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Anotace 

 

Tato diplomová práce se zabývá posouzením výkonnosti vybraného podniku s využitím 

metody finanční analýzy. Z výsledků finanční analýzy byla navržena opatření, která 

dopomohou ke zlepšení finanční situace podniku. 
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1 Úvod 
 
Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást komplexu finančního 

řízení podniku, neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících 

rozhodnutí a skutečností. Je předmětem úzce spojena s finančním účetnictvím, které 

poskytuje data a informace pro finanční rozhodování prostřednictvím základních 

finančních výkazů: rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích. 

 

Účetnictví poskytuje finančnímu manažerovi aktuální informace v podobě stavových 

veličin uváděných k určitému datu, které sami osobě mají sníženou vypovídací 

schopnost, neposkytují úplný obraz o hospodaření a finanční situaci podniku, o jeho 

silných a slabých stránkách, trendech a celkové kvalitě hospodaření. 

 

Účelem a smyslem finanční analýzy je provést s pomocí speciálních metodických 

prostředků diagnózu finančního hospodaření podniku, identifikovat současnou situaci, 

případně problémy, zhodnotit silné a slabé stránky, popřípadě uvést doporučení. Při 

podrobnější analýze hodnotíme některou ze složek finančního hospodaření. Jedná se 

například o analýzu rentability, analýzu zadluženosti, analýzu likvidity apod. Finanční 

analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti 

finančního hospodaření podniku. 

 

Cílem mojí diplomové práce je návrh na zlepšení výkonnosti podniku na základě 

finanční analýzy 

 

Svoji práci jsem rozdělil do 3 částí – na část teoretickou, praktickou a návrhovou na 

zlepšení výkonnosti podniku. 

 

V teoretické části jsem se zaměřil na shrnutí poznatků o uživatelích finanční analýzy, 

kterými jsou např. manažeři, investoři, obchodní partneři, ale i konkurenti a 

zaměstnanci. O jejích etapách, zdrojích vstupních dat, které jsem čerpal hlavně 

z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích. A samozřejmě o jejích 

hlavních převážně elementárních metodách. 
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V praktické části se zabývám stávající situací v podniku. V úvodu této části práce 

popisuji charakteristiku podniku a předmět podnikání, dále se pak zabývám samotnou 

finanční analýzou podniku, která zahrnuje analýzu absolutních, rozdílových, a 

poměrových ukazatelů. V závěru analyzuji soustavy poměrových ukazatelů, srovnání 

podniků z odvětví a výpočet ekonomické přidané hodnoty. 

 

V poslední části práce se zabývám návrhy na zlepšení výkonnosti podniku. Jelikož 

situace v podniku není příznivá, doporučuji např. zvýšit rentabilitu pomocí snížení 

nákladů, zvýšení likvidity pomocí snížení stavu zásob a snížení doby obratu pohledávek 
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2 Cíl a metody diplomové práce 
 

2.1 Cíle diplomové práce 
Cílem mé diplomové práce je provést finanční analýzu vybraného podniku a na základě 

získaných výsledků navrhnout opatření pro zlepšení výkonnosti podniku. Za tímto 

účelem jsem stanovil dílčí cíle: 

 analýza absolutních ukazatelů, 

 analýza rozdílových ukazatelů, 

 analýza poměrových ukazatelů, 

 analýza soustav poměrových ukazatelů, 

 srovnání podniků z odvětví, 

 výpočet ekonomické přidané hodnoty 

 návrhy na zlepšení. 

 

2.2 Metody diplomové práce 
Finanční analýza používá pro svou diagnostiku následující metody: výpočtovou a 

kvantitativní. Důležitá je také metoda srovnávání, při které zjišťujeme co je moc nebo 

málo, co je dobré nebo špatné. Srovnávání jednotlivé úrovně ukazatelů, 

charakterizujících aktivitu podniku či její výnosnost jsou typickým příkladem.  

 

Pro zhodnocení pyramidových soustav ukazatelů se ve finanční analýze využívá metody 

kauzální analýzy, která rozkládá syntetické ukazatele do řady vzájemně spjatých 

analytických ukazatelů, z nichž každý charakterizuje působení jednoho z činitelů 

ovlivňujících syntetický ukazatel. 

