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1. Úvod 

Finanční analýza je nezbytnou součástí při posuzování finanční situace podniku. Pro 

každou společnost působící na trhu je důležité znát informace získané pomocí finanční 

analýzy pro odhad budoucího vývoje a doporučení dalšího vývoje do následujících let. Ke 

zjištění takovýchto informací slouží řada poměrových ukazatelů a jiných analýz, související 

s finanční situací podniku. Informace k výpočtu bývají většinou snadno dostupné ze 

základních účetních výkazů, kterými jsou rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Mnoho firem tyto 

výkazy, spolu s dalšími údaji o ekonomické situaci a vývoji podniku, zveřejňuje ve výročních 

zprávách, které jsou veřejně dostupné i pro externí uživatele. 

V této práci je zpracována analýza rentability společnosti SLUMEKO, s.r.o., která 

působí na trhu jako poskytovatel služeb nejen pro město Kopřivnice, která je jeho vlastníkem, 

ale také pro okolní obce a jiné podnikatelské subjekty. 

Cílem práce je analyzovat finanční situaci podniku od roku 2007 do roku 2011 se 

zaměřením na analýzu rentability, kvantifikovat vlivy dílčích ukazatelů na ukazatel vrcholový 

a na základě zjištěných skutečností navrhnout doporučení do budoucích let.  

Náplní následující kapitoly bude popis použité metodologie v této práci. Uvedeny 

budou také zdroje informací pro finanční analýzu, odkud jsou dané hodnoty získávány a dále 

pro koho jsou důležité a kdo je využívá. Pro případné srovnávání jsou uvedeny i možnosti, jak 

se dají dosažené výsledky porovnat například s odvětvím či v průběhu zkoumaných období. 

Další kapitola bude věnována popisu a charakteristice podniku, včetně představení 

činností jednotlivých středisek. Dále bude zmíněna investiční a obchodní strategie podniku a 

nastínění ekonomické situace v letech 2007 - 2011. V této kapitole budou rovněž uvedeny, 

pomocí horizontální a vertikální analýzy rozvahy, změny v majetkové a kapitálové struktuře 

společnosti ve zkoumaných letech. 

V stěžejní kapitole, která bude věnována aplikaci použité metodologie na zkoumanou 

společnost, budou analyzovány ukazatele aktivity, likvidity a zadluženosti pro 

přiblížení finanční situace podniku. Kapitola však bude zaměřena na analýzu rentability a 

porovnání dosažených výsledků s hodnotami v odvětví.  Pro srovnání budou použity hodnoty 

poměrových ukazatelů v odvětví, které je, podle statistické klasifikace činností 

v ekonomických oblastech NACE, zařazeno pod skupinu E. Pod tuto skupinu patří činnosti 



6 
 

související s odpadními vodami, odpady a sanacemi. Práce s odpady tvoří větší část činností, 

kterou společnost SLUMEKO, s.r.o. v rámci svých nabízených služeb poskytuje, což bylo 

důvodem k výběru této skupiny pro srovnání. Obsahem kapitoly bude také pyramidový 

rozklad vrcholového ukazatele rentability vlastního kapitálu na dílčí ukazatele, které mají vliv 

na meziroční změny zkoumaného vrcholového ukazatele. Pro analýzu odchylek bude použita 

logaritmická metoda. 

V závěru budou komplexně zhodnoceny výsledky a představeny hlavní příčiny změn 

ukazatelů rentability. Bude navrhnuto také doporučení do dalších let chodu společnosti. 
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2. Metodologie finanční analýzy 

V této kapitole bude popsána finanční analýza a používané metody. O finanční situaci 

podniku vypovídají informace získané z finančních výkazů. Aplikací metod a postupů 

finanční analýzy jsou zjišťovány hodnoty jednotlivých ukazatelů a následně zhodnoceny či 

porovnávány s odvětvím.  

2.1 Finanční analýza 

Podle Dluhošové (2010) je hlavním cílem finanční analýzy komplexní posouzení 

finanční situace společnosti a zhodnocení vyhlídek finanční situace společnosti do budoucna a 

případné doporučení dalšího vývoje. Pro správné zpracování finanční analýzy jsou potřeba 

spolehlivé a komplexní informace, které vypovídají o finanční situaci podniku. Pomocí metod 

finanční analýzy je posuzováno finanční zdraví společnosti. 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

V této kapitole je volně vycházeno z knihy Grünwald, Holečková (2007). Mnoho 

subjektů pro své ekonomické úlohy potřebuje informace o finanční situaci podniku. Mezi 

takovéto subjekty patří interní zájemci uvnitř podniku, ale také externí zájemci, mezi které 

kromě níže zmíněných patří také například novináři či široká veřejnost. Pro externí uživatele 

je nejvhodnějším zdrojem informací výroční zpráva, která je každoročně zveřejňována a 

většinou veřejně přístupná. Tato kapitola popisuje uživatele, kteří provádí finanční analýzu a 

jejichž potřebné zdroje informací budou popsány v následující kapitole.  

Mezi takové uživatele patří: 

 zaměstnanci, 

 odběratelé a dodavatelé, 

 banky a jiní věřitelé, 

 manažeři, 

 investoři, 

 konkurenti, 

 stát a jeho orgány. 
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Zaměstnanci, jejichž požadavkem je především jistota zaměstnání a vhodné mzdové 

podmínky, se zajímají o finanční i hospodářskou stabilitu podniku. Výsledky hospodaření 

podniku, ve kterém jsou zaměstnaní, pro ně může být motivací a prostřednictvím oborových 

organizací uplatňují vliv na řízení společnosti. 

Odběratelé, kteří jsou svým způsobem závislí na společnosti, která je jejich 

dodavatelem, očekávají stabilitu podniku a spolehlivost i v případě finančních potíží 

dodavatele. Zatímco dodavatelé kladou důraz především na spolehlivost splácení závazků 

podniku. V případě dlouhodobé spolupráce očekávají dodavatelé stabilitu podniku a 

dlouhodobé obchodní kontakty, které jim zajistí odbyt u perspektivního zákazníka. 

Pro banky a věřitele jsou informace o podniku velmi důležité při rozhodování, zda 

poskytnout úvěr, jakou zvolit vhodnou výši a podmínky úvěru. Od hodnot finančních 

ukazatelů podniku se odvíjí podmínky úvěru (například výše úrokové sazby). Banky posuzují 

bonitu klienta analýzou finančního hospodaření společnosti. Analyzuje se struktura majetku, a 

jakými zdroji je tento majetek kryt. Věřitelé zjišťují, z jakého důvodu podnik úvěr potřebuje, 

zda se jedná o špatné hospodaření či nákup nového majetku apod. Další analýza věřitelů 

spočívá ve zjištění schopnosti podniku hradit své dosavadní závazky a zároveň, zda bude 

schopen hradit požadovaný úvěr i s úroky. U střednědobých a dlouhodobých úvěrů se hodnotí 

investiční projekt, na který je úvěr určen. U krátkodobých úvěrů se hodnotí likvidita podniku. 

V případě manažerů jsou informace o finanční situaci podniku důležité jak pro 

dlouhodobé, tak i pro operativní finanční řízení společnosti. Manažeři své znalosti těchto 

informací uplatní například ve výběru vhodného způsobu financování majetku, při 

rozdělování disponibilního zisku, při volbě vhodného podnikatelského záměru, atd. 

Mezi investory patří vlastníci či akcionáři, kteří vložili kapitál do společnosti. Investory 

zajímá finanční situace podniku z důvodu rozhodování se o budoucích investicích, volby 

vhodného portfolia cenných papírů, dividendové výnosnosti, apod. Akcionáři taktéž sledují 

míru rizika a míru výnosnosti kapitálu, který do podniku vložili. Dále se zajímají o likviditu a 

stabilitu společnosti, ale také o disponibilní zisk, od kterého se odvíjí výše dividend. 

Konkurenti vyžadují informace o společnostech v rámci odvětví či podobných 

podniků, aby mohli srovnat výsledek hospodaření a jiné finanční ukazatele. 

Stát a jeho orgány zpracovávají data podniku například pro statistické účely, kontrolují 

plnění daňových povinností, atd. 
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2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu  

K získávání potřebných informací pro finanční analýzu slouží především výkazy 

vnitropodnikového účetnictví, finančního účetnictví, výroční zprávy, aj. Podle Růčkové 

(2010) je důležité, aby vstupní informace byly kvalitní a komplexní. V takovém případě může 

být provedena úspěšná finanční analýza. 

Jak tvrdí Dluhošová (2010), mezi důležité zdroje informací patří výkazy finančního 

účetnictví. Díky tomu, že poskytují informace pro externí uživatele, označují se jako externí 

výkazy. Patří mezi ně rozvaha, která vypovídá o struktuře majetku firmy a jakými zdroji je 

majetek kryt. Dále se zde řadí výkaz zisku a ztrát, který podává informace o tvorbě a užití 

výsledku hospodaření. O peněžním toku informuje další výkaz finančního účetnictví, tím je 

cash flow. 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví nepatří mezi veřejně dostupné zdroje informací, 

jedná se pouze o interní záležitost. Každá firma si je vytváří podle svých potřeb a neřídí se 

žádnými společnými úpravami. V těchto výkazech se nachází informace o hospodaření s 

podnikovými náklady, o spotřebě nákladů na jednotlivé výkony ve střediscích, aj. 

Další informace potřebné pro finanční analýzu se nacházejí ve výročních zprávách, 

burzovních informacích, atd. 

Nefinanční informace se vyskytují v interních směrnicích, firemních statistikách a 

různých prospektech. 

2.4 Způsoby srovnání výsledků finanční analýzy 

V této kapitole byly využity a volně zpracovány informace z publikace Dluhošová 

(2010). 

K posouzení situace firmy ve finančním i ekonomickém směru slouží srovnávání. 

Jedním ze způsobů srovnávání je srovnávání vůči normě. V takovémto případě se ke 

srovnávání používají žádoucí hodnoty, vyjádřené jako například intervaly, průměrné hodnoty, 

minimální či maximální hodnoty, apod. Takovéto srovnání nemusí být vhodné, jelikož nemusí 

být bráno v potaz prostředí dané společnosti. 

Vhodnějším způsobem je srovnávání v oboru. V případě srovnávání firmy 

s hodnotami v odvětví nedochází k takovému nezohledňování specifik dané firmy, jako tomu 

bylo u již zmiňovaného srovnávání vzhledem k normě. 
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Dalším způsobem je srovnávání ukazatelů v prostoru. V tomto případě dochází ke 

srovnávání ukazatelů zkoumaného podniku se stejnými ukazateli jiných podniků v daném 

časovém období. Důležité je srovnávat podniky se srovnatelnými podniky.  

Pro srovnávání může být použita nejen již zmiňovaná srovnatelnost oborová, ale i 

časová a legislativní srovnatelnost. 

Časová srovnatelnost znamená, že zkoumané srovnatelné parametry pocházejí ze 

stejného období a čelí stejně dlouhému úseku. 

Legislativní srovnatelnost je důležitá především v odlišnosti postupů a úprav výkazů 

v různých zemích. 

Srovnáním v čase se posuzuje vývoj ukazatelů v po sobě jdoucích časových obdobích. 

Informace jsou srovnatelné, jedná - li se po celou zkoumanou dobu o stejné postupy, 

například postup účtování, způsoby zdanění, aj. 

2.5 Metody finanční analýzy 

V práci jsou popsány, zpracovány a následně aplikovány na konkrétní společnost 

nejpoužívanější metody finanční analýzy, kterými jsou: 

 horizontální a vertikální analýza, 

 poměrová analýza, 

 pyramidový rozklad vrcholového ukazatele. 

2.5.1 Horizontální analýza rozvahy 

K popisu kapitoly horizontální a vertikální analýzy byly volně využity informace 

z publikací Růčková (2010) a Grünwald, Holečková (2007).  

