - Analýza zadluženosti 

Celková zadluženost nám charakterizuje finanční úroveň firmy. Ukazuje nám míru 

krytí firemního majetku cizími zdroji. Za vysokou zadluženost se považuje hodnota nad 50%. 

Společnost se pod touto úrovní pohybovala pouze v roce 2007. V ostatních letech již byla 

vyšší. Negativně lze hodnotit také rostoucí trend tohoto ukazatele. Obecně platí, že čím je 

hodnota celkové zadluženosti vyšší, tím je vyšší i finanční riziko podniku.  

Dlouhodobá zadluženost vyjadřuje, jaká část aktiv společnosti je hrazena 

dlouhodobými dluhy. V letech 2007 – 2009 má ukazatel klesající tendenci, což souvisí 

s postupnou úhradou dlouhodobého bankovního úvěru. V roce 2010 dochází k nárůstu 

ukazatele o 60%. Ukazatel se tímto dostal zpět na úroveň roku 2007. Důvodem nárůstu je 

přijetí dlouhodobé půjčky v rámci skupiny, která byla částečně použita na doplatek 

dlouhodobého bankovního úvěru2.  

                                                 
2 Zdroj: Výroční zpráva EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. za rok 2010 
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Běžná zadluženost vykázala nejnižší úrovně v roce 2007 a to 0,24. V roce 2008 došlo 

k nárůstu o 60% na hodnotu 0,38. Tento nárůst souvisí jednak s velmi vysokou úrovní 

polhůtních závazků, které zvyšují hodnotu krátkodobých závazků a jednak s vyšší úrovní 

krátkodobých úvěrů. Této úrovně je pak přibližně dosahováno také v roce 2009 a 2010. Pro 

společnost by bylo výhodné, kdyby docházelo k poklesu tohoto ukazatele a ne naopak, jako je 

v našem případě.  

Koeficient zadluženosti 

 

Obrázek 3 - Koeficient zadluženosti 

Koeficient zadluženosti má stejnou funkci jako celková zadluženost. Ve čtvrtém roce 

sledování je hodnota koeficientu zadluženosti nejvyšší.  
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Úvěrová zadluženost 

 

Obrázek 4 - Úvěrová zadluženost 

Úvěrová zadluženost nám vyjadřuje, kolikrát jsou úvěry kryty vlastním kapitálem. 

V prvních třech letech můžeme sledovat převážně průměrné hodnoty. Od roku 2008 má 

ukazatel klesající tendenci, což souvisí s postupnou úhradou dlouhodobého bankovního 

úvěru. Klesající trend tohoto ukazatele je obecně hodnocen jako pozitivní. Tady je však 

potřeba zmínit, že důvodem poklesu úrovně úvěrů je přijetí dlouhodobé půjčky v rámci 

skupiny, vykázané v pasivech v rámci dlouhodobých závazků, která nahradila dlouhodobý 

bankovní úvěr. 

Doba návratnosti úvěru  

Doba návratnosti úvěru vyjadřuje, jaká je potřebná doba ke splácení úvěru. 

Rok 2007 2008 2009 2010 
Doba návratnosti úvěru 
(roky) 1,48 3,25 2,54 54,56 

Tabulka 5 - Doba návratnosti úvěru 

Z tabulky vidíme, že podnik byl v prvních dvou analyzovaných letech schopný vrátit 

poskytnutý úvěr do 4 let. V roce 2009 a 2010 se podnik nachází v záporných hodnotách, a to 

díky světové ekonomické krizi. Firma EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., v posledních dvou 

letech nedosahovala takového zisku, aby mohla splácet úvěr a s ním spojené úroky.  
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Úrokové krytí 

 

Obrázek 5 - Úrokové krytí 

Úrokové krytí nám vyjadřuje, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. V prvních dvou 

letech byl podnik velmi efektivní a zařadil se mezi dobře fungující podniky. Vytvořený zisk 

pokryl nejen placené úroky, ale také zbyly peníze na vyplacení dividend.  

 

3.1.3 Analýza likvidity 

Likvidita znamená momentální schopnost společnosti své uhradit splatné závazky. Pro 

vyhodnocení likvidity jsem použila poměrové ukazatele běžné, pohotové a okamžité likvidity. 