 

Součástí finanční analýzy jsou desítky teoretických modelů založených na 

matematicko-statistických metodách (nejčastěji diskriminační analýza nebo regresní 

modely), které formulují funkce obsahující optimální kombinace ukazatelů včetně jejich 

vah pro celkové vyhodnocení výkonnosti podniku. 
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V diplomové práci byly využity metody systémové a vztahové analýzy. Pro stanovení 

závěrů finanční analýzy byly použity metody indukce a dedukce. Tyto metody spolu 

úzce souvisí. Indukcí dospíváme na základě zkoumání jednotlivých jevů praxe 

k teoretickým zobecněním, naopak teoretické závěry si dedukcí ověřujeme v praxi. 
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3 Teoretické poznatky z oblasti finanční situace podniku 

3.1 Hlavní úkol finanční analýzy 
Finanční analýza je součástí finančního řízení. Je především analýzou finančního 

systému podniku. Hlavním úkolem finanční analýzy je pokud možno komplexně 

posoudit úroveň současné finanční situace podniku a její příčiny, posoudit vyhlídky na 

finanční situaci podniku v budoucnosti, připravit podklady ke zlepšení ekonomické 

situace podniku, k zajištění další prosperity podniku, k přípravě a zkvalitnění 

rozhodovacích procesů. [7] 

 

Přístupy k finanční analýze 

Rozlišují se dva základní přístupy k finanční analýze: 

 fundamentální analýza provádí rozbory založené na vzájemných souvislostech 

mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků a 

jejich subjektivních odhadech. Zpracovává tedy spíše údaje kvalitativní povahy, 

kvantitativní informace využívá bez algoritmizovaných postupů, 

 technická analýza se naproti tomu opírá o použití algoritmizovaných (např. 

matematických, matematicko-statistických, ekonometrických aj.) metod ke 

kvantitativnímu zpracování dat s následným kvalitativním posouzením 

výsledků. 

 

Oba přístupy k analýze mají své klady a zápory. Nejlepších výsledků lze zpravidla 

dosáhnout jejich kombinací. [15] 

 

3.2 Uživatelé finanční analýzy 
Hlavní uživatel finanční analýzy je podnik, respektive jeho manažeři (interní uživatelé). 

Mezi další uživatelé řadíme banky, obchodní partnery, konkurenci, aj. (externí 

uživatelé). 
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Manažeři  

Používají informace z finanční analýzy pro dlouhodobé i operativní řízení podniku ( pro  

rozhodování o struktuře a výši majetku a jeho zdrojů krytí, o alokaci peněžních 

prostředků, o rozdělování zisku, apod.). 

 
Investoři 

Investory lze rozdělit na současné a budoucí (potenciální). Současní investoři se 

zajímají o stabilitu a likviditu podniku, o disponibilní zisk, na němž závisí výše 

dividend. Budoucí investoři se rozhodují zda míra rizika, kapitálové zhodnocení, 

dividendová výnosnost a likvidita vyhovují jejich požadavkům. 

 

Obchodní partneři  

Dodavatelé zajímá, zda podnik bude schopen platit v čas své závazky. Odběratelé se 

pak ujišťují o serióznosti a dlouhodobé stabilitě dodavatelských subjektů. 

 

Konkurence 

Srovnává výsledky finanční analýzy s vlastními. Zajímá se především o rentabilitu, 

tržby, solventnost, výši a dobu obratu zásob. 

 

Zaměstnanci  

Zájem mají především z důvodu jistoty zaměstnání a mzdové perspektivy. 

 

Banky a jiní věřitelé 

Před poskytnutím úvěru zjišťují i pomocí finanční analýzy zda podnik bude schopen 

úvěr splácet. 

 

Stát a jeho orgány  

Potřebují informace především pro statistiku, kontrolu plnění daňové povinnosti, 

vyhodnocování vládní politiky. 
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3.3 Etapy finanční analýzy 
Postup zpracování finanční analýzy zahrnuje pět následujících kroků: 

 vstupní data, 

 metody analýzy, 

 provedení analýzy, 

 interpretace výsledků analýzy,  

 návrh opatření ke zlepšení. 