Hlavním cílem této analýzy je rozvoj minulého vývoje finanční situace a analýza jeho 

příčin. Horizontální analýza vypovídá, o kolik procent či peněžních jednotek se změnily 

jednotlivé položky daného finančního výkazu a analyzuje vývoj změn finanční situace.  

Relativní hodnota vyjadřuje podíl dané položky na celkových aktivech či pasivech. 

Klade se důraz na vysoké změny. Relativní změna se používá v případě oborového srovnání a 

je vhodná pro srovnání s jinými firmami, neboť hodnoty aktiv či pasiv se v různých firmách 

liší, ale relativní změna je vhodná pro takovou komparaci. 
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Relativní změna   
běžné období   předchozí období

předchozí období
   100                              (2.1) 

 

Absolutní změna umožňuje objektivnější zobrazení změn jednotlivých položek a jejich 

další plánování. Způsob výpočtu absolutní hodnoty horizontální analýzy je stanoven jako 

rozdíl mezi hodnotami za běžné období a předchozí období, viz vzorec 2.2. Největší důraz při 

zpracování výsledků se opět klade na největší kladný, popřípadě záporný, rozdíl.  

 

Absolutní změna   hodnota v běžném období   hodnota v předchozím období (2.2) 

 

2.5.2 Vertikální analýza rozvahy 

Tato analýza se zabývá procentním rozborem nejvýznamnějších aktiv a pasiv 

společnosti, jedná se tedy o rozbor majetkové a kapitálové struktury podniku. Účelem 

takového rozboru je zjistit podíl jednotlivých položek rozvahy na celkové bilanční sumě. 

Vertikální analýza aktiv posuzuje podíl stálých a oběžných aktiv na celkovém majetku firmy. 

Majetková struktura závisí na předmětu činnosti, podle které se odvíjí složení a výše položek 

aktiv v rozvaze. Vertikální analýza pasiv hodnotí zdroje financování. Ideální stav financování 

nastává v případě, že oběžný majetek je kryt krátkodobým kapitálem a dlouhodobý majetek 

kapitálem dlouhodobým. Je – li část oběžného majetku kryta dlouhodobým kapitálem, je 

společnost překapitalizovaná. V opačném případě se jedná o podkapitalizovanou společnost.   

 

Podíl na základně   
hodnota dílčí položky

základna
   100                                             (2. ) 

 

Základnou zmiňovanou ve vzorci č. 2.3, v případě analýzy rozvahy, mohou být aktiva či 

pasiva, v případě zjišťování podílu jednotlivých položek rozvahy na sumě aktiv (pasiv). 

V čitateli zaujímá své místo hodnota dílčí položky rozvahy, která je vztahována na zvolenou 

základnu a jejíž podíl na základně je v rámci vertikální analýzy zjišťován. 
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2.5.3 Poměrová analýza 

Významnou úlohu při zpracování finanční analýzy zaujímá poměrová analýza, ke které 

slouží poměrové ukazatele. Podle Dluhošové (2010) se tyto ukazatele člení do několika 

základních oblastí ukazatelů finanční analýzy. 

Těmito oblastmi jsou ukazatele: 

 rentability, 

 aktivity, 

 likvidity, 

 finanční stability a zadluženosti. 

 

Jak tvrdí Růčková (2010), poměrová analýza je poměrně často používaný způsob 

finanční analýzy, díky snadnému získání potřebných informací k výpočtu. Hodnoty jsou 

získávány ze základních účetních výkazů, které jsou veřejně dostupné. 

 

Ukazatele rentability 

Informace sloužící k volnému zpracování kapitoly týkající se ukazatelů rentability byly 

získány z publikací Dluhošová (2010), Růčková (2010), Grünwald, Holečková (2007), 

Dvořáček (2000) a Mrkvička, Kolář (2006).  

Rentabilita vyjadřuje schopnost společnosti vytvářet pomocí investovaného kapitálu 

zisk. Tendence tohoto ukazatele by měla být v čase rostoucí. Mezi nejčastěji používané 

ukazatele, podle vloženého kapitálu, patří: 

 rentabilita aktiv, 

 rentabilita tržeb, 

 rentabilita dlouhodobých zdrojů, 

 rentabilita vlastního kapitálu. 

 

Do čitatele těchto ukazatelů bývá dosazován zisk. Nejčastěji se jedná o zisk před 

zdaněním a úroky a zisk po zdanění. Do jmenovatele bývá dosazován nějaký druh kapitálu, či 

tržba. Hodnota zisku je získávána z výkazu zisku a ztrát, kdežto hodnota uváděná ve 

jmenovateli je z rozvahy. Rentabilitou se tedy rozumí zisk vztažený k určitému kapitálu. 
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Pomocí ukazatele rentability aktiv je vyjádřena celková efektivnost firmy. Výsledkem je 

celková výnosnost kapitálu, kdy nejsou zohledněny použité zdroje na financování 

podnikatelské činnosti. Podle publikace Mrkvička, Kolář (2006) má tento ukazatel pro podnik 

význam i případě, že společnost potřebuje úvěr. Aby bylo pro podnik přijetí úvěru výhodné, 

měla by být úroková míra úvěru nižší než hodnota ROA. V opačném případě by pro 

společnost nebylo vhodné daný úvěr využít. 

 

ROA   
EBIT

A
                                                                                                      (2. ) 

 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů podle Dluhošové (2010) hodnotí výnosnost 

vlastního kapitálu použitého s dlouhodobým cizím kapitálem. Komplexně tedy ukazatel 

vypovídá o výnosnosti dlouhodobého kapitálu. Ukazatel vykazuje, kolik korun zisku připadá 

na jednu korunu dlouhodobých zdrojů. 

 

ROCE   
EBIT

VK   CK dlouhodobý
                                                                         (2. ) 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu hodnotí hospodaření s vloženým vlastním 

kapitálem, tedy je měřeno zhodnocení vloženého kapitálu vlastníky či akcionáři. Vytvořený 

zisk pak odráží zhodnocení tohoto kapitálu. V případě akciových společností poskytuje tento 

ukazatel důležité informace pro zájemce o akcie, jelikož udává, kolik vydělaly prostředky 

vložené akcionáři. Výslednou hodnotu ovlivní jak výše zisku, tak výše vlastního kapitálu, ten 

však obvykle nepodléhá větším meziročním výkyvům. V případě podniků s nízkým vlastním 

kapitálem vykazuje firma vysoké hodnoty této rentability a vypovídací schopnost ukazatele 

tedy ztrácí význam. 

 

ROE   
EAT

VK
                                                                                                        (2.6) 

  

Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje, jakého zisku je podnik schopen dosáhnout při 

daném objemu tržeb. Říká nám, kolik korun zisku je schopen podnik vydělat na jedné koruně 

tržeb. Trend tohoto ukazatele by měl být rostoucí, avšak ani pokles nemusí být špatným 

signálem v případě, že rostou tržby. Výše ukazatele je závislá na strategii podniku. V případě 
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snahy o dosáhnutí vysokého podílu na trhu může podnik vykazovat velmi nízký zisk, což 

ovlivní hodnotu ukazatele rentability tržeb. 

 

ROS   
EAT

T
                                                                                                        (2.7) 

 

Ukazatele likvidity 

V této kapitole byly volně využity knihy Dluhošová (2010), Sůvová, Knaifl (2008), 

Blaha (2006) a Mrkvička, Kolář (2006).   

Ukazatele likvidity (také solventnosti) indikují platební schopnost společnosti, poměřují 

oběžná aktiva s krátkodobými závazky a udávají schopnost podniku dostát svým závazkům. 

Mezi nejčastěji používané ukazatele likvidity se řadí ukazatel celkové, pohotové a okamžité 

likvidity. Tyto ukazatelé se liší položkou v čitateli podle její likvidity. Nejen věřitelé požadují 

vyšší hodnoty těchto ukazatelů, ale také podniku prospívá dlouhodobé dosahování vyšších 

hodnot ukazatelů likvidity. 

 

Ukazatel celkové likvidity má v čitateli nejméně likvidní položku, neboť zahrnuje 

kromě peněžních prostředků i méně likvidní zásoby a pohledávky. Výsledek tohoto ukazatele 

vyjadřuje, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele proměněním svých oběžných 

aktiv na hotovost. Dalším způsobem interpretace tohoto ukazatele může být vyjádření, 

kolikrát oběžná aktiva pokryjí krátkodobé závazky či kolik korun oběžných aktiv připadá na 

pokrytí jedné koruny krátkodobých závazků. Ukazatel celkové likvidity je zároveň měřítkem 

krátkodobé solventnosti podniku a vyjadřuje pokrytí krátkodobých závazků krátkodobými 

aktivy. 

 

Celková likvidita   
OA

CK krátkodobý
                                                                   (2. ) 

 

Pohotová likvidita již nezahrnuje nejméně likvidní část oběžných aktiv, kterými jsou 

zásoby. Porovnáním tohoto ukazatele s ukazatelem celkové likvidity lze zjistit přílišný podíl 

zásob na oběžných aktivech společnosti v případě, že ukazatel pohotové likvidity vyjde 

výrazně nižší. S takovýmto výsledkem se lze setkat u firem, ve kterých jsou zásoby likvidní a 

rychle se obměňují. Dále podniky, které provádí svou činnost pouze během určité sezony, se 

setkávají s výkyvy zásob před nebo po jejich produktivní sezoně. 
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Pohotová likvidita   
OA   zásoby

CK krátkodobý
                                                                 (2. ) 

 

Ukazatel okamžité likvidity pracuje pouze s nejlikvidnější částí oběžného majetku, 

kterou jsou peněžní prostředky. Kromě peněz v hotovosti zahrnuje čitatel tohoto ukazatele 

také peníze na běžných účtech, krátkodobé cenné papíry a šeky. 

 

Okamžitá likvidita   
OA   zásoby   pohledávky

CK krátkodobý
                                              (2.10) 

 

Jak tvrdí Dluhošová (2010), doporučené hodnoty ukazatele likvidity by se měly 

pohybovat v rozmezí: 

 celková likvidita od 1,  do 2, , 

 pohotová likvidita od 1,0 do 1,5. 

 

 

Ukazatele aktivity 

V této kapitole jsou popsány ukazatele aktivity, které měří rychlost jejich obratu či 

hodnotí vázanost kapitálu v určitých formách majetku. Pro volné zpracování byly použity 

publikace Dluhošová (2010) a Sůvová, Knaifl (2008).  

Tyto ukazatele sdělují rychlost obratu, tedy počet obrátek za určitý časový úsek. 

Rychlost obratu udává počet obratů majetku na peněžní prostředky. Hodnota ukazatele by 

měla být co nejnižší. Dalšími ukazateli jsou ukazatele doby obratu. Doba obratu vyjadřuje 

dobu, za kterou se daná položka přemění na peníze. Tento ukazatel je obvykle vyjádřen 

počtem dní či let a hodnota by měla být co nejnižší. 

 

Obrátka aktiv vyjadřuje intenzitu využití celkového majetku. Vyšší hodnoty tohoto 

ukazatele vypovídají o vyšší efektivnosti využití majetku daného podniku. 

 

Obrátka aktiv   
T

A
                                                                                             (2.11) 

 

Ukazatel doby obratu aktiv by měl mít ideálně klesající trend, neboť vyjadřuje počet 

dní, než se aktiva přemění na peněžní prostředky. Hodnotu tohoto ukazatele ovlivňuje 



16 
 

dynamika tržeb. Ukazatel signalizuje pro podnik zisk v případě, že při stabilních tržbách se 

doba obratu zrychluje. Negativnímu vývoji podnik může zabránit odprodáním nepotřebných 

aktiv, nebo zvýšením tržeb. 