 

Obrázek 6 - Likvidita 
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Běžná likvidita hodnotí poměr krátkodobého majetku firmy ke krátkodobým cizím 

zdrojům. Z grafu vyplývá, že v letech 2008 – 2010 běžná likvidita dosahovala přiměřené 

výše, přičemž za přiměřenou výši považujeme rozmezí od 1,5 do 2,5. Vyšší hodnota ukazatele 

v roce 2007 byla ovlivněna pohledávkou za ovládanými a řízenými osobami ve výši 2,4 mld. 

Kč představující 30% oběžných aktiv.  Celkově je možné vývoj tohoto ukazatele hodnotit 

pozitivně, jelikož hodnota ani v jednom roce neklesla pod problematickou hodnotu 1 a 

pohybuje se, vyjma roku 2007, v doporučeném pásmu. 

Ukazatel pohotové likvidity vychází z ukazatele běžné likvidity s tím rozdílem, že 

z výpočtu jsou vyloučeny zásoby coby aktiva, která není možné pohotově přeměnit na 

peněžní prostředky. Za přiměřenou výši tohoto ukazatele je považováno rozmezí od 1 do 1,5. 

Z grafu vyplývá, že doporučené hodnoty společnost dosahuje pouze v roce 2008. V roce 2007 

je důvod vyšší hodnoty stejný jako u běžné aktivity. Hodnoty pohotové likvidity jsou v letech 

2009 a 2010 oproti doporučovaným hodnotám výrazně nižší, což znamená, že krátkodobé 

závazky není možné z oběžných aktiv po odečtení hodnoty zásob uhradit. To vypovídá také o 

tom, že v rámci oběžného majetku mají zásoby ve společnosti větší váhu než krátkodobé 

pohledávky a finanční majetek.  

Ukazatel okamžité likvidity vyjadřuje okamžitou schopnost společnosti uhradit své 

krátkodobé závazky.  Doporučená hodnota ukazatele se pohybuje mezi 0,2 až 0,5. Z grafu 

vyplývá, že prakticky v žádném analyzovaném roce se ukazatel nepohybuje v doporučeném 

rozmezí, kromě roku 2007, kdy bylo dosaženo hraniční hodnoty. Ukazatel vypovídá o nízké 

výši finančního majetku, která se navíc každým rokem snižuje.  
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3.1.4 Analýza aktivity  

Ukazatelé aktivity sledují, jak je podnik schopen hospodařit se svým majetkem. 

 

  Obrázek 7 - Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv říká, kolik prostředků je firma ročně schopna vygenerovat ze 

zdrojů, které má k dispozici, neboli kolik korun tržeb připadá na jednu korunu aktiv. Vývoj 

v letech 2007 a 2008 lze hodnotit pozitivně a dle informace společnosti, hodnoty odpovídají 

úrovni dosahované v rámci hutního odvětví. V roce 2009 došlo důsledkem hospodářské krize, 

která se promítla do propadu tržeb o 57%, ke zhoršení ukazatele o 41% oproti roku 2008. 

Doba obratu aktiv, zásob, pohledávek a závazků 

Doba obratu: 2007 2008 2009 2010 

 aktiv 288 273 460 320 

 zásob 38 70 92 88 

 pohledávek 105 67 75 49 

 závazků 44 67 122 94 
Tabulka 6 - Doba obratu 

Doba obratu aktiv udává průměrný počet dnů, po něž jsou aktiva vázána v podnikání. 

Prakticky se jedná o převrácenou hodnotu ukazatele obratu celkových aktiv vztaženou ke 

zvolenému časovému období, v našem případě ke dnům. V rámci vývoje tohoto ukazatele 

během analyzovaného období bych ještě jednou zmínila výrazné zhoršení ukazatele v roce 