 

3.4 Zdroje vstupních dat 
Vstupní data finanční analýzy pocházejí ze tří velkých skupin zdrojů: 

 

Účetní data podniku, čerpá z: 

 účetních výkazů finančního účetnictví, příloh k účetní závěrce, 

 vnitropodnikového účetnictví a jiných činností controllingu (členění tržeb, 

členění nákladů, kalkulace, plány, rozpočty, aj.), 

 výročních zpráv, údajů o vývoji a stavu zakázek, zpráv o strategii podniku, 

plánových propočtů, průzkumů trhů, jiných provedených analýz. 

Ostatní data o podniku, čerpána z: 

 podnikové statistiky (poptávky, výroby, prodeje, zaměstnanosti, mezd, aj.), 

 vnitřních směrnic, předpovědí a zpráv vedoucích pracovníků podniku. 

Externí data: 

 údaje státní statistiky, ministerstev, dalších státních organizací, 

 zprávy odborného tisku, burzovní, o měnových relacích, o úrokových mírách, 

 komentáře manažerů, odhady analytiků různých institucí, 

 nezávislá hodnocení a prognózy ekonomických poradců, agentur a podniků. [7] 

 

Základem a východiskem ekonomických úvah je účetnictví, slouží jako prvotní a hlavní 

zdroj ekonomických dat. Účetní závěrku tvoří výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztrát a 

příloha k účetní závěrce, která obsahuje výkaz o peněžní tocích. 
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3.4.1 Rozvaha 
Hlavním úkolem rozvahy je poskytovat přehled o stavu a struktuře majetku podniku a 

jeho zdrojích krytí k určitému časovému okamžiku v peněžním vyjádření. Musí zde 

platit bilanční rovnice: 

∑ Aktiv(majetek) = ∑ Pasiv (zdroje krytí) 

Rozvaha je tedy statický pohled na stav aktiv a pasiv podniku. Pokud bychom chtěli 

tento pohled zdynamizovat, je třeba porovnávat a analyzovat rozvahy za dvě po sobě 

jdoucí období. 

 

3.4.2 Výkaz zisku ztráty 

Úkolem výkazu zisků a ztráty je zjišťovat výši, způsob tvorby a složek výsledku hospodaření. 

Je uspořádán stupňovitě, k výnosům jsou přiřazovány vztahující se náklady. Výsledek 

hospodaření vzniká postupně v části provozní, finanční a mimořádné. Výkaz by se dal 

zjednodušeně vyjádřit vztahem: 

Výnosy (tržby) – Náklady = Výsledek hospodaření 

 

3.4.3 Výkaz  o peněžních tocích ( Cash flow) 
Výkaz o peněžních tocích je u nás nejnověji zavedený. Na rozdíl od výkazu zisku a 

ztrát, který zachycuje výnosy a náklady, výkaz o peněžních tocích informuje o příjmech 

a výdajích. Úkolem výkazu je zachytit kde peněžní prostředky vznikly a jak byly 

využity. 

 

3.5 Metody finanční analýzy 
Rozlišují se dvě skupiny metod finanční analýzy: 

 elementární (základní) metody 

 vyšší metody 
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3.5.1 Elementární metody 

Elementární metody jsou založeny na základních aritmetických operacích s ukazateli, tj. 

vystačíme s elementární matematikou a procentním počtem.. Výhodou je jednoduchost a 

nenáročnost výpočetního zpracování. 

Termínem ukazatel, se kterým tyto metody pracují, rozumíme: 

 přímo položky účetních výkazů, popř. údaje z jiných zdrojů (např. z evidence 
zaměstnanců, z analytických a syntetických účetních knih), 

 údaje odvozené z účetních výkazů na základě elementárních matematických operací. 
[16] 

 

Počet možných ukazatelů je velký a proto je nutné uspořádat tyto ukazatele z několika důležitých 

hledisek: 

 
Položky aktiv Stavové 
Položky pasiv 

Absolutní 

Čistý pracovní kapitál 
Čistý peněžní majetek Rozdílové 
Čisté pohotové prostředky 

Rozdílové 

Cash flow za období 
Položky výkazu zisků a ztrát za období 

Absolutní Tokové 
Změny stavových a rozdílových ukazatelů za období Rozdílové 

Absolutní 

Ex
te

nz
ív

ní
 

Nefinanční Nefinanční 
Rozdílové 

Tempo růstu 
Indexy růstu, procento růstu 
Struktury (procento z celku 

Stejnorodé 

Vztahové 
Doby obratu 
Počet obrátek 

U
ka

za
te

le
 

In
te

nz
iv

ní
  

Nestejnorodé 
Ostatní 

Poměrové 

Obrázek č. 1: Schéma třídění ukazatelů     

 
 