 

Doba obratu aktiv   
A    60

T
                                                                             (2.12) 

 

Doba obratu zásob říká, kolik dní trvá, než se zásoby přemění na peníze. U tohoto 

ukazatele je důležité analyzovat strukturu zásob. Vysoký podíl zboží na zásobách může 

signalizovat problémy s odbytem. V případě tohoto ukazatele chce podnik dosáhnout co 

nejnižší hodnoty, aby zásoby byly v podniku vázány co nejkratší dobu. 

 

Doba obratu zásob   
zásoby    60

T
                                                                   (2.1 ) 

 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje průměrně počet dní, za které jsou hrazeny faktury. 

V případě, že doba obratu pohledávek trvale překračuje doby splatnosti, je zapotřebí se 

zaměřit na plnění plateb odběratelů. Ukazatel tedy vypovídá o spolehlivosti odběratelů. Trend 

tohoto ukazatele by měl být klesající, neboť cílem podniku je, aby měl své pohledávky 

zaplaceny co nejdříve. 

 

Doba obratu pohledávek   
pohledávky    60

T
                                                   (2.1 ) 

 

Doba obratu závazků vypovídá o platební morálce podniku vůči obchodním partnerům. 

Zatímco cílem podniku bude mít dobu obratu závazků co nejdelší, dodavatelé budou tuto 

dobu požadovat co nejkratší. Dle pravidla solventnosti by doba obratu závazků měla být vyšší 

než doba obratu pohledávek. 

 

Doba obratu závazků   
závazky    60

T
                                                             (2.1 ) 

 

Ukazatele zadluženosti 

Ke zpracování této kapitoly byly volně využity informace získané z knih Dluhošová 

(2010), Růčková (2010) a Dvořáček (2000).  
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Pomocí ukazatelů zadluženosti je zjišťována míra financování majetku cizími zdroji. 

Informace o zadluženosti a výši podílu cizího kapitálu je důležitá pro věřitele i akcionáře. 

Větší podíl cizích zdrojů akcionářům signalizuje vyšší rizikovost akcií. Stejně to platí i u 

věřitelů, kdy s vyšším podílem cizího kapitálu roste jejich riziko. Čím více si podnik půjčuje, 

tím vyšší může být neschopnost splácení závazků. Naopak vhodně zvolený poměr vlastního a 

cizího kapitálu může vykazovat vyšší výnosnost.  

   

Ukazatel celkové zadluženosti vyjadřuje ochranu věřitelů podniku v případě platební 

neschopnosti. Je opakem koeficientu samofinancování, jejich hodnoty se v součtu rovnají 

100% (nebo 1). Celková zadluženost udává, do jaké míry je majetek kryt cizími zdroji. 

V případě, že hodnota ukazatele je méně než 60  , signalizuje to pozitivní vývoj. Naopak 

negativní vývoj vyjadřuje hodnota vyšší než 60  , ukazatel by neměl vyjít více než 70 %. 

Vysoká hodnota tohoto ukazatele může ovlivnit výše rezerv, které se vyskytují jako cizí zdroj. 

 

Celková zadluženost   
CK

A
                                                                              (2.16) 

 

Zadluženost vlastního kapitálu poskytuje důležité informace v případě poskytnutí úvěru 

a vyjadřuje nárůst či pokles cizích zdrojů a od toho se odvíjí rozhodnutí banky v případě 

poskytování úvěru firmě. Hodnota nižší než 1 0   značí pozitivní vývoj, vyšší než 1 0  

negativní vývoj a hodnota vyšší než 200 % signalizují velmi rizikového klienta. 

 

Zadluženost vlastního kapitálu   
CK

VK
                                                              (2.17) 

 

Majetkový koeficient (také finanční páka) vyjadřuje část majetku krytou vlastním 

kapitálem. S rostoucím podílem cizích zdrojů se zvyšuje i hodnota tohoto ukazatele. Podle 

Dluhošové (2010) by měl být trend tohoto ukazatele stabilní. Podrobnějšímu popisu byla 

tomuto ukazateli věnována část v kapitole týkající se pyramidového rozkladu, kde se finanční 

páka podílí na první úrovni rozkladu. 

 

Majetkový koeficient   
A

VK
                                                                             (2.1 ) 
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Úrokové zatížení vyjadřuje, jaká část zisku bude odčerpána nákladovými úroky. Nízká 

hodnota ukazatele vyjadřuje nárok podniku využít vyšší podíl cizích zdrojů. Vysoká hodnota 

ukazatele ale může znamenat vytvoření vyššího objemu zisku, tedy zlepšení ziskovosti. 

 

Úrokové zatížení   
nákladové úroky

EBIT
                                                               (2.1 ) 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech hodnotí způsob financování aktiv společnosti a její 

dlouhodobou stabilitu. Vysoká hodnota tohoto ukazatele vyjadřuje vysokou stabilitu 

zkoumaného podniku. Na druhou stranu má nepříznivý vliv na ziskovost podniku, protože 

vlastní kapitál je nejdražší způsob financování. V opačném případě, vyjde – li hodnota nízká, 

hrozí podniku vyšší riziko úpadku, ale podílníkům či akcionářům přináší vyšší zisky. Podle 

Dvořáčka (2000) je doporučeno, aby hodnota neklesla pod  0  . Veškeré potřeby kryté 

vlastními zdroji nejsou efektivní. 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech   
VK

A
                                                      (2.20) 

 

2.5.4 Pyramidový rozklad 

Tato kapitola je věnována popisu pyramidového rozkladu, který slouží ke zjištění vlivu 

dílčích ukazatelů na ukazatel vrcholový. Jako zdroje informací, pro volné zpracování, byly 

v této kapitole použity publikace Dluhošová (2010), Mrkvička, Kolář (2006) a Grünwald, 

Holečková (2007). 

Pomocí tohoto rozkladu lze přehledně zobrazit charakteristické znaky finančního zdraví 

podniku, které byly zjištěny pomocí poměrové analýzy. Nejznámější z pyramidových 

rozkladů ukazatelů rentability je tzv. Du Pontův rozklad, který vyjadřuje vliv dílčích 

ukazatelů na ukazatel rentability vlastního kapitálu. Obrázek č. 2.1 znázorňuje detail 

pyramidového rozkladu ROE. 
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Obrázek 2.1 Pyramidový rozklad ROE 

 

 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, str.93), vlastní úprava 

 

První úroveň rozkladu se člení na součin ukazatelů: 

 ziskovost tržeb,  

 obrátka aktiv, 

 finanční páka. 

 

Ziskovost tržeb (EAT/T) vyjadřuje, kolik korun čistého zisku připadá na 1 Kč tržeb. 

Obrátka aktiv (T/A) měří intenzitu využití majetku, tedy kolikrát se aktiva za dané období 

přemění na peníze. Finanční páka (A/VK) vyjadřuje část majetku, která je kryta vlastním 

kapitálem, jedná se tedy o ukazatel zadluženosti. Hodnota ukazatele finanční páky roste 

s rostoucím podílem cizích zdrojů. Použití cizích zdrojů s vlastním kapitálem vede ke zvýšení 

hodnoty ukazatele rentability vlastního kapitálu. Cizí kapitál je levnější způsob financování 

než kapitál vlastní. Díky zvýšení zadluženosti může být pozitivně ovlivněna rentabilita 

vlastního kapitálu v případě, že podnik zhodnotí korunu dluhu více než je výše úrokové sazby 

dluhu. Na druhou stranu může zvýšený podíl cizího kapitálu působit na zvýšení úroků, ty 

ROE 

EAT/T 

EAT/EBT EBT/EBIT EBIT/T 

1 - N/T 

Nmat./T Nmzdy/T Nslužby/T Nost./T 

T/A A/VK 



20 
 

sníží podíl ze zisku připadající vlastníkům a tím může poklesnout hodnota ukazatele 

rentability vlastního kapitálu.  

 

ROE   
EAT

VK
   

EAT

T
   

T

A
   

A

VK
                                                                                       

 

Ve druhé úrovni rozkladu je analyzován vliv: 

 daňové redukce, 

 úrokové redukce, 

 provozní rentability na ukazatel ziskovosti tržeb.  

 

Daňová redukce (EAT/EBT) vypovídá o části zisku, která je odčerpána daňovou 

povinností. Úroková redukce (EBT/EBIT) vyčíslí část zisku odčerpanou úroky. Ziskovost 

tržeb (EBIT/T) říká, kolik korun zisku před zdaněním a úroky připadne na jednu korunu 

tržeb. 

 

   

EAT

T
   

EAT

EBT
   

EBT

EBIT
   

EBIT

T
                                                                                           

  

 

Pyramidový rozklad může být podroben více úrovním rozkladu, viz obrázek č. 2.1. 

Díky takto podrobným rozkladům je možno detailně analyzovat vliv dílčích ukazatelů. Mezi 

ukazateli se vyskytují aditivní a multiplikativní vazby. 

V dalších úrovních je analyzován vliv nákladů a tržeb na ukazatel ziskovosti tržeb. 

Jelikož jsou tyto ukazatele v součtu, musí být pro analýzu vlivu použit vzorec č. 2.2  určený 

pro aditivní vazby.    

Ke kvantifikaci vlivu dílčích ukazatelů na meziroční změny zkoumaného vrcholového 

ukazatele slouží analýza odchylek.  

Pro analýzu odchylek lze použít následující metody: 

 metoda postupných změn,  

 metoda rozkladu se zbytkem,  

 logaritmická metoda, 

 metoda funkcionální.  



21 
 

 

Tyto zmíněné metody mohou být použity pouze v případě, že se vysvětlující ukazatele 

nachází v součinu, jde tedy o multiplikativní vazby. 

V této práci byla použita logaritmická metoda. Součtem vlivů vysvětlujícího ukazatele 

vyjde hodnota rovna změně vrcholového ukazatele. Výhodou je, že velikost vlivů neovlivní 

pořadí při výpočtu, jako tomu je u metody postupných změn. Nevýhodou však je, že tato 

metoda nemůže být použita v případě záporných indexů změn. 

 

Následující vzorec č. 2.23 znázorňuje výpočet použité metody v této práci. Změna 

vrcholového ukazatele je počítána pomocí přirozeného logaritmu, kde     vyjadřuje index 

změny vysvětlujícího ukazatele a    index změny vrcholového ukazatele a     je přírůstek 

vlivu analyzovaného ukazatele. 

 

 xai   
ln Iai

ln Ix

    y
x
                                                                                                                

  

V případě, že se mezi vysvětlujícími ukazateli nachází vazba součtu či rozdílu, jedná se 

o vazby aditivní a výše zmíněné metody pro analýzu dílčích ukazatelů nelze použít. 

V takovémto případě je nutno použít následující vzorec č. 2.2 , kde                 . 

 

 xai   
 ai

  aii

    y
x
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3. Charakteristika podniku 

Zahájení činnosti společnosti SLUMEKO, s.r.o. se datuje k 1. 1. 1   , kdy došlo 

k převzetí činností Technických služeb města Kopřivnice, rozpočtové organizace, která byla 

zrušena k  1. 12. 1  7. Město Kopřivnice je jediným společníkem a 100  vlastníkem. 

Informace o podniku jsou získány z oficiálních internetových stránek společnosti a 

z výročních zpráv, které jsou zveřejněny ve sbírce listin na portálu Ministerstva spravedlnosti 

České republiky. Pro výpočty provedených analýz byly použity hodnoty, viz příloha č. 1 a 2.     

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.slumeko.cz/ 

Základní údaje o společnosti (k 31. 12. 2011) 

 

Název firmy: SLUMEKO, s.r.o. 