2009. Toto zhoršení je dáno výrazným poklesem tržeb o 57%, přičemž celková aktiva klesla 

oproti roku 2008 pouze o 27%, a to z důvodu významného podílu stálých aktiv na celkových 
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aktivech (43% v roce 2008 a 59% v roce 2009). Dlouhodobý majetek se meziročně snížil 

pouze o 2%. . 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dní, po který jsou zásoby vázány 

v podniku do doby jejich spotřeby nebo prodeje. Obecně platí, že situace v podniku je dobrá, 

pokud se doba obratu zásob snižuje. Dobré úrovně je v analyzované společnosti dosahováno 

pouze v roce 2007. V ostatních letech ukazatel významně roste. V roce 2008 je nárůst stavu 

zásob ovlivněn zejména nárůstem stavu hotových výrobků a nedokončené výroby, v roce 

2010 pak nárůstem stavu materiálu. V roce 2009 sice dochází k absolutnímu poklesu zásob o 

43%, ale jelikož pokles tržeb byl 57%, doba obratu nakonec dosáhla nejvyšší úrovně 

analyzovaného období, a to 92 dní. Tady bych chtěla podotknout, že ukazatel může být 

zkreslen tím, že bereme v úvahu pouze konečný stav zásob k poslednímu dni v roce, který 

může být ovlivněn mnoha faktory, které je nutno dále analyzovat (např. předzásobení 

materiálem z důvodu nejistoty výsledku jednání s dodavatelem železa aj.). V tomto případě by 

mělo mnohem vyšší vypovídací schopnost vypočítat ukazatel pomocí průměrné úrovně zásob 

v průběhu celého roku. Toto samozřejmě obecně platí pro všechny ukazatele aktivity.  

Doba obratu pohledávek nám říká, jaká je průměrná splatnost pohledávek. 

V dlouhodobém horizontu by měl mít tento ukazatel klesající charakter. Vývoj doby obratu 

pohledávek analyzované společnosti můžeme tudíž hodnotit velmi pozitivně. Zhoršení 

ukazatele v roce 2009 souvisí zejména s nízkou úrovní pohledávek ke konci roku z důvodu 

nízkých tržeb v posledních měsících roku 2009 (informace společnosti). Polhůtné pohledávky 

byly ke konci roku 2009 minimální. Úroveň ukazatele v roce 2010 je možno hodnotit jako 

velice dobrou. Cílem společnosti je ukazatel dále snížit až na úroveň 43 dní. 

Doba obratu závazků nám udává, za kolik dní v průměru platíme svým dodavatelům. 

Je vhodné, aby tato hodnota byla vyšší než doba obratu pohledávek. Z tohoto pohledu 

můžeme také vývoj ukazatele doby obratu závazků hodnotit pozitivně. Za zvýšením hodnoty 

doby obratu závazků můžeme hledat vyjednání delších splatností u dodavatelů, což je pro 

společnost výhodné, ale také nárůst závazků po splatnosti, což může naopak pro společnost 

představovat hrozbu, že dodavatelé přestanou včas dodávat objednaný materiál a služby.  
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3.1.5 Bankrotní a bonitní modely. 

Pro analýzu finančního zdraví podniku EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. jsem si 

vybrala model Index IN a Altmanovo Z-score. Tyto modely byly zhodnoceny v letech 2007 

– 2010. 

Index IN 2007 2008 2009 2010 
X1 2,15 1,82 1,89 1,66 
X2 10,52 5,69 -14,04 -2,89 
X3 0,23 0,06 -0,16 -0,04 
X4 1,25 1,32 0,78 1,12 
X5 2,40 1,46 1,07 1,26 
X6 0,01 0,06 0,14 0,02 
IN 4,39 3,03 -0,19 0,64 

Tabulka 7 - Index IN 

Z vypočtených hodnot je zřejmé, že v letech 2007 – 2008 hodnota indexu IN přesáhla 

hodnotu 2, což znamená, že finanční riziko podniku EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., bylo 

nízké. Naopak v  letech 2009 – 2010 tato hodnota klesla pod 1, což signalizuje špatné finanční 

zdraví společnosti.  