V souvislosti s tříděním ukazatelů se elementární metody finanční analýzy obvykle člení 
na: 
 

 analýza absolutních ukazatelů,  

 analýza rozdílových a tokových ukazatelů, 

 analýza poměrových ukazatelů, 

 analýza soustav poměrových ukazatelů. 
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3.5.2 Vyšší metody  
Tyto metody vyžadují náročnější matematické úvahy a postupy. Lze je rozdělit do dvou 

skupin: 

 matematicko-statistické metody, k nejčastěji používaným patří: bodové a 

intervalové odhady ukazatelů, statistické testy odlehlých dat, empirické 

distribuční funkce, regresní a korelační analýza, autoregresní modelování, 

analýza rozptylu, aj. 

 nestatistické metody, např.: metody založené na teorii matných množin, metody 

založené na alternativní teorii množin, metody formální matematické logiky, 

neuronové sítě, aj. [16] 

 

3.6 Absolutní ukazatele 
Absolutní ukazatele jsou obsaženy přímo ve finančních výkazech podniku a dávají 

představu o rozměru jednotlivých jevů, podle toho zda vyjadřují určitý stav nebo informují 

o údajích za určitý časový interval, hovoříme o veličinách stavových a tokových. Veličiny 

stavové tvoří obsah výkazu rozvaha, kde k určitému datu je uvedena hodnota majetku a 

kapitálu. Naproti tomu účetní výkaz zisků a ztrát, jakož i výkaz cash flow uvádí veličiny 

tokové. Absolutní ukazatele se nejlépe uplatní při použití v horizontální a vertikální 

analýze.[5] 

 

Horizontální analýza (analýza trendů)  

Při horizontální analýze se v čase porovnávají jednotlivé položky, zjišťují se, o kolik se absolutně 

změnila konkrétní položka výkazů po řádcích, tj. rozdíl základního a běžného období, a dále kolik 

tato změna činí v procentech, což lze vyjádřit: [16] 

 

Absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1 

 

Procentní změna [%] 100  
ukazatel

)ukazatel  - (ukazatel
 

1- t

1- tt ⋅=   
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Vertikální analýza (procentní analýza) 

Tato analýza na rozdíl od analýzy horizontální se zabývá vždy jen jedním obdobím, ve 

kterém zkoumá, jak jednotlivé dílčí veličiny podílí na celkové veličině. U analýzy 

rozvahy se obvykle jednotlivé veličiny poměřují s celkovým stavem aktiv popřípadě 

pasiv – tedy vyjadřuje strukturu aktiv (resp. pasiv). Při rozboru výkazu zisku a ztrát se 

porovnávají jednotlivé položky s celkovými výnosy. 

 

3.7 Rozdílové ukazatele 
Za typické rozdílové ukazatele jsou považovány fondy finanční prostředků, které slouží k analýze 

a řízení finanční situace podniku (především jeho likvidity). Fond je zde chápán jako shrnutí 

určitých stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva, resp. jako rozdíl mezi 

souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a určitých položek krátkodobých pasiv (tzv. 

čistý fond).[14] 

 

Rozlišují se celkem tři ukazatele: 

 čistý provozní (pracovní) kapitál (net working capital),  

 čisté pohotové prostředky, 

 čisté peněžně-pohledávkové finanční fondy. [16] 

 

Čistý provozní kapitál 

Čistý provozní kapitál je základním a nejčastěji používaným finančním fondem. Ostatní finanční 

fondy pak představují jeho modifikace. Z pohledu manažera je čistý provozní kapitál ta část 

oběžného majetku financovaná dlouhodobým vlastním i cizím kapitálem: 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobý cizí kapitál 

Vyjadřuje velikost relativně volného kapitálu, který není vázán na krátkodobé závazky a je 

používán k financování běžného provozu podniku. K čistému provoznímu kapitálu lze 

přistupovat i ze strany investora (vlastníka): 

ČPK = vlastní kapitál + dlouhodobý cizí kapitál  – stálá aktiva 
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Vlastník si vyhrazuje právo rozhodovat o dlouhodobém financování (vlastním i cizím). 