Sídlo: Štefánikova   / 1, 7 2 21 Kopřivnice 

IČ: 2  76021 

DIČ: CZ2  76021 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Založení společnosti: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 16  0 

Datum zápisu: 1 . července 1  7 

Společník: 100   Město Kopřivnice 

Základní kapitál: 26 10  000,- Kč 

3.1 Obchodní a investiční strategie 

V rámci své obchodní strategie se firma zaměřuje především na uspokojování potřeb 

města Kopřivnice a získávání zakázek u okolních obcí či podnikatelských subjektů. Cílem je 

Obrázek 3.1 Logo společnosti SLUMEKO, s.r.o. 
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zkvalitnění poskytovaných služeb, uspokojování všech požadavků zákazníků, zajištění 

potřebné úrovně konkurenceschopnosti, apod. V rámci vnitřní firemní strategie se firma snaží 

rozšiřovat a zkvalitňovat práci středisek. 

Největší podíl na výnosech podniku mají tržby za služby pro město Kopřivnice. Nejvíce 

se na výkonech podílí střediska Odpadového hospodářství a Správa a údržba komunikací. 

Zkvalitňování a rozšiřování poskytovaných služeb se firma snaží pomocí investiční politiky 

nákupem moderních technických prostředků a rekonstrukcí či obnovou staveb a pozemků ve 

vlastnictví společnosti.  

  

Dle zápisu v obchodním rejstříku jsou předmětem podnikání tyto činnosti: 

 podnikání v oblasti nakládání s odpady (jinými než nebezpečnými), 

 čištění a údržba komunikací, 

 opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení, 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

 práce dlaždičské, 

 zemní práce, 

 služby zahradnické, 

 výroba kytic, věnců a svícnů, 

 čištění kanalizací, 

 práce s motorovou pilou, 

 práce svářečské, 

 služby – stěhování, 

 služby motoristům, 

 betonování hrobových základů, 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

 pronájem motorových vozidel a přívěsů, 

 práce a služby se stavebními a zemědělskými stroji, 

 opravy silničních vozidel, 

 provozování pohřebišť, 

 silniční motorová doprava nákladní – vnitrostátní, 

 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 

 nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů, 

 grafické práce a kresličské práce, 
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 lesnictví, těžba dřeva a přidružené činnosti, 

 inženýrská činnost v investiční výstavbě, 

 provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami, 

 provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, 

 poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost, 

 vedení personální agendy. 

3.2 Hlavní činnosti vybraných středisek 

Odpadové hospodářství 

Mezi hlavní činnosti spadající pod toto středisko patří svoz a odstranění směsného 

komunálního a separovaného (plast, papír, sklo, karton) odpadu, pytlový sběr plastů od 

rodinných domů, svoz a odstranění objemového odpadu, přistavování velkoobjemových van, 

provoz sběrného dvoru, sběr nebezpečného odpadu mobilní sběrnou, atd. 

 

Správa a údržba komunikací 

Hlavními činnostmi tohoto střediska jsou správa komunikací a dopravního značení, 

zimní údržba komunikací, opravy a čištění komunikací, aj. 

 

Správa a údržba zeleně 

Cílem tohoto střediska je zajistit kvalitní údržbu zeleně ve městě Kopřivnice. Toto 

středisko nabízí sečení a mulčování trávníků, kácení stromů, zastřihávání keřů, terénní 

úpravy, hrabání listí, nová výsadba trávníků a okrasné zeleně. 

 

Správa a údržba veřejného osvětlení 

Zabývá se správou a údržbou veřejného osvětlení, místního rozhlasu a světelných 

zdrojů, atd. Toto středisko se snaží postupně snížit spotřebu elektrické energie průběžnou 

výměnou svítidel za energeticky méně náročná.  

 

Správa a údržba kanalizací 

V rámci tohoto střediska je prováděn odběr vzorků odpadních vod, které jsou zkoumány 

v akreditované laboratoři, dále provádí správu dešťové a jednotné kanalizace, čištění a údržbu 

stokových sítí, zamezování narušování stok a jejich objektů, atp. 
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Hřbitovnictví 

Společnost spravuje hřbitovy v Kopřivnici, Lubině, Mniší a Vlčovicích, nabízí 

pronájem urnových a hrobových míst, zajišťuje kopání hrobů a provoz obřadní síně 

v Kopřivnici. 

 

Nájmy a ostatní služby 

Společnost nabízí k pronájmu nebytové prostory a parkovací místa v Kopřivnici. Mezi 

ostatní služby se řadí služby s nájmy spojené (příklad teplo, elektřina, aj.).  

 

Provozovna Odry 

Od roku 2002 funguje provozovna ve městě Odry, která zajišťuje komunální služby, 

kterými jsou údržba a výsadba zeleně, zimní údržba komunikací, správa a údržba hřbitovů, 

apod. Zaměření provozovny se vztahuje na město Odry a okolní obce. Své služby poskytují i 

místním firmám a občanům. Tato provozovna se také významně podílí na části zisku 

společnosti. 

Graf č. 3.1 zobrazuje výši tržeb jednotlivých středisek. Tyto grafy znázorňují tržby až 

od roku 200 , neboť výše tržeb rozčleněných podle jednotlivých středisek z roku 2007 nebyly 

ve výroční zprávě zveřejněny. 

 

Graf č. 3.1 Vývoj tržeb dle jednotlivých středisek 

 

Zdroj: výroční zpráva (2011) SLUMEKO, s.r.o., vlastní úprava 
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3.3 Charakteristika ekonomické situace v letech 2007 – 2011 

V následujícím grafu č.  .2 je znázorněn vývoj hospodářského výsledku ve zkoumaných 

letech. Důvody výkyvů hospodářského výsledku jsou uvedeny níže. 

Graf 3.2 Vývoj hospodářského výsledku v letech 2007 - 2011 

 

Zdroj: VZZ (2007 – 2011), viz příloha č. 2 

 

V roce 2007 se, díky neustálého rozvoje a zvyšováním činností, dařilo společnosti 

SLUMEKO, s.r.o. zvyšovat obrat nejen v činnostech pro město Kopřivnici, ale i pro externí 

zákazníky. Na výši tržeb měl negativní vliv mírný průběh zimy, což způsobilo pokles tržeb 
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dosaženo vyššího hospodářského výsledku, díky nižší úrovni odpisů a tvorby rezerv. 
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pokles tržeb z prodeje materiálu, kvůli nepříznivé situaci na trhu separovaných surovin. Na 

straně nákladů byla výše hospodářského výsledku ovlivněna vyšší úrovní odpisů, mezd a 

především neplánovanou opravou havarijního stavu střechy administrativní budovy. 

V roce 2010 se společnosti podařilo, i přes přetrvávající krizi v ekonomice, snižovat 

náklady energií, služeb, osobních nákladů a zvyšovat produktivitu práce. V tomto roce 

společnost získala významné zakázky, kterými byly například sběr a svoz biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu v Kopřivnici, opravy místních komunikací a v neposlední 

řadě také zpevnění plochy u rodinných domů. Došlo také k vytvoření nového střediska 

k zajištění řádné správy kanalizací. Snížení nákladů bylo dosaženo ve středisku pečující o 

zeleň změnou systému odvozu trávy ve velkoobjemových vanách. 

V roce 2011 se firma SLUMEKO, s.r.o. snažila minimalizovat nepříznivý vliv 

ekonomické situace na hospodaření společnosti. Snížení tržeb způsobila mírná zima, což se 

bohužel podniku nepodařilo vykompenzovat externími zakázkami. V tomto roce firma čelila 

také poklesu poptávky po službách ze strany obcí i firem kvůli hospodářské recesi. 

Nepříznivé podmínky měly vliv i na hospodářský výsledek, kdy se ani snížením nákladů 

nepodařilo společnosti dosáhnout takových výsledků, jako v roce 2010.  

Pro srovnání zkoumané společnosti s odvětvím bude společnost SLUMEKO, s.r.o. 

zařazena podle klasifikace NACE, která je statistickou klasifikací činností v ekonomických 

oblastech, pod písmeno E – Činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi. 

Zařazení do této skupiny bylo zvoleno z důvodu, že práce s odpady tvoří hlavní a největší část 

nabízených služeb zkoumané společnosti. 

 

3.4 Horizontální analýza 

V této kapitole je zpracována horizontální analýza, která zachycuje absolutní a relativní 

změny jednotlivých významných položek rozvahy ve zkoumaných obdobích. 

3.4.1 Horizontální analýza aktiv 

Následující tabulka č.  .1 a graf 3.3 zachycují výsledky horizontální analýzy aktiv 

společnosti SLUMEKO, s.r.o. v letech 2007 až 2011. 
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Tab. č. 3.1 Horizontální analýza aktiv - absolutní změna (v tis. Kč) 

 
2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

Aktiva celkem 1221 -417 4775 -2777 

Dlouhodobý majetek 2629 -1963 2239 -2177 

Dlouhodobý nehmotný majetek -52 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 2681 -2363 2225 -2014 

Dlouhodobý finanční majetek 0 400 14 -163 

Oběžná aktiva -1125 1054 3253 -389 

Zásoby 135 251 54 335 

Krátkodobé pohledávky 2180 -1110 2611 -2878 

Krátkodobý finanční majetek -3440 1913 588 2154 

 

 

Graf č. 3.3 Horizontální analýza aktiv - relativní změna 
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následoval pokles DHM, způsobený prodejem zastaralé techniky. V roce 2010 opět narostla 

hodnota dlouhodobého hmotného majetku, což bylo způsobeno nejen nákupem modernější 

techniky, ale především koupí pozemku v katastrálním území Vlčovice.  

Dlouhodobý finanční majetek ve formě dlouhodobých cenných papírů a podílů byl 

v prvních dvou letech nulový. V roce 200  ale následoval nárůst. Firma vykazovala DFM 

v hodnotě  00 tis. Kč. 

Zásoby zkoumané společnosti se v jednotlivých letech zvyšovaly, což bylo způsobeno 

nákupem posypového materiálu pro středisko Správy a údržby komunikací, kontejnerů a 

popelnic pro středisko Odpadového hospodářství a dalšího materiálu pro středisko Správy a 

údržby zeleně. 

Krátkodobé pohledávky v roce 200  poklesly, neboť situace na trhu separovaných 

surovin nebyla příznivá a společnost byla nucena dočasně zastavit provoz dotřiďovací linky. 

V následujícím roce pohledávky vzrostly, díky zvýšenému zájmu o svoz biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu. V roce 2011 ale opět následoval pokles, neboť mírná 

zima způsobila nižší zájem podnikatelských subjektů o údržbu jejich prostor.   

Krátkodobý finanční majetek zaznamenal pokles v roce 200  oproti roku 2007, díky 

snížení hodnoty na účtech v bankách. Peněžní prostředky byly použity na nákup nové 

techniky a opravy garáží a dílen. V následujících zkoumaných obdobích ale následoval růst 

KFM díky nárůstu tržeb. 

3.4.2 Horizontální analýza pasiv 

Tato kapitola se zabývá horizontální analýzou pasiv, výsledky jsou zobrazeny v tabulce 

č.  .2 a grafu 3.4. 
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Tab. č. 3.2 Horizontální analýza pasiv - absolutní změna (v tis. Kč) 

 
2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

Pasiva celkem 1221 -417 4775 -2777 

Vlastní kapitál 1028 -936 4277 -338 

Základní kapitál 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let 743 0 0 2007 

Výsledek hospodaření běž. účet. 

obd.  
303 -1118 4379 -3322 

Cizí zdroje -1066 635 1143 -2230 

Dlouhodobé závazky 68 -217 100 86 

Krátkodobé závazky -554 1332 1594 -1978 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 

 

 

Graf č. 3.4 Horizontální analýza pasiv - relativní změna 
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Dlouhodobé závazky v roce 200  vzrostly, poté následoval pokles o  7,2 % a 

v následujících dvou letech položka opět vzrostla.  

Naopak krátkodobé závazky v roce 200  poklesly, především závazky zaměstnancům. 

V roce 200  i 2010 krátkodobé závazky vzrostly. Vliv na tento nárůst byl způsoben nutností 

nákupu velkoobjemových van, které byly potřeba na uspokojení potřeb nově získané zakázky 

na svoz odpadu. V roce 2011 následoval pokles o cca  0 %, kvůli mírné zimě a poklesu 

závazků vůči dodavatelům dodávajícím posypový materiál. 