Altmanovo Z-score 2007 2008 2009 2010 
X1 0,42 0,31 0,15 0,18 
X2 0,16 0,17 0,29 0,13 
X3 0,23 0,06 -0,16 -0,04 
X4 1,20 0,82 0,90 0,66 
X5 1,25 1,32 0,78 1,12 
Z 2,91 2,22 1,01 1,52 

Tabulka 8 - Altmanovo Z-score 

Z tabulky vidíme, že hodnota Altmanova Z-score byla vyšší než 2,9, což indikuje 

uspokojující finanční situaci pouze v roce 2007. V letech 2008 a 2010 se podnik nacházel 

v tzv. šedé zóně, tedy v zóně nevyhraněných výsledků. Nelze tedy s přesností říci, zdali byl 

podnik finančně zdravý či nikoliv. V roce 2009, kdy se hospodářská krize projevila naplno, se 

Index Z pohyboval pod úrovní 1,2, což znamená, že firma byla ohrožena vážnými finančními 

problémy.  
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4 Závěr  

Bakalářská práce představuje v úvodních kapitolách běžně používané metody finanční 

analýzy. Je v ní vysvětlen účel, k jakému finanční analýza slouží.  U jednotlivých metod je 

uvedena nejen vypovídací hodnota jednotlivých ukazatelů, ale také vzorce výpočtů daného 

ukazatele.  

Praktická část je věnována společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. Společnost 

se zabývá prodejem oceli a ocelových výrobků. Jedná se o velký podnik s počtem 

zaměstnanců cca 1 400. Analýza, která sleduje vývoj v letech 2007 – 2010, byla provedena 

prostřednictvím poměrových ukazatelů, a to prostřednictvím ukazatelů rentability, likvidity, 

zadluženosti, aktivity, a také byly aplikovány bankrotní a bonitní modely. 

Z vypočtených ukazatelů rentability vyplývá, že rentabilita společnosti během 

analyzovaného období klesala a v letech 2009 a 2010 dokonce dosáhla záporných hodnot. 

Hlavním důvodem tohoto negativního vývoje byla globální hospodářská krize, která 

poznamenala konec roku 2008 a naplno se projevila v roce 2009. Důsledkem krize došlo ke 

snížení poptávky rozhodujících odběratelských odvětví, růstu cen vstupních surovin a tím k 

poklesu marží z prodeje. Společnost nebyla schopna rychle reagovat razantním snížením 

nákladů tak, aby si udržela rentabilitu na úrovni minimálně roku 2008. V roce 2010 sice došlo 

ke stabilizaci hutního odvětví a k nárůstu počtu nových zakázek, výsledky společnosti však 

negativně ovlivnil spor o cenu surového železa s monopolním dodavatelem Arcelor Mittal.   

Taktéž výsledky analýzy likvidity nejsou příliš uspokojivé. Ukazatele pohotové i 

okamžité likvidity se pohybují pod doporučenými úrovněmi a navíc v čase vykazují klesající 

trend. Pouze ukazatel běžné likvidity dosahoval přiměřené výše, což svědčí o tom, že v rámci 

oběžného majetku mají zásoby významný podíl a je v nich vázána velká část pracovního 

kapitálu.  

Analýza zadluženosti poukázala na vysokou a v průběhu analyzovaného období 

neustále rostoucí celkovou zadluženost společnosti. S ohledem na nízkou resp. zápornou 

rentabilitu je nutné tento výsledek hodnotit negativně. Z pohledu struktury cizích zdrojů klesá 

podíl bankovních úvěrů (z 63% v roce 2007 na 13% v roce 2010) a významně se zvyšuje 

podíl závazků vůči skupině, a to jak krátkodobých (za dodávky základního materiálu), tak 

dlouhodobých (půjčka). Tato struktura cizích zdrojů z mého pohledu částečně eliminuje 

finanční riziko společnosti, které s sebou nese vysoká zadluženost.  
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Výsledky analýzy aktivity lze obecně hodnotit jako pozitivní, přestože i v této oblasti 

má společnost značné rezervy, a to zejména v oblasti zásob. Pro zhodnocení celkové situace 

v oblasti aktivity jsem použila ukazatel Obratový cyklus, který jsem získala součtem doby 

obratu zásob a doby obratu pohledávek a odečtením doby obratu krátkodobých závazků. 

Výsledná hodnota nám říká, jaká je průměrná doba mezi platbou za nakoupený materiál, jeho 

přeměnou na finální výrobek a přijetím platby za hotový výrobek. Logicky platí, že čím nižší 

hodnotu ukazatel má, tím lépe pro danou firmu. Obratový cyklus společnosti EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a.s., v jednotlivých letech dosahoval tyto hodnoty ve dnech: 100, 70, 

45 a 42. Z těchto hodnot je zřejmé, že společnost dosáhla v průběhu analyzovaného období 

značného zlepšení, a to i přes vysokou dobu obratu zásob a významné zhoršení všech 

ukazatelů v roce 2009.  