Vyjadřuje se k pořizování stálých aktiv i k jejich změnám. Protože racionální přístup (a v zásadě 

opatrný) k financování vyžaduje, aby dlouhodobý kapitál byl větší než stálá aktiva, vlastník sám 

v podstatě určuje, kolik z dlouhodobého kapitálu připadne na financování běžné činnosti. [9] 

 

 
Obrázek č. 2: Schéma tvorby ČPK [7] 

kde: 

CKdl cizí kapitál dlouhodobý 

CKkr. cizí kapitál krátkodobý 

ČP čistý provozní kapitál 

OA oběžná aktiva 

SA stálá aktiva 

 

Čistý provozní kapitál má významný vliv na solventnost podniku. Přebytek krátkodobých 

aktiv nad krátkodobými dluhy opravňuje k úsudku, že podnik má dobré finanční zázemí, 

že je likvidní. Čistý provozní kapitál představuje finanční polštář, který podniku umožní 

pokračovat ve své činnosti i v případě, že by ho potkala nějaká nepříznivá událost, jež by 

vyžadovala vysoký výdej peněžních prostředků.. [14] 

 
Čisté peněžní prostředky 
Tento ukazatel odstraňuje některé nedostatky ukazatele čistého provozního kapitálu. Oběžný 

majetek, od kterého je čistý provozní kapitál odvozen může obsahovat málo likvidní majetek.  

ČPP = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné dluhy 
 

A          ROZVAHA       P 

  SA 

  OA 

VK 

CKdl 

CKkr 

z pohledu manažera 

SA 

OA 

  VK 

CKdl 

CKkr 

A         ROZVAHA       P 

z pohledu investora 

ČPK ČPK 
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Čisté peněžně pohledávkové finanční fondy (čistý peněžní majetek) 

Tento ukazatel představuje jakýsi kompromis mezi ukazateli ČPK a ČPP. Z oběžných aktiv 

vylučuje nelikvidní oběžná aktiva (např. nedobytné nebo dlouhodobé pohledávky, neprodejné 

zásoby). Od takto očištěných oběžných aktiv se odečítají krátkodobá cizí pasiva. [16] 

ČPM = (oběžná aktiva – zásoby) – krátkodobé závazky 

 

3.8 Poměrové ukazatele  
Poměrové ukazatele vyjadřují vztah (poměr) mezi dvěma položkami účetních výkazů. Lze je 

sestavovat jako podílové, kdy dávají do poměru část celku a celek (např. podíl vlastního kapitálu k 

celkovému kapitálu), nebo jako vztahové, kdy dávají do poměru samostatné veličiny (např. poměr 

zisku k celkovým aktivům).V současnosti je tato metoda finančního rozboru nejvyužívanější a 

nejoblíbenější, protože umožňuje získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních 

charakteristikách podniku. Ukazatele třídí podle oblastí finanční analýza do následujících skupin: 

[14] 

 ukazatele rentability (výnosnosti), 

 ukazatele zadluženosti (kapitálové struktury), 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele vycházející z údajů kapitálového trhu. 

 

3.8.1 Analýza rentability 
Ukazatele rentability poměřují konečný efekt (zisk) dosažený podnikatelskou činností k určitému 

vstupu, s jehož pomocí bylo zisku dosaženo. Zisk může být poměřován například k celkovým 

aktivům, kapitálu, nebo k tržbám. Rentabilita je formou vyjádření míry zisku, což umožňuje 

přímé srovnání podnikové výnosnosti s bankovními sazbami. [4, 6] 
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Rentabilita celkového kapitálu - ROI 

Tento ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál, vložený do podniku, nezávisle 

na zdroji financování. Ukazatel používá v čitateli zisk před zdaněním a nákladovými úroky, proto 

je vhodný pro srovnání různě zdaněných a zadlužených podniků.  