3.5 Vertikální analýza 

Náplní této kapitoly je zpracování vertikální analýzy položek rozvahy zkoumaného 

podniku a zhodnocení podílu jednotlivých položek na celkové bilanční sumě, tedy na sumě 

aktiv (pasiv). 

3.5.1 Vertikální analýza aktiv 

V následujícím grafu č.  .  je zachycen vertikální rozbor aktiv firmy SLUMEKO, s.r.o.  

 

Graf. č. 3.5 Vertikální analýza aktiv 
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dlouhodobý hmotný majetek, tvořen především vybavením společnosti, jako jsou např. 

nákladní vozy pro práci s odpady, zimní údržbu a další movité věci sloužící ke kvalitnímu 

poskytování služeb zkoumanou společností. Oběžná aktiva firmy SLUMEKO, s.r.o. tvoří 

přibližně jednu třetinu celkového majetku, jsou tvořena především pohledávkami 

z obchodních vztahů a účty v bankách. 

3.5.2 Vertikální analýza pasiv 

Tato kapitola je věnována vertikální analýze pasiv a zhodnocení podílu jednotlivých 

položek na celkových pasivech. Vertikální rozbor je znázorněn v následujícím grafu č.  .6.  

 

Tab. č. 3.6 Vertikální analýza pasiv 

 
 

Z grafu č.  .6 lze vyčíst, že firma SLUMEKO, s.r.o. financuje svůj majetek především 

prostřednictvím vlastního kapitálu, který tvoří přibližně      celkového kapitálu, v roce 2011 

to bylo dokonce 87,17  , což bylo způsobeno především poklesem pasiv, tedy výsledku 

hospodaření běžného účetního období, z důvodu mírné zimy a poklesu tržeb střediska Správy 

a údržby komunikací. Pokles zaznamenala také položka cizí zdroje, poklesem krátkodobých 

závazků. Podíl cizích zdrojů na celkovém kapitálu se pohybuje pod hranicí 17  . Na nízkém 

podílu mají zásluhu nulové bankovní úvěry a výpomoci. 
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4. Analýza ukazatelů rentability podniku a zhodnocení výsledků 

Následující kapitoly jsou věnovány analýze finanční situace podniku, především tedy 

analýze rentability podniku, srovnání zkoumané společnosti s odvětvím a s konkurenční 

společností.  

Společnost SLUMEKO, s.r.o. bude hodnocena pomocí poměrové analýzy se zaměřením 

na rentabilitu, klíčový ukazatel rentability vlastního kapitálu bude podroben pyramidovému 

rozkladu a pomocí logaritmické metody budou analyzovány vlivy dílčích ukazatelů na tento 

ukazatel vrcholový. Zdrojem informací pro finanční analýzu byly především výroční zprávy 

zkoumaného podniku, jehož hodnoty jednotlivých položek jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2.  

4.1 Analýza vybraných poměrových ukazatelů 

Tato kapitola se zabývá podrobným rozpracováním jednotlivých poměrových ukazatelů, 

důraz je kladen na ukazatele rentability. Pro nastínění situace podniku budou analyzovány i 

ukazatele aktivity, likvidity a zadluženosti. Poměrová analýza je vhodná pro srovnání hodnot 

zkoumaného podniku s hodnotami v odvětví. Informace potřebné k výpočtu těchto ukazatelů 

jsou získány ze základních účetních výkazů – z rozvahy a VZZ, které byly veřejně přístupné 

ve výročních zprávách společnosti. 

4.1.1 Ukazatele aktivity 

V této kapitole budou popsány ukazatele aktivity, kterými jsou doba obratu aktiv, zásob, 

pohledávek a závazků. Následující tabulka č.  .1 znázorňuje hodnoty ukazatelů aktivity 

zkoumané společnosti. 

 

Tab. č. 4.1 Hodnoty ukazatelů aktivity v letech 2007 - 2011 

 
vzorec 2007 2008 2009 2010 2011 

Aktivita 

DO aktiv 2.12 248,369 256,034 246,472 266,231 277,335 

DO zásob 2.13 4,928 5,735 7,018 7,122 9,949 

DO pohledávek 2.14 28,036 40,976 33,450 47,097 34,313 

DO závazků 2.15 27,800 24,976 30,685 39,287 31,767 
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Zkoumaná společnost dosahuje nejlepších výsledků v roce 200  a nejhorších v roce 

2011, kdy se DO aktiv vyšplhala až na 27  dní. 

Zkoumaná společnost má počet dnů, v případě doby obratu zásob, nízký, protože se 

zabývá především poskytováním služeb. U tohoto ukazatele je důležitá struktura zásob. 

Největší část zásob u společnosti SLUMEKO, s.r.o. tvoří materiál, vysoký podíl zboží by 

mohl vypovídat o tom, že firma nemá odbyt. Rostoucí trend ukazatele je způsoben růstem 

zásob, především tedy materiálu, kterým jsou například kontejnery, popelnice, materiál 

potřebný pro středisko Správy a údržby zeleně, apod. Nejnižší objem zásob, a tedy i dobu 

obratu zásob, zaznamenala firma v roce 2007, kdy DO dosáhla pouze   dní. 

Podniku SLUMEKO, s.r.o. trvá průměrně    dní, než jim dlužníci uhradí pohledávky. 

Nejvyšší hodnotu pohledávek, tedy i doby obratu pohledávek společnost zaznamenala v roce 

2010, kdy DO byla    dní. Tato hodnota mohla být způsobena horší platební morálkou 

odběratelů.   

Společnost SLUMEKO, s.r.o. vykazuje u ukazatele doby obratu závazků rostoucí trend. 

Zatímco pro firmu byl ideální rok 2010, kdy DO závazků byla  0 dní, pro dodavatele byl 

nejvýhodnější rok 200 , protože společnost zaplatila své závazky průměrně za 2  dní. 

V následujícím grafu č.  .1 jsou zobrazeny ukazatele aktivity vyjma ukazatele doba 

obratu aktiv z důvodu jeho vysokých hodnot. Zařazením ukazatele DO aktiv do grafu by 

došlo k výraznému zvýšení intervalu dosahovaných hodnot, tudíž ostatní zkoumané ukazatele 

by byly zobrazeny nepřehledně, tedy jejich výkyvy by nebyly řádně zobrazeny. 

 

Graf č. 4.1 Ukazatele aktivity v letech 2007 - 2011 
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4.1.2 Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele nám pomohou odhalit schopnost firmy hradit své závazky. 

V následujícím grafu č.  .2 jsou zachyceny hodnoty ukazatelů likvidity zkoumané společnosti 

i srovnávaného odvětví. 

 

Graf č. 4.2 Hodnoty ukazatelů likvidity společnosti SLUMEKO, s.r.o. a srovnávaného 

odvětví v letech 2007 – 2011 

 

Zdroj: MPO: Finanční analýza podnikové sféry (2007 – 2011), vlastní úprava 

 

Přiměřené rozmezí celkové likvidity je od 1,  do 2, . Zatímco firmy v odvětví se 

tomuto rozmezí blíží, firma SLUMEKO, s.r.o. vykazuje hodnoty nad horní hranicí 

přiměřeného intervalu. Trend tohoto ukazatele by měl být stabilní, v letech 2007 až 200  

tomu tak u zkoumané společnosti bylo, v následujících letech ale nastaly výkyvy. V roce 2010 

byla zkoumaná společnost nejblíže horní hranici, to s hodnotou 2,  7. Tento pokles způsobil 

nárůst krátkodobých závazků, především závazků z obchodních vztahů. Nejvyšší hodnota 

byla v roce 2011, díky poklesu krátkodobých závazků celková likvidita stoupla na hodnotu 

4,004. 

Další ukazatel likvidity, tj. pohotová likvidita, by měl být v intervalu od 1 do 1,5. 

Zatímco firmy v odvětví se opět s intervalem shodují, firma SLUMEKO, s.r.o. vykazuje vyšší 

hodnoty nad horní hranici intervalu. 
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Ukazatel okamžité likvidity by se měl pohybovat podle metodiky ministerstva průmyslu 

a obchodu okolo hodnoty 0,2, ale opět tomu tak v případě zkoumané společnosti není. 

Hodnoty tohoto ukazatele jsou v případě společnosti SLUMEKO, s.r.o. vysoko nad optimální 

hranicí.   

4.1.3 Ukazatele zadluženosti 

Dalšími ukazateli hodnotící finanční situaci podniku jsou ukazatele zadluženosti. 

Vzhledem k tomu, že ukazatele finanční páky je potřeba k pyramidovému rozkladu ukazatele 

ROE, bude zmíněn v této kapitole. Dále pro posouzení situace podniku bude analyzován 

ukazatel celkové zadluženosti. Hodnoty ukazatelů jsou zobrazeny v následující tabulce č.  .2.  

 

Tab. č. 4.2 Hodnoty ukazatelů zadluženosti v letech 2007 - 2011 

  vzorec 2007 2008 2009 2010 2011 

Zadluženost  

Celková 

zadluženost 
2.16  11,193% 9,755% 12,450% 14,757% 11,454% 

Majetkový 

koeficient 
2.18  119,917% 119,884% 121,888% 120,778% 114,723% 

 

Výsledkem ukazatele celkové zadluženosti je podíl věřitelů na cizím kapitálu, kterým je 

financován majetek podniku. S vyšší hodnotou tohoto ukazatele roste riziko věřitelů. 

Společnost SLUMEKO, s.r.o. vykazuje poměrně nízké hodnoty celkové zadluženosti. V roce 

2008 byla nejnižší  ,7    , nejvyšší byla naopak v roce 2010 a to 14,757  , poté opět 

následoval pokles. Tyto změny byly způsobeny růstem cizího kapitálu, především 

krátkodobých závazků.  

Majetkový koeficient neboli ukazatel finanční páky vyjadřuje podíl aktiv na vlastním 

kapitálu. Čím vyšší by byl podíl cizích zdrojů na celkovém financování, tím větší by byla 

hodnota tohoto ukazatele. Trend ukazatele by měl být stabilní. V prvních dvou zkoumaných 

letech se tento trend podniku daří dodržovat, v roce 200  však přichází nárůst díky snížení 

vlastního kapitálu, položky výsledek hospodaření běžného účetního období. Prudký pokles 

následoval v roce 2011, což bylo způsobeno poklesem aktiv. V tomto období zaznamenala 

společnost pokles dlouhodobého hmotného majetku a krátkodobých pohledávek. 
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4.1.4 Ukazatele rentability 

Tato kapitola je zaměřena na analýzu jednotlivých ukazatelů výnosnosti a výsledky 

zkoumané společnosti jsou srovnávány s hodnotami ukazatelů v odvětví. Podle klasifikace 

NACE, která je statistickou klasifikací činností v ekonomických oblastech, byla společnost 

SLUMEKO, s.r.o. zařazena pod písmeno E – Činnosti související s odpadními vodami, 

odpady a sanacemi. Práce s odpady sice není jedinou činností, kterou společnost provozuje, 

ale tvoří její větší část, proto je zařazení pod písmeno E nejvhodnější pro srovnání s odvětvím. 

Dále je část této kapitoly věnována srovnání zkoumaného podniku s konkurenční společností. 

Hodnoty srovnávaného odvětví jsou získány z internetových stránek ministerstva průmyslu a 

obchodu a informace potřebné pro analýzu společnosti SLUMEKO, s.r.o. a konkurenční 

společnosti jsou získány z jejich výročních zpráv.  

Následující tabulka č.  .  zobrazuje hodnoty ukazatelů rentability za zkoumaná období. 