Ve sledovaném období byla provedena také analýza finančního zdraví podniku, a to 

pomocí modelů Altmanova Z-score a Indexu IN. Z analýzy Altmanova Z-score vyšlo, že 

uspokojivé finanční situace bylo dosaženo pouze v roce 2007. V letech 2008 a 2010 se podnik 

nacházel v tzv. šedé zóně, tedy v zóně nevyhraněných výsledku. V roce 2009, kdy se 

hospodářská krize projevila naplno, se Index Z pohyboval pod úrovní 1,2, což znamená, že 

firma byla ohrožena vážnými finančními problémy. Index IN, který je určen pro české 

podniky a má lepší vypovídací schopnost, ukázal, že v letech 2007 a 2008 se společnosti 

dařilo velmi dobře. V roce 2009 a 2010 se index dostal do hodnot signalizujících špatné 

finanční zdraví. 

Na úplný závěr bych ráda celkově shrnula výsledky finanční analýzy a zmínila několik 

doporučení, které jsem identifikovala v průběhu mé bakalářské práce.  

Z finanční analýzy společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., jednoznačně 

vyplývá, že nejlepším rokem analyzovaného období byl rok 2007, kdy společnost dosáhla 

velice dobrých výsledků téměř ve všech oblastech finanční analýzy, což potvrdily také oba 

bankrotní modely. Výsledky ostatních let jsou již negativně ovlivněny globální hospodářskou 

krizí, která začala na konci roku 2008 a trvala po celý rok 2009. Přestože v roce 2010 došlo 

k určité stabilizaci hutního odvětví, prodejní ceny zůstaly na nízké úrovni a neumožnily 

společnosti vrátit se k výsledkům, kterých dosahovaly před hospodářskou krizí. Neuspokojivé 

úrovně dosahují téměř všechny poměrové ukazatele, vyjma ukazatelů aktivity, kde se 

společnosti podařilo dosáhnout velkého zlepšení.  Velkou výhodou společnosti je významný 

zahraniční vlastník, který je schopen v případě takovéto krize společnost finančně podpořit.  
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Společnosti bych doporučila maximálně se zaměřit na snižování nákladů, zefektivnění 

procesů a restrukturalizaci, což jí umožní zvýšit zisky v letech ekonomického růstu a naopak 

minimalizovat ztráty v období recese. Dále by se společnost měla zaměřit na oblast 

cenotvorby a orientovat se na zakázky s vyšší marží. V neposlední řadě by společnost měla 

věnovat zvýšenou pozornost optimalizaci úrovně zásob, která, jak dokazují ukazatelé likvidity 

i aktivity, je velmi vysoká a zbytečně váže finanční prostředky, které by mohla společnost 

využít jiným způsobem, ať už na snížení své zadluženosti nebo například na investice vedoucí 

ke zvýšení rentability. 
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Přílohy 

Rozvaha – Aktiva 2007-2010 (v tisících Kč) 

Označ. 
A 

AKTIVA b Řád. 
c 

k 31.12.07 K 31.12.08 k 31.12. 09 k 
31.12.10 

  AKTIVA CELKEM    001 14 395 925 13 691 826 9 934 388 10 599 768 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0   0 0 

B. Dlouhodobý majetek 003 6 033 593 5 920 870 5 813 140 5 545 907 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek    004 35 803 47 918 25 678 18 674 

B.I.1. Zřizovací výdaje  005 0 0 0 0 

2.  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0 

3.  Software  007 12 902 26 679 25 678 17 795 

4.  Ocenitelná práva  008 0 0 0 0 

5.  Goodwill 009 0 0 0 0 

6.  Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 3 314 14 154 0 0 

7.  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 19 587 7 085 0 0 

8.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  012 0 0 0 879 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek    013 5 853 574 5 718 006 5 747 523 5 480 093 