ROI [%] 100  
kapitál celkový

EBIT ⋅=  

kde: 

EBIT provozní výsledek hospodaření 

Velikost  tohoto ukazatele větší než 15 % se v zahraničí považuje za velmi dobrou, v intervalu 

12  -  15 % za dobrou. [7] 

 

Rentabilita celkových vložených aktiv – ROA 

Ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to 

z jakých zdrojů jsou financována (vlastních, cizích, krátkodobých, dlouhodobých). Je-li do čitatele 

dosazen EBIT (zisk před zdaněním a nákladovými úroky), je ukazatel užitečný při porovnání 

podniků s rozdílnými daňovými podmínkami a s různým podílem dluhu. Ukazatel se srovnává 

s odvětvovým průměrem. [14] 

ROA [%] 100 
celkem aktiva

EAT ⋅=  

kde: 

EAT zisk po zdanění 

 

Rentabilita  vlastního kapitálu - ROE 

Tato míra zisku na jednotku investic je ukazatelem, podle kterého mohou investoři zjistit, zda 

jejich kapitál přináší dostatečný výnos odpovídající velikosti jejich investičního rizika. Investor 

zcela pochopitelně požaduje, aby cena, kterou od podniku přijímá za vložený kapitál byla vyšší 

než cena. kterou by obdržel při jiné formě investování. Bude-li hodnota ROE dlouhodobě nižší 

nebo rovna výnosnosti cenných papírů garantovaných státem podnik bude nejspíš odsouzen k 

zániku. [9] 
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ROE [%] 100
kapitál vlastní

EAT ⋅=  

kde: 

EAT zisk po zdanění 

 

Rentabilita tržeb - ROS 

Ukazatel je třeba posuzovat v časové řadě (rostoucí trend je příznivý, ale i snížení ukazatele 

nemusí být vysloveně záporné, pokud rostou tržby) nebo v rámci oboru i mezi jednotlivými 

podniky. Hodnota ukazatele silně závisí i na strategii podniku a cílích (například podnik může 

dočasně pracovat bez zisku se snahou dosáhnout co nejvyšší podíl na trhu). [11] 

ROS [%] 100  
tržby
EAT ⋅=  

kde: 

EAT zisk po zdanění 

V zahraničí se za dobrou úroveň považuje velikost ukazatele 2 – 6 %. [7] 

 

Finanční páka 

Ukazatel vypovídá o tom, že mezi ziskovostí vlastního kapitálu a ziskovostí celkového kapitálu 

působí tzv. vliv páky. Pojem páka je třeba chápat jako možnost zvýšení ziskovosti vlastního 

kapitálu připojením cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu 

Finanční páka
kapitál vlastní
celkem aktiva =  

Pokud je úroková míra úplatných cizích zdrojů nižší než ziskovost celkového úplatného kapitálu, 

roste ziskovost vlastního kapitálu při přílivu cizích zdrojů financování (jsou levnější). 

Je-li naopak ziskovost celkového úplatného kapitálu nižší než úroková míra úplatných cizích 

zdrojů financování klesá s rostoucím zadlužování ziskovost vlastního kapitálu. [7] 
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3.8.2 Analýza zadluženosti (kapitálové struktury) 
Ukazatelé zadluženosti vyjadřují poměr mezi cizími a vlastními zdroji financování. Zadluženost 

není vždy jen negativní faktor. U finančně stabilních podniku může dočasný růst zadluženosti 

přispět k zvýšení výnosnosti vlastního kapitálu. S růstem míry zadluženosti roste i riziko finanční 

nestability. Mezi zadlužeností podniku a jeho platební schopností však neexistuje přímá úměra. 

Do platební neschopnosti se může dostat i podnik s nízkou mírou zadluženosti, na základě jeho 

špatné obchodní politiky (např. vysoký stav zásob na skladě, prodej nesolventním odběratelům). 

 

Celková zadluženost 

Čím je větší podíl vlastního kapitálu, tím je větší bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů v 

případě likvidace. Proto věřitelé preferují nízký ukazatel zadluženosti. Vlastníci na druhé straně 

hledají větší finanční páku, aby znásobili svoje výnosy (vydání nových akcií by totiž znamenalo 

snížení vlastnictví a hlasovacích práv dosavadních akcionářů). Je-li ukazatel vyšší než 50 %, bude 

však pro podnik obtížné získat dodatečné zdroje bez toho, aby nejprve zvýšila vlastní kapitál. 

Věřitelé by se bránili půjčovat podniku další peníze anebo by požadovali vyšší úrokovou sazbu. 

[14] 

Celková zadluženost [ ]% 100  
aktiva celková

zdroje cizí ⋅=  

 

Koeficient samofinancování  

Je doplňkovým ukazatelem k ukazateli celková zadluženost a jejich součet u standardních 

podniku se blíží 100 %. Vlastní kapitál by měl krýt dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční 

majetek, případně i část oběžných aktiv. 