 

Tab. č. 4.3  Hodnoty ukazatelů rentability v letech 2007 - 2011 

  

Pro větší přehlednost a zobrazení větších výkyvů, kterým společnost čelila především 

v letech 200  a 2010, byl zhotoven následující graf č. 4.3, na kterém si lze také všimnout, že 

všechny ukazatele rentability mají poměrně shodný vývoj. 

 

 
vzorec 2007 2008 2009 2010 2011 

Rentabilita 

ROA 2.4 2,134% 3,617% 0,026% 11,448% 3,057% 

ROCE 2.5 2,375% 4,086% 0,030% 13,466% 3,436% 

ROE 2.6 2,972% 3,727% 0,648% 11,675% 3,285% 

ROS 2.7 1,710% 2,211% 0,364% 7,149% 2,206% 
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Graf č. 4.3 Vývoj ukazatelů rentability v letech 2007 - 2011 
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separovaným odpadem. Zhroutil se trh u hlavního odběratele separovaných surovin a 

propadly se ceny druhotných surovin. Pozitivní vliv na chod zkoumané společnosti měla nižší 

úroveň odpisů a tvorba rezerv oproti roku předchozímu. 

V roce 200  dopadla hospodářská krize na rozpočty obcí, které byly nuceny zkrátit 

finanční prostředky na činnosti poskytované společností SLUMEKO, s.r.o., což mělo za 

následek pokles tržeb, tedy i zisku. Vlivem nepříznivé situace v oblasti třídění separovaného 

odpadu byla zkoumaná společnost nucena pozastavit dotřiďovací linku. Náklady se vyšplhaly 

především z důvodu provedení neplánované opravy havarijního stavu střechy administrativní 

budovy.  

Následující rok stále přetrvávala krize v ekonomice a byla menší poptávka po službách. 

Přesto se společnosti SLUMEKO, s.r.o. podařilo snížit náklady energií, služeb, osobní 

náklady a zvýšit produktivitu práce. Hlavní příčinou, která vedla k výraznému nárůstu zisku, 

bylo získání významné zakázky na sběr a svoz biologicky rozložitelného komunálního 

odpadu. Dalším pozitivním faktorem bylo vytvoření nového střediska, které se zabývá 

údržbou kanalizací. Zavedení tohoto střediska mělo pozitivní vliv na výši tržeb. Také 

provozovna v Odrách zaznamenala zvýšení tržeb. 
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V roce 2011 následoval opět pokles zisku. Příčinou byla mírná zima, kvůli které byl 

zaznamenán pokles tržeb střediska Správy a údržby komunikací. Z důvodu hospodářské 

recese poklesla i poptávka po službách ze strany obcí i firem.  

Tyto zmíněné okolnosti jsou hlavní příčinou změn zkoumaných ukazatelů rentability 

popsaných níže. 

Ukazatel rentability aktiv patří mezi klíčové ukazatele výnosnosti. Poměřuje zisk 

s celkovými aktivy a nebere ohled na zdroje financování aktiv. V letech 2007 a 2008 byl 

ukazatel poměrně stabilní, v roce 200  ale následoval pokles na 0,026 %, což bylo 

zapříčiněno prudkým poklesem zisku. Tento pokles zisku byl způsoben především 

neplánovanou opravou havarijního stavu střechy administrativní budovy a poklesem tržeb 

z prodeje materiálu, kterým se myslí prodej tříděného odpadu. V roce 2010 naopak následoval 

velmi prudký nárůst zisku, což bylo způsobeno zejména výraznými úsporami v oblasti 

nákladů, především mzdových nákladů, jednalo se o snížení počtu zaměstnanců. ROA tedy 

v tomto roce vzrostla přibližně na 11,  %. V následujícím roce následoval pokles zisku, 

z důvodu poklesu výkonů, rentabilita aktiv tedy opět poklesla na cca   %. 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů hodnotí význam dlouhodobého investování. Trend 

tohoto ukazatele by měl být rostoucí. V prvních dvou zkoumaných obdobích podniku tomu 

tak bylo. Z 2,375 % vzrostlo ROCE na 4,086 %. V roce 200  opět, jako u předchozího 

ukazatele, následoval prudký pokles na 0,0    způsobený poklesem zisku. V dalším roce 

zase následoval prudký nárůst na 11,      a poté se opět rentabilita dlouhodobých zdrojů 

snížila na cca   %. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu poměřuje tentokrát čistý zisk s vlastním 

kapitálem. Opět vykazuje podobné hodnoty jako ukazatel ROCE. Výkyvy se opakují v letech 

2009 a 2010, kdy hodnota z 0,648 % vzroste na 11,675 %. V roce 2011 zase poklesne 

přibližně na   %. 

Ukazatel rentability tržeb byl v roce 2007 pouze 1,7  , následoval nárůst na 2,2 %, ale 

ani v tomto roce nebyl dodržen ideální rostoucí trend. V roce 200  opět společnost 

SLUMEKO, s.r.o. čelila poklesu na 0, 6  %. V následujícím roce opětovně následoval 

prudký nárůst, ale oproti předchozím ukazatelům, které se vyšplhaly až nad 11 %, tento 

ukazatel vzrostl na 7,149  . Tento nárůst nebyl způsoben pouze nárůstem EBITu, ale vliv 

měl také nárůst tržeb v roce 2010 oproti 2009 díky získání již zmíněné zakázky. Zásluhu na 

tom má také nárůst tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, největší podíl na těchto tržbách 

mají tržby za služby pro město Kopřivnice.  V roce 2011 opět následoval pokles na 2,206 %.  
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Následující graf č.  .  zobrazuje vývoj zisku v jednotlivých letech. Díky nulovým 

nákladovým úrokům se EAT a EBIT liší pouze výší daně z příjmů za běžnou činnost. Výše 

daně je v grafu dána vzdáleností mezi vrcholy křivek znázorňující EAT a EBIT v jednotlivých 

letech. 

 

Graf č. 4.4 Vývoj čistého zisku a zisku před zdaněním a úroky 

 

Zdroj: VZZ (2007 – 2011), viz příloha č. 2 

4.1.5 Srovnání ROA a ROE s odvětvím 

Pro srovnání ukazatelů ROA a ROE s odvětvím byly použity tabulky ministerstva 

průmyslu a obchodu. V následující tabulce č.  .4 jsou zobrazeny hodnoty ukazatelů jak 

v odvětví, tak ve zkoumané společnosti. 

 

Tab. č. 4.4 Hodnoty ukazatelů ROA a ROE ve srovnávaném odvětví a ve společnosti 

SLUMEKO, s.r.o. 

  2007 2008 2009 2010 2011 

ROA 
odvětví 4,570% 4,280% 6,000% 3,750% 3,660% 

Slumeko, s.r.o.  2,134% 3,617% 0,026% 11,448% 3,057% 

ROE 
odvětví 4,360% 4,670% 6,630% 4,500% 4,110% 

Slumeko, s.r.o.  2,972% 3,727% 0,648% 11,675% 3,285% 

Zdroj: MPO: Finanční analýza podnikové sféry (2007 – 2011), vlastní úprava 
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Jak můžeme z tabulky vyčíst, ani v odvětví se tyto ukazatele nevyvíjí ideálně 

s rostoucím trendem, mají naopak spíše trend klesající. V letech 2007 – 200  je zkoumaná 

společnost pod průměrem odvětví. Ale v roce 200 , stejně jako u společnosti SLUMEKO, 

s.r.o., nastává prudší změna. Zatímco v odvětví ukazatele vzrostly oproti předchozím rokům, 

společnost SLUMEKO, s.r.o. naopak zaznamenala prudký pokles. V tomto roce společnost 

nedosahuje ani 1 , kvůli prudkému poklesu zisku. V roce 2010 tomu bylo naopak, v odvětví 

ukazatele poklesly, firma SLUMEKO, s.r.o. vykazovala velký nárůst. Zkoumaná společnost 

se pohybuje vysoko nad průměrem odvětví, na což mělo opět vliv výrazné zvýšení zisku. 

V roce 2011 se ROA poměrně blíží průměru odvětví, ale opět se dostává pod hranici. ROE už 

zaznamenává větší odchylku pod hranici odvětví. 

Následující graf č.  .  zobrazuje ukazatele rentability aktiv a rentability vlastního 

kapitálu společnosti SLUMEKO, s.r.o. se srovnávaným odvětvím. 

 

Graf č. 4.5 Ukazatele ROA a ROE společnosti SLUMEKO, s.r.o. a srovnávaného odvětví 

 

Zdroj: MPO: Finanční analýza podnikové sféry (2007 – 2011), vlastní úprava 

Jak můžeme z grafu č.  .  vyčíst, vývoj rentability v odvětví byl odlišný od vývoje 

ukazatelů zkoumané společnosti. Za zmínku stojí především roky 200  a 2010, kdy se 

hodnoty společnosti vyvíjely zcela opačným směrem oproti srovnávanému odvětví. V roce 

200  byl pokles rentability u společnosti SLUMEKO, s.r.o. způsoben nejen dopadem 

hospodářské krize a nepříznivé situace, která vedla k pozastavení dotřiďovací linky, ale také 

neplánovanou opravou administrativní budovy. Růst ukazatele v odvětví mohl být způsoben 
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vyššími cenami za odpad. Následoval rok 2010 a s ním i velmi příznivá situace pro 

zkoumanou společnost, především z důvodu získání zakázky na sběr a svoz biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu. Naopak v odvětví byl vývoj ziskovosti klesající, což 

mohlo být způsobeno nízkými cenami v oblasti odpadového hospodářství a zvýšením 

informovanosti veřejnosti o třídění odpadů a následným pozitivním přístupem k této 

problematice. 

4.1.6 Srovnání s konkurenční společností  

V rámci finanční analýzy je vhodné srovnat zkoumanou společnost s podnikem 

pohybujícím se ve stejném odvětví, který čelí shodným nástrahám a vlivům trhu v rámci 

určitého odvětví. Takovými konkurenčními společnostmi pro SLUMEKO, s.r.o. jsou 

například společnosti .A.S.A. spol. s r.o., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., OZO 

Ostrava s.r.o. a van Gansewinkel, a.s. Pro srovnání byla zvolena společnost .A.S.A., spol. 

s r.o., důvod, proč právě tato společnost je vhodná pro komparaci se zkoumanou společností, 

je zmíněn dále. Informace v této kapitole byly získány z výročních zpráv společností. 

Společnost .A.S.A., spol. s r.o. je obchodní společností ve stoprocentním vlastnictví 

.A.S.A. International EnvironmentaL Services GmbH. Základní kapitál je ve výši 12   7  tis. 

Kč. Zabývá se především činnostmi souvisejícími s nakládáním s odpady, letní a zimní 

údržbou komunikací, obchodem s druhotnými surovinami, komplexními službami 

v odpadovém hospodářství a další. Služby jsou nabízeny nejen v mnoha českých městech, ale 

i v zahraničí. V České republice působí od roku 1  2 a řadí se mezi největší a 

nejperspektivnější firmy v oblasti odpadového hospodářství.  

Pro porovnání významných ukazatelů rentability se zkoumanou společností, v rámci 

této práce, byla zvolena jako konkurenční společnost .A.S.A. spol. s r.o. Důvodem je 

výběrové řízení vyhlášené městem Kopřivnice, které probíhalo v době psaní této práce, kdy 

v prvním kole vyhrála právě společnost .A.S.A., spol. s r.o. Jelikož ve výběrovém řízení na 

svoz odpadu přišla s nejlepší nabídkou, stala se velkou konkurencí pro zkoumanou 

společnost. 

V rámci analýzy rentability je proto důležité porovnat společnost SLUMEKO, s.r.o. 

s jejím největším konkurentem v oblasti odpadového hospodářství.  
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Pro srovnání byly zvoleny ukazatele rentability aktiv a rentability vlastního kapitálu. 

Analýzou těchto ukazatelů u obou společností bylo zjištěno, že vývoj ziskovosti společnosti 

ASA se vyvíjel velmi odlišně.  