B.II.1. Pozemky  014 344 062 344 010 344 010 344 646 

       2. Stavby 015 847 289 788 144 765 512 737 806 

       3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  016 1 347 401 1 361 951 1 624 564 1 691 660 

       4. Pěstitelské celky trvalých porostů  017 0 0 0 0 

       5. Základní stádo a tažná zvířata  018 0 0 0 0 

       6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek  019 1 008 1 248 900 738 

       7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 78 369 141 586 204 144 129 016 

       8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  021 11 143 87 073 44 705 42 847 

       9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 3 224 302 2 993 994 2 763 688 2 533 380 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek   023 144 216 154 946 39 939 47 140 

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 15 360 152 240 37 233 44 434 

       2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 0 

       3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 2 706 2 706 2 706 2 706 

       4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a 
účetním jednotkám pod podstatným vlivem 

027 0 0 0 0 

       5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 

       6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 126 150 0 0 0 

       7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva    031 8 222 158 7 634 945 4 112 866 5 043 550 

C.I. Zásoby   032 1 917 216 3 507 903 1 992 116 2 916 605 

C.I.1. Materiál  033 612 318 789 663 554 454 1 397 942 

       2. Nedokončená výroba a polotovary  034 1 256 543 1 581 259 878 188 978 358 

       3. Výrobky  035 45 098 1 130 826 553 693 536 051 

       4. Zvířata  036 0 0 0 0 

       5. Zboží  037 0 0 0 0 
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       6. Poskytnuté zálohy na zásoby  038 3 257 6 155 5 781 4 254 

C.II. Dlouhodobé pohledávky    039 606 371 178 560 426 970 475 366 

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů  040 409 000 0 0 0 

       2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 041 0 0 0 0 

       3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným 
vlivem 

042 0 0 0 0 

       4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 

043 0 0 0 0 

       5. Dohadné účty aktivní  044 0 0 0 0 

       6. Jiné pohledávky  045 0 0 0 0 

       7. Odložená daňová pohledávka  046 197 371 178 560 426 970 475 366 

C.III. Krátkodobé pohledávky    047 5 264 084 3 339 597 1 621 548 1 607 287 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů  048 2 695 921 1 846 164 907 478 1 322 566 

       2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 049 2 436 721 870 570 559 235 160 127 

       3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným 
vlivem 

050 0 0 0 0 

       4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 

051 0 0 0 0 

       5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  052 0 0 0 0 

       6. Stát - daňové pohledávky  053 130 276 622 116 154 342 113 766 

       7. Ostatní poskytnuté zálohy 054 220 632 336 10 648 

       8. Dohadné účty aktivní  055 664   0 0 

       9. Jiné pohledávky  056 282 115 157 180 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek    057 434 487 608 885 72 232 44 292 

C.IV.1. Peníze  058 1 331 1 451 758 197 

       2. Účty v bankách  059 433 156 607 434 71 474 44 095 

       3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 060 0 0 0 0 

       4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 061 0 0 0 0 

D. Časové rozlišení    062 140 174 136 011 8 382 10 311 

D.I.1. Náklady příštích období  064 35 024 17 545 8 121 7 869 

       2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0 

       3. Příjmy příštích období  066 105 150 118 466 261 2 442 
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Rozvaha – Pasiva 2007-2010 (v tisících Kč) 

Označ. PASIVA Řád. k 31.12.07 k 31.12.08 k 31.12.09 k 31.12.10 

  PASIVA CELKEM     067 14 395 925 13 691 
826 

9 934 388 10 599 
768 

A. Vlastní kapitál    068 7 652 407 6 116 093 4 653 309 4 158 421 

A.I. Základní kapitál    069 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 

A.I.1. Základní kapitál  070 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 

2.  Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly  071 0 0 0 0 

3.  Změny základního kápitálu  072 0 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy    073 0 0 0 0 

A.II.1. Emisní ážio   074 0 0 0 0 

       2. Ostatní kapitálové fondy   075 0 0 0 0 

       3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  076 0 0 0 0 

4.   Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách  077 0 0 0 0 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 

 078 637 361 637 677 637 557 637 557 

A.III.1. Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond  079 637 361 637 361 637 361 637 361 