Koeficient samofinancování [ ]% 100  
aktivacelková

kapitál vlastní ⋅=  

 

Koeficient zadluženosti 

Koeficient zadluženosti udává kolik cizího kapitálu připadá na jednu korunu vlastního kapitálu. 

Má stejnou vypovídací schopnost jako ukazatel celková zadluženost. Oba rostou s tím, jak roste 

proporce dluhů ve finanční struktuře podniku. Celková zadluženost roste lineárně (až do 100 %), 
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zatímco koeficient zadluženosti roste exponenciálně až k ∞, Ve finanční analýze se využívá i 

převrácená hodnota tohoto ukazatele, která bývá označována jako míra finanční samostatnosti 

podniku. [14] 

Koeficient zadluženosti 
kapitál vlastní

zdroje cizí =  

 

Stav kapitalizace 

Stálá aktiva by měla být kryta dlouhodobými zdroji. Pokud je tento ukazatel vyšší než jedna, 

dlouhodobé zdroje jsou vyšší než stálá aktiva , a tak je jimi částečně financován i oběžný majetek. 

V tomto případě hovoříme o překapitalizaci. V případě že ukazatel je menší než jedna, je část 

stálých aktiv kryta krátkodobými zdroji, což je dlouhodobě nežádoucí, neboť by podniku hrozila 

platební neschopnost. Tento stav lze označit jako podkapitalizaci. 

 

Stav kapitalizace 
aktivastálá

kapitál  vlastnízávazky  dlouhodobé +
=  

 

Úrokové krytí 

Ukazatel vyjadřuje, kolikrát zisk převyšuje nákladové úroky. Prakticky část zisku vyprodukovaná 

cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů na vypůjčený kapitál. V případě že se ukazatel 

rovná jedné, zisk stačí akorát na zaplacení úroků a na akcionáře nezbude nic. Doporučená hodnota 

ukazatele je 3. V dobře fungující m podniku by mel tento ukazatel mít hodnotu 6 – 8. [7] 

 

Úrokové krytí 
úroky nákladové

EBIT =  

kde: 

EBIT provozní výsledek hospodaření 
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Doba splácení dluhů 

Tento ukazatel určuje, po kolika letech by byl podnik schopen vlastními silami splatit dluhy. 

V zahraničí dosahují finančně zdravé podniky výše tohoto ukazatele menší než 3 roky, průměrná 

úroveň v průmyslu se uvádí 4 roky, v řemeslných živnostech 5 let, ve velkoobchodě 6 let a 

maloobchodě 8 let. 

Doba splácení dluhů 
flowcash  provozní

                                                   =  

 

3.8.3 Analýza likvidity 
Na začátku je třeba vysvětlit rozdíl mezi pojmy solventnost, likvidita a likvidnost, často se totiž 

tyto pojmy ztotožňují: 

 solventnost je schopnost podniku uhradit v daném okamžiku splatné závazky. Podnik je 

tedy solventní, má-li k příslušnému dni více pohotových peněžních prostředků, než kolik 

je splatných závazků, [7] 

 likvidita vyjadřuje schopnost podniku získat prostředky pro úhradu závazků přeměnou 

jednotlivých složek majetku do hotovostní formy dříve, než jsou splatné závazky, které 

tyto složky majetku finančně kryjí, [7] 

 likvidnost je schopnost konkrétního druhu majetku jak rychle se přemění na hotové 

peníze. Nejlikvidnějším druhem majetku jsou hotové peníze a nejméně stálá aktiva. 

 

Ukazatele likvidity vyjadřují poměr mezi likvidními prostředky (čím je možno platit) a splatnými 

závazky (co je nutno zaplatit). Podle toho, jak vysokou míru jistoty požadujeme od ukazatele, 

dosazujeme do něho majetkové složky s nižší dobou likvidnosti. Jak již bylo řečeno výše, 

nejméně likvidní jsou stálá aktiva, proto s nimi v ukazatelích likvidity vůbec nepočítáme. Základní 

ukazatele likvidity se odvozují od oběžných aktiv (nebo jen od některých jejich složek). 