V roce 200  zaznamenala společnost .A.S.A. spol. s r.o. mírný pokles, což bylo 

způsobeno snížením výkupních cen druhotných surovin. Naopak SLUMEKO, s.r.o. 

vykazovala mírný nárůst díky nižší úrovni odpisů a tvorby rezerv oproti roku 2007. Ačkoliv 

byl rok 200  ve znamení dopadu krize na trh se separovaným odpadem, obě společnosti se 

s tím dokázaly vypořádat. SLUMEKO, s.r.o. dokonce s vyšším ziskem oproti roku 

předchozímu. 

Rok 2009 znamenal pro .A.S.A. spol. s r.o. nárůst rentability především díky úsporným 

opatřením, kterými byly snížení nákladů na opravy, snížení personálních nákladů a nákladů 

na externí pracovníky a v neposlední řadě zlepšení logistiky. Společnosti se podařilo zvýšit 

ceny v oblasti svozu komunálního odpadu a získat sanační projekt. Naopak pro SLUMEKO, 

s.r.o. byl tento rok nepříznivý. Z důvodu nepříznivé situace v oblasti třídění separovaného 

odpadu byla pozastavena dotřiďovací linka.  

V roce 2010 tomu bylo opačně. Společnost .A.S.A. spol. s r.o. zaznamenala mírný 

pokles ziskovosti i přes nárůst zisku. Bylo to způsobeno poklesem hodnoty softwaru a 

movitých věcí společnosti, kterými mohou být nákladní vozy a další technika potřebná pro 

poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství. Na druhou stranu SLUMEKO, s.r.o. 

registrovalo prudký nárůst rentability, především díky získání důležité zakázky na sběr a svoz 

biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Dalším faktorem, který přispěl k růstu zisku, 

bylo vytvoření nového střediska pro údržbu kanalizací, které svou činností mělo na zisku také 

svůj podíl.  

Rok 2011 byl pro obě společnosti ve znamení poklesu rentability. V případě společnosti 

.A.S.A. spol. s r.o. zapříčinila pokles zisku výstavba projektu překládací stanice odpadu pro 

skládku a také výstavba moderní třídicí linky druhotných surovin. Důvodem poklesu zisku u 

společnosti SLUMEKO, s.r.o. byla mírná zima a s tím související výpadek v tržbách střediska 

provádějící údržbu komunikací. 

Následující grafy č.  .6 a  .7 slouží k nastínění situace porovnávaných společností a 

znázornění vývoje rentability aktiv a vlastního kapitálu za roky 2007 – 2011.  

Obě společnosti si na trhu, v rámci svého odvětví, vedou poměrně dobře. Každá má své 

slabé i silné stránky a postavení společnosti SLUMEKO, s.r.o. a zachování zakázek a 

kvalitních služeb za příznivé ceny vedle takového konkurenta není jednoduché. Snahou 



44 
 

společnosti by mělo být především rozšiřování svých služeb. I přes nepříznivou situaci na trhu 

by se měla společnost nadále snažit snižovat náklady a dodržovat úsporná opatření.  

V následujících grafech č.  .6 a  .7 jsou pro nastínění situace znázorněny vývoje 

ukazatelů ROA a ROE porovnávaných společností. 

 

Graf č. 4.6 Vývoj rentability aktiv porovnávaných společností 

 

 

Graf č. 4.7 Vývoj rentability vlastního kapitálu porovnávaných společností 
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4.2 Pyramidový rozklad  

Díky pyramidovému rozkladu lze zjistit vliv dílčích ukazatelů na ukazatel vrcholový. 

V této práci je tomuto rozkladu podroben ukazatel rentability vlastního kapitálu a pro analýzu 

odchylek je použita logaritmická metoda. 

4.2.1 Analýza odchylek – logaritmická metoda 

V následující kapitole je podrobně rozpracována metoda analýzy odchylek 

pyramidového rozkladu – metoda logaritmická. Vrcholový ukazatel byl v první úrovni 

rozkladu rozčleněn na součin ziskovosti tržeb, obrátky aktiv a finanční páky. Následně 

v druhé úrovni rozkladu byl rozdělen ukazatel ziskovosti tržeb taktéž na tři činitele, a to 

daňovou redukci, úrokovou redukci a provozní rentabilitu. Další úroveň analyzuje vliv 

nákladů a tržeb na ukazatel ziskovosti tržeb. V následující tabulce č.  .  jsou zachyceny vlivy 

jednotlivých dílčích ukazatelů na ukazatel vrcholový. 

 

Tab. č. 4.5 Pyramidový rozklad ukazatele pomocí logaritmické metody 

1. úroveň - rozklad ROE  2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

Δ EAT/T 0,857% -3,175% 11,356% -7,780% 

Δ T/A -0,101% 0,067% -0,294% -0,270% 

Δ A/VK -0,001% 0,029% -0,035% -0,340% 

celková změna ROE 0,754% -3,079% 11,027% -8,391% 

2. úroveň - rozklad EAT/T 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

Δ EAT/EBT -1,004% 5,601% -12,207% 0,686% 

Δ EBT/EBIT 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

Δ EBIT/T 1,861% -8,776% 23,563% -8,466% 

celková změna EAT/T 0,857% -3,175% 11,356% -7,780% 

 . úroveň - rozklad EBIT/T 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

Δ Nmat./T -1,083% 0,750% 2,524% -0,943% 

Δ Nmzdy/T 0,374% -3,500% 7,383% -6,432% 

Δ Nslužby/T -1,462% 1,234% 8,405% 2,590% 

Δ Nost./T 4,032% -7,260% 5,251% -3,680% 

celková změna EBIT/T 1,861% -8,776% 23,563% -8,466% 
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Z pyramidového rozkladu rentability vlastního kapitálu, který byl proveden pomocí 

logaritmické metody, můžeme vyčíst, že ve všech letech měl největší vliv na ukazatel ROE 

ukazatel ziskovost tržeb. V roce 2008 měl, na nárůst hodnoty ukazatele rentability vlastního 

kapitálu, vliv nárůst zisku, ale také mírný pokles tržeb způsobený především snížením cen 

druhotných surovin. Za poklesem zisku v roce 200  stojí zastavení dotřiďovací linky, kvůli 

nepříznivé situace v oblasti třídění separovaného odpadu. Rok 2010 naopak, díky získání 

významné zakázky, zaznamenal nárůst zisku a tedy i pozitivní vliv ukazatele ziskovosti tržeb 

na změnu ukazatele rentability vlastního kapitálu. Následující rok byl opět ve znamení 

poklesu zisku, neboť mírná zima zapříčinila pokles hospodářského výsledku hospodaření. 

Následující graf č.  .  zobrazuje, že hlavní vliv na ukazatel vrcholový měl ukazatel 

ziskovost tržeb. Ostatní ukazatele měly, oproti tomuto ukazateli, zanedbatelný vliv. 

 

Graf č. 4.8 Vlivy dílčích ukazatelů na ukazatel ROE 

 

 

Na změnách ukazatele ziskovosti tržeb se nejvíce podílel ukazatel provozní rentability a 

daňové redukce. Ukazatel úrokové redukce neměl ve zkoumaných obdobích žádný vliv na 

ziskovost tržeb, neboť nákladové úroky společnosti jsou nulové. Následující graf č.  .  

zobrazuje tyto vlivy.  
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Graf č. 4.9 Vlivy dílčích ukazatelů na ukazatel EAT/T 

 

Aby mohla být provedena podrobnější analýza vlivů na změny zkoumaného 
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V roce 2010 byl zaznamenán opět nárůst tržeb, díky získání zakázky na svoz biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu. Také provozovna v Odrách vykazovala vyšší tržby za 

místně poskytované služby. Dalším důvodem zvýšení tržeb bylo vytvoření nového střediska 
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středisku Správa a údržba zeleně, díky změně systému odvozu trávy ve velkoobjemových 

vanách. Jak si lze všimnout v grafu č.  .10, pouze v tomto roce se všechny dílčí ukazatele 

podílely na růstu, zatímco v ostatních letech měly i negativní vliv na ukazatel EBIT/T. 

Snížení tržeb v roce 2011 bylo způsobeno poklesem poptávky po službách jak ze strany 
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recesí. Další vliv na pokles tržeb měla mírná zima, s tím spojený pokles tržeb střediska Správa 

a údržba komunikací. Vzhledem k poklesu zakázek poklesly i náklady. 
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V následujícím grafu č.  .10 jsou znázorněny vlivy na ukazatel provozní rentability. 

 

Graf č. 4.10 Vlivy dílčích ukazatelů na EBIT/T 
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5. Závěr 

Cílem práce bylo analyzovat finanční situaci podniku od roku 2007 do roku 2011 se 

zaměřením na analýzu rentability, kvantifikovat vlivy dílčích ukazatelů na ukazatel vrcholový 

a na základě zjištěných skutečností navrhnout doporučení do budoucích let.  

V rámci první kapitoly byla popsána použitá metodologie, další kapitola zmiňovala 

základní charakteristiku zkoumané společnosti. Součástí této kapitoly bylo také seznámení 

s hlavními středisky společnosti SLUMEKO, s.r.o., vývoj tržeb jednotlivých středisek za 

zkoumaná období a v neposlední řadě také nastínění majetkové struktury. 

Z vertikální analýzy rozvahy bylo zjištěno, že větší podíl na majetku má dlouhodobý 

majetek, mezi který se řadí především používaná technika sloužící k poskytování služeb 

společností, tou jsou především nákladní automobily, sypače, traktory, různé druhy sekaček, 

velkoobjemové vany apod. Celkový majetek je převážně kryt z vlastního kapitálu společnosti. 

Ve zkoumaných obdobích bylo zjištěno mnoho faktorů působících na hospodářský 

výsledek společnosti. Za zmínění stojí především období od roku 200  do roku 2011. V roce 

200  společnost zaznamenala pokles zisku, neboť byla nucena investovat do opravy 

havarijního stavu střechy administrativní budovy společnosti, což pro společnost 

představovalo neplánované výdaje. Pokles zisku byl také způsobený poklesem tržeb 

z materiálu, především tedy druhotných surovin a dalšího materiálu, který společnost zpracuje 

a dále prodává. Tento pokles tržeb způsobila nepříznivá situace na trhu separovaných surovin. 

V dalším roce se ale společnost dočkala pozitivního obratu hospodářského výsledku. Vysoký 

nárůst zisku způsobilo získání velmi významné zakázky, kterou byl svoz a sběr biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu. Dalším faktorem zvýšení zisku bylo zřízení nového 

střediska, které se zabývá údržbou kanalizací. V roce 2011 ale opět následoval pokles zisku, 

způsobený především mírnou zimou, což znamenalo výrazné snížení tržeb střediska Správa a 

údržba komunikací.  

V rámci analýzy rentability se, již zmíněné faktory, projevily na kolísavosti těchto 

ukazatelů. Pomocí pyramidového rozkladu bylo zjištěno, že na ukazatele rentability vlastního 

kapitálu měl největší vliv ukazatel ziskovosti tržeb. Na tento ukazatel naopak nejvíce působila 

provozní rentabilita. Provozní rentabilitu ovlivnily, v pozitivním i negativním smyslu, výkyvy 

tržeb a nákladů, které odrážely vývoj situace na trhu. Pomocí analýzy ukazatelů ziskovosti 
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bylo tedy zjištěno, že nejhorším rokem, z pohledu ziskovosti, byl rok 2009. Pokles zisku byl 

způsoben nejen poklesem tržeb z prodeje druhotných surovin, ale především také výdaji na 

opravu budovy ve vlastnictví společnosti a dopad hospodářské krize. Naopak nejlepším 

rokem byl rok 2010. Důvodem dosaženého výsledku hospodaření v tomto roce byla, již 

zmíněná, významná zakázka a zřízení nového střediska. Dále mělo na tento hospodářský 

výsledek vliv snižování nákladů energií, služeb a zvyšování produktivity práce. 