       2. Statutární a ostatní fondy   080 0 316 196 196 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let  081 2 286 874 2 286 874 2 878 416 1 415 752 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let   082 2 286 874 2 286 874 2 878 416 1 415 752 

       2. Neuhrazená ztráta minulých let   083 0 0 0 0 

A.V. Hospodářský výsledek běžného účetního období 
 (+/-)  

 084 2 128 172 591 542 -1 462 664 -494 888 

B. Cizí zdroje     085 6 690 494 7 541 569 5 260 244 6 398 883 

B.I. Rezervy     086 287 358 46 023 114 721 63 187 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů  087 0 0 0 0 

       2. Rezerva na důchody a podobné závazky  088 33 217 31 098 29 915 25 822 

       3. Rezerva na daň z příjmů  089 210 000 0 0 0 

4.   Ostatní rezervy   090 44 141 14 925 84 806 37 365 

B.II. Dlouhodobé závazky     091 0 0 0 2 343 875 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů  092 0 0 0 0 

2.  Závazky k ovládaným a řízeným osobám  093 0 0 0 2 343 875 

3.  Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 
vlivem 

 094 0 0 0 0 

4.  Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

 095 0 0 0 0 

5.  Dlouhodobé přijaté zálohy   096 0 0 0 0 

6.  Vydané dluhopisy  097 0 0 0 0 

7.  Dlouhodobé směnky k úhradě   098 0 0 0 0 

8.  Dohadné účty pasivní   099 0 0 0 0 

9.  Jiné závazky   100 0 0 0 0 

10.  Odložený daňový závazek   101 0 0 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky     102 2 198 035 3 347 472 2 641 195 3 128 685 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů  103 1 971 964 3 036 949 1 508 235 1 440 900 

2.  Závazky k ovládaným a řízeným osobám  104 0 0 908 719 1 212 187 

3.  Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 
vlivem 

 105 0 0 0 0 

4.  Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

 106 0 0 0 0 
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5.  Závazky k zaměstnancům   107 35 561 82 699 29 555 31 520 

6.  Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

 108 22 266 19 997 15 697 17 526 

7.  Stát - daňové závazky a dotace   109 11 296 28 190 4 576 5 012 

8.  Krátkodobé přijaté zálohy  110 19 833 8 109 3 113 54 569 

9.  Vydané dluhopisy  111 0 0 0 0 

10.  Dohadné účty pasivní   112 123 441 118 299 136 131 408 318 

11.  Jiné závazky   113 13 674 53 229 35 169 49 653 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci     114 4 205 101 4 148 074 2 504 328 863 136 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé   115 2 977 553 2 276 000 1 296 565 0 

        2. Krátkodobé bankovní úvěry  116 1 227 548 1 872 074 1 207 763 863 136 

        3. Krátkodobé finanční výpomoci   117 0 0 0 0 

C. Časové rozlišení   118 53 024 34 164 20 835 42 464 

C.I.1. Výdaje příštích období   119 4 268 34 164 20 829 42 458 

      2. Výnosy příštích období   120 48 756 6 6 6 
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Výkaz zisků a ztráty 2007-2010 (v tisících) 

Označ. text Řád. k 31.12.07 k 31.12.08 k 31.12.09 k 31.12.10 

   I. Tržby za prodej zboží  01     7 735 757 11 915 
A.I. Náklady vynaložené na prodané zboží  02     7 475 389 11 715 

   + Obchodní marže   03     260 368 200 

   II. Výkony    04 19 058 554 20 214 306 6 990 548 11 755 387 

   II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  05 17 966 297 18 032 275 7 778 689 11 920 224 
      2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 485 021 1 562 252 -1 178 921 -210 191 
      3. Aktivace  07 607 236 619 779 390 780 45 354 
B. Výkonová spotřeba    08 13 735 876 17 250 382 7 719 436 11 750 728 

B.  1.  Spotřeba materiálu a energie  09 11 868 034 15 423 010 6 409 048 10 376 192 
2.  Služby  10 1 867 842 1 827 372 1 310 388 1 374 536 

   + Přidaná hodnota    11 5 322 678 2 963 924 -468 520 4 859 

C. Osobní náklady   12 916 924 938 395 701 420 639 003 

C.   1. Mzdové náklady  13 655 035 703 345 535 302 470 332 

2.  Odměny členům orgánů společnosti a družstva  14 600 1 000 1 816 1 636 
3.  Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
15 229 569 207 634 150 755 154 287 

4.  Sociální náklady  16 31 720 26 416 13 547 12 748 
D. Daně a poplatky  17 7 787 7 623 6 218 7 047 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

18 719 942 686 684 475 433 479 069 

   III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  19 40 070 31 083 107 310 148 105 

   III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 4 969 1 935 91 130 87 098 
2.  Tržby z prodeje materiálu 21 35 101 29 148 16 180 61 007 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu  

22 36 017 24 179 15 583 48 270 

F.    1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku   

23 6 476 254 1 908 347 

2.  Prodaný materiál 24 29 541 23 925 13 675 47 923 
G. Změna stavu rezerv a OP v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 
25 -244 557 19 423 -112 939 -488 338 

G.1 Tvorba opravných položek - zákonné 26 1 377 5 980 1 629 874 

G.2. Tvorba opravných položek - ostatní 27 21 999 347 611 332 331 274 232 

G.3. Zúčtování opravných položek - zákonné 28 -12 751   -4 626 -1 310 

G.4. Zúčtování opravných položek - ostatní 29 -303 475 -302 833 -510 971 -710 600 

G.5. Tvorba rezerv - zákonné 29         

G.6. Tvorba rezrv - ostatní 30 48 358   78 160 99 115 

G.7. Zúčtování rezerv - zákonné 31         

G.8. Zúčtování rezerv - ostatní 32 -65 -31 335 -9 462 -150 649 

G.9. Zúčtování koplex. Nákladů příštích období 33         

   IV. Ostatní provozní výnosy  34 64 340 196 131 432 323 1 261 559 
H. Ostatní provozní náklady  35 142 487 246 771 475 793 1 256 845 
   V. Převod provozních výnosů  36         
I. Převod provozních nákladů  37         

   * Provozní výsledek hospodaření 38 3 848 488 1 268 063 -1 490 395 -527 373 

   VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 39         
J. Prodané cenné papíry a podíly 40         

   VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku   41         

  VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

42         

        2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů 
a podílů 

43         

        3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 

44         

   VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku  45         
K. Náklady z finančího majetku 46         
    IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 47         
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L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 48         
M. Změna stavu rezerv a OP ve finanční oblasti 49 654 490 49 461 115 007 -5 281 
     X. Výnosové úroky 50 158 924 110 469 22 992 312 
N. Nákladové úroky 51 317 498 152 690 115 521 140 404 
    XI. Ostatní finanční výnosy  52 911 502 275 347 1 052 167 1 242 407 
O. Ostatní finanční náklady  53 763 982 690 942 1 068 367 1 126 382 
   XII. Převod finančních výnosů  54         
P. Převod finančních nákladů  55         

   * Finanční výsledek hospodaření 56 -665 544 -507 277 -223 736 -18 786 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost    57 1 054 772 221 544 -251 467 -51 271 

Q.   1.  - splatná  58 895 451 202 733 -3 057 -2 875 
       2.  - odložená  59 159 321 18 811 -248 410 -48 396 
        4 594 -114 -2 875 

   ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost    60 2 128 172 539 242 -1 462 664 -494 888 

   XIII. Mimořádné výnosy  61         
R. Mimořádné náklady  62   -66 202     
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti    63   13 902     

S.   1.  - splatná  64   13 902     
       2.  - odložená  65         

   * Mimořádný výsledek hospodaření   66   52 300     

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společ.   
(+ / -)  

67         

   *** Výsledek hospodaření za účetní období    (+ / -) 68 2 128 172 591 542 -1 462 664 -494 888 

  Výsledek hospodaření před zdaněním   (+ / -)  69 3 182 944 826 988 -1 714 131 -546 159 

  kontrolní číslo 70 88 881 174       

              

Roky 2007 2008 2009 2010 

Celkové výnosy 20 233 390 20 827 336 16 341 097 14 419 685 

Celkové náklady 17 050 446 20 000 348 18 055 228 14 965 844 

Rozdíl 0 0 0 0 
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