Do budoucna by se měla společnost snažit dosáhnout alespoň podobných výsledků, 

kterých bylo dosaženo v roce 2010. Možným způsobem, jak opět dosahovat vyššího zisku by 

mohlo být prosazení výhodné nabídky poskytovaných služeb, návrh vhodnějších podmínek 

než nabízí konkurence a získání dalších významných zakázek, jako tomu bylo v roce 2010. 

Sledováním trendů, použitím nových metod či zdokonalováním techniky a použitím 

úspornějších a modernějších prostředků, by se mohla společnost prosadit na trhu v rámci 

svého odvětví. Dále by se mohla zaměřit nejen na odpadové hospodářství, ale více prosazovat 

a zdokonalovat ostatní střediska. Dalším faktorem pro zvýšení zisku by mohlo být získání 

dotace na nákup nových, modernějších a úspornějších strojů, kterým by mohla zvýšit 

produktivitu práce a tím i snížit náklady a zkvalitnit své služby.  
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Seznam zkratek 

A – aktiva 

CK – cizí kapitál 

DO – doba obratu 

DFM – dlouhodobý finanční majetek 

DHM – dlouhodobý hmotný majetek 

EAT – zisk po zdanění (čistý zisk) 

EBIT – zisk před zdaněním a úroky 

EBT – zisk před zdaněním 

KFM – krátkodobý finanční majetek 

mat. – materiál 

MPO – ministerstvo průmyslu a obchodu 

OA – oběžná aktiva 

ost. - ostatní 

ROA – rentabilita aktiv  

ROCE – rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

ROS – rentabilita tržeb 

T – tržby 

VK – vlastní kapitál 

VZZ – výkaz zisku a ztrát 
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Příloha č. 1 

 

  

řád

2007 2008 2009 2010 2011

001 42 080 43 301 42 884 47 659 44 882

A. 002

B. 003 25 051 27 680 25 717 27 956 25 779

B. I. 004 52

B. I. 1 005

2 006

3 007 52

4 008

5 009

6 010

7 011

8 012

B. II. 013 24 999 27 680 25 317 27 542 25 528

B. II. 1 014 3 616 3 616 3 616 3 782 3 755

2 015 9 638 9 620 9 229 9 738 9 332

3 016 11 955 14 632 12 639 14 167 12 564

4 017

5 018

6 019

7 020

8 021

9 022 -210 -188 -167 -145 -123

B. III. 023 400 414 251

B. III. 1 024

2 025

3 026 400 414 251

4 027

5 028

6 029

7 030

Obchodní firma nebo jiný 

název účetní jednotky

SLUMEKO, s.r.o.

AKTIVA

c

( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo 

podnikání účetní jednotky

Štef ánikov a 58/31

Kopřiv nice

74 221

ke dni  31. prosince 2007 - 2011

ROZVAHAZpracov áno v  souladu s 

v y hláškou č. 500/2002 

Sb. v e znění pozdějších 

předpisů

označ

a

Ocenitelná práva

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Zřizovací výdaje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

Software

Goodwill

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

IČ

25376021

Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, 

podst. vliv

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Pozemky

Stavby

Dlouhodobý finanční majetek  

Podíly - ovládaná osoba

Pohledávky za upsaný základní kapitál

b

AKTIVA CELKEM 

Pěstitelské celky trvalých porostů

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

Jiný dlouhodobý finanční majetek

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
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řád

2007 2008 2009 2010 2011

C. 031 15 578 14 453 15 507 18 760 18 371

C. I. 032 835 970 1 221 1 275 1 610

C. I. 1 033 760 892 1 144 1 179 1 544

2 Nedokončená výroba a polotovary 034

3 Výrobky 035

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036

5 Zboží 037 75 78 77 96 66

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038

C. II. 039

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041

3 042

4 043

5 044

6 Dohadné účty aktivní 045

7 Jiné pohledávky 046

8 Odložená daňová pohledávka 047

C. III. 048 4 750 6 930 5 820 8 431 5 553

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 3 286 4 976 3 960 6 219 3 468

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050

3 Pohledávky - podstatný vliv 051

4 Pohledávky za společníky, členy družstva a sdružení 052

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053

6 Stát - daňové pohledávky 054 362 157 223 128 568

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 1 060 1 743 1 566 1 625 1 216

8 Dohadné účty aktivní 056 27 418 301

9 Jiné pohledávky 057 42 54 44 41

C. IV. 058 9 993 6 553 8 466 9 054 11 208

C. IV. 1 Peníze 059 388 447 165 308 263

2 Účty v bankách 060 9 122 5 952 8 301 8 746 10 945

3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 483 154

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062

D. I. 063 1 451 1 168 1 660 943 732

D. I. 1 Náklady příštích období 064 1 136 744 1 230 907 644

2 Komplexní náklady příštích období 065

3 Příjmy příštích období 066 315 424 430 36 88

Krátkodobé pohledávky  

Krátkodobý finanční majetek  

Časové rozlišení 

Pohledávky za společníky, členy družstva  a sdružení

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Dlouhodobé pohledávky  

Pohledávky - podstatný vliv

Oběžná aktiva  

Materiál

Zásoby   

a b c

označ AKTIVA
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PASIVA řád

2007 2008 2009 2010 2011

PASIVA CELKEM   067 42 080 43 301 42 884 47 659 44 882

A. Vlastní kapitál   068 35 091 36 119 35 183 39 460 39 122

A. I. Základní kapitál 069 26 104 26 104 26 104 26 104 26 104

1 Základní kapitál 070 26 104 26 104 26 104 26 104 26 104

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071

3 Změny základního kapitálu 072

A. II. Kapitálové fondy  073 608 758 1 004 1 018 855

A. II. 1 Emisní ážio 074

2 Ostatní kapitálové fondy 075 608 758 758 758 758

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 246 260 97

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 077

5 Rozdíly z přeměn společností 078

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze zisku  079 5 959 5 791 5 727 5 611 6 751

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 5 541 5 541 5 541 5 541 5 541

2 Statutární a ostatní fondy 081 418 250 186 70 1 210

A. IV. Výsledek hospodáření minulých let  082 1 377 2 120 2 120 2 120 4 127

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 083 1 377 2 120 2 120 2 120 4 127

2 Neuhrazená ztráta minulých let 084

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 085 1 043 1 346 228 4 607 1 285

B. Cizí zdroje      086 6 910 5 844 6 479 7 622 5 392

B. I. Rezervy   087 2 200 1 620 1 140 589 251

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 2 011 1 070 532

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 089

3 Rezerva na daň z příjmů 090

4 Ostatní rezervy 091 189 550 608 589 251

B. II. Dlouhodobé závazky  092 516 584 367 467 553

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 093

2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 094

3 Závazky - podstatný vliv 095

4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení 096

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 097

6 Vydané dluhopisy 098

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 099

8 Dohadné účty pasívní 100

9 Jiné závazky 101

10 Odložený daňový závazek 102 516 584 367 467 553

označ

cba
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Zdroj: SLUMEKO, s.r.o.

PASIVA řád

2007 2008 2009 2010 2011

B. III. Krátkodobé závazky 103 4 194 3 640 4 972 6 566 4 588

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 104 438 693 1 887 2 565 1 025

2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 105

3 Závazky - podstatný vliv 106

4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení 107

5 Závazky k zaměstnancům 108 1 684 1 474 1 517 1 409 1 462

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 832 665 812 705 743

7 Stát - daňové závazky a dotace 110 680 144 180 815 328

8 Kratkodobé přijaté zálohy 111 483 594 539 467 553

9 Vydané dluhopisy 112

10 Dohadné účty pasivní 113 587 428

11 Jiné závazky 114 77 70 37 18 49

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci  115

B.IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 116

2 Krátkodobé bankovní úvěry 117

3 Krátkodobé finanční výpomoci 118

C. I. Časové rozlišení  119 79 1 338 1 222 577 368

C. I. 1 Výdaje příštích období 120 79 1 338 1 222 577 368

2 Výnosy příštích období 121

označ

a b c
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Příloha č. 2 

 

  

Číslo

řádku

c 2007 2008 2009 2010 2011

01 244 177 119 102 93

A. 02 210 157 105 88 78

03 34 20 14 14 15

04 60 885 60 864 62 543 64 512 58 340

II. 1 05 60 749 60 707 62 518 64 343 58 167

2 06

3 07 136 157 25 169 173

B. 08 28 997 29 861 30 359 28 710 25 262

B. 1 09 14 423 14 787 15 076 14 928 13 892

B. 2 10 14 574 15 074 15 283 13 782 11 370

11 31 922 31 023 32 198 35 816 33 093

C. 12 27 716 27 793 28 886 27 767 29 051

C. 1 13 19 856 19 686 20 891 19 788 20 594

C. 2 14 20 12

C. 3 15 6 940 6 893 6 778 6 695 6 956

C. 4 16 900 1 202 1 217 1 284 1 501

D. 17 279 277 262 274 271

E. 18 4 968 4 203 4 547 4 042 4 361

19 3 900 2 969 1 338 2 023 2 627

III. 1 20 1 262 375 405 125 83

2 21 2 638 2 594 933 1 898 2 544

F. 22 1 549 1 199 621 1 261 1 131

F. 1 23 623 65 45 117

F. 2 24 926 1 134 576 1 144 1 131

G. 25 777 -556 -444 -616 -323

26 981 1 357 1 192 1 256 839

H. 27 768 677 856 864 637

28

I. 29

* Provozní výsledek hospodaření 30 746 1 756 5 503 1 431

Označení

( v celých tisících Kč )

II.

Výkonová spotřeba   

Náklady vynaložené na prodané zboží

Aktivace

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Tržby za prodej zboží 

Obchodní firma nebo jiný 

název účetní jednotky

SLUMEKO, s.r.o.

TEXT

74 221
25376021

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni  31. prosince 2007 - 2011

Služby

Obchodní marže  

Sídlo, bydliště nebo místo 

podnikání účetní jednotky

IČ
Šref ánikov a 58/31

Kopřiv nice

Spotřeba materiálu a energie

I.

a b  

Ostatní provozní náklady

Ostatní provozní výnosy

Výkony  

Přidaná hodnota  

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

+

+

III.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

Sociální náklady

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Daně a poplatky

Tržby z prodeje materiálu

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

Prodaný materiál

Zpracov áno v  souladu s v y hláškou č. 

500/2002 Sb. v e znění pozdějších 

předpisů

Mzdové náklady

Osobní náklady

Převod provozních nákladů

V. Převod provozních výnosů

IV.
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Zdroj: SLUMEKO, s.r.o. 

 

Číslo

řádku

c 2007 2008 2009 2010 2011

31 695

J. 32 500

VII. 33

VII. 1 34

VII. 2 35

VII. 3 36

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37

K. Náklady z finančního majetku 38

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 67 329

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41

X. Výnosové úroky 42 98 256 82 24 14

N. Nákladové úroky 43

XI. Ostatní finanční výnosy 44 1 1

O. Ostatní finanční náklady 45 74 118 71 72 73

XII. Převod finančních výnosů 46

P. Převod finančních nákladů 47

48 152 -190 11 -47 -59

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost  49 -145 220 -217 849 87

Q. 1      -splatná 50 29 153 749

Q. 2      -odložená 51 -174 67 -217 100 87

** 52 1 043 1 346 228 4 607 1 285

XIII. Mimořádné výnosy 53

R. Mimořádné náklady 54

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55

S. 1      -splatná 56

S. 2      -odložená 57

* Mimořádný výsledek hospodaření 58

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59

*** 60 1 043 1 346 228 4 607 1 285

**** 61 898 1 566 11 5 456 1 372

VI

a b  

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivemVýnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Prodané cenné papíry a podíly

Označení TEXT

* Finanční výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  

Výsledek hospodaření  před zdaněním

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 