 

 

 

 

cizí zdroje – finanční majetek
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Likvidita 1. stupně (okamžitá) 

Vychází z nejužší definice likvidních aktiv, je tedy nejpřísnější. Do likvidních aktiv je zahrnut 

pouze finanční majetek, tj. peníze v hotovosti a na běžných účtech. Doporučená hodnota ukazatele 

je v intervalu 0,2 – 0,5. [15] 

Okamžitá likvidita 
závazky krátkodobé

 =  

 

Likvidita 2. stupně (pohotová) 

Jako standardní hodnota pohotové likvidity se doporučuje 1 až 1,5. Z oběžných aktiv se vylučují 

zásoby, které jsou nejméně likvidní částí oběžných aktiv. Jejich rychlá přeměna na peněžní 

prostředky obvykle vyvolává ztráty. Ukazatel proto nepočítá s prodejem zásob a likviditu měří 

bez nich. [7] 

Pohotová likvidita 
                                     

=  

 

Likvidita 3. stupně (běžná) 

Ukazatel běžné likvidity vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. 

Tento ukazatel má význam především pro krátkodobé věřitele podniku a poskytuje jim cennou 

informaci do jaké míry jsou jejich krátkodobé investice chráněny hodnotou majetku , neboť 

věřitelé podstupují určité riziko, že jim závazky nebudou splaceny. [4] 

Běžná likvidita 
závazky krátkodobé

=  

Standardní hodnota ukazatel je 2,5. Za postačující se považuje hodnota mezi 1,0 a 2,0. Hodnota 

nižší než 1 znamená, že podnik krátkodobými zdroji financuje dlouhodobý majetek, nemá 

dostatek pohotových zdrojů k vyrovnání dluhů, které má uhradit v nejbližší době. [7] 

 

oběžná aktiva – zásoby 

krátkodobé závazky 

 oběžná aktiva

 finanční majetek 
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3.8.4 Analýza aktivity 
Měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li jich více, než je účelné, vznikají mu 

zbytečné náklady, a tím i nízký zisk. Má-li jich nedostatek, pak se musí vzdát mnoha potenciálně 

výhodných podnikatelských příležitostí a přichází o výnosy, které by mohla získat. [14] 

 

Ukazatele aktivity vyjadřují: 

 buď rychlost obratu, tj. počet obrátek za stanovený časový interval, např. l rok 

 nebo dobu obratu, tj. dobu vázanosti aktiva v určité formě, vyjádřenou obvykle v počtu let 

nebo dní [13] 

 

Obrat celkových aktiv  

Udává počet obrátek (tj., kolikrát se aktiva obrátí) za daný časový interval (za rok). Dobré 

průměrné hodnoty tohoto ukazatele se v zahraničí pohybují od 1,6 do 3. Pokud je počet obrátek 

celkových aktiv za rok menší než 1,6 je nutné prověřit, zda je možné vložený majetek redukovat 

z důvodu vzniku dodatečných nákladů, které vedou k poklesu zisku. V případě hodnoty ukazatele 

vyšší než 3, podnik by nemusel mít dostatek aktiv a bude nucen odmítat zakázky.[7] 

Obrat celkových aktiv
celkem aktiva

 =  

 

Obrat stálých aktiv  

Ukazatel má význam při rozhodování o tom, zda pořídit další produkční investiční majetek. Nižší 

hodnota ukazatele než průměr v oboru je signálem pro výrobu, aby zvýšila využití výrobních 

kapacit, a pro finanční manažery, aby omezili investice podniku.[14] 

Obrat stálých aktiv 
aktiva stálá

 =  

 

Obrat zásob  

Ukazatel vyjadřuje, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob podniku prodána a znovu 

uskladněna. Pokud ukazatel vychází ve srovnání s oborovým průměrem vyšší znamená to, že 

roční tržby 

roční tržby 
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podnik nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které vyžadují nadbytečné financování. Přebytečné 

zásoby vyvolávají vyšší náklady na skladování, jsou v nich umrtveny finanční prostředky, které 

musí být doplňovány cizími zdroji. Vysoký obrat zásob rovněž podporuje důvěru v ukazatele 

běžné likvidity. Naopak při nízkém obratu a nepoměrně vysokém ukazateli likvidity lze usuzovat, 

že podnik má zastaralé zásoby, jejichž reálná hodnota je nižší než cena oficiálně uvede v účetních 

výkazech. [14] 

Obrat zásob 
 zásoby         

 =  

 

Doba obratu zásob  

Udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich spotřeby (jde-

li o suroviny a materiál), nebo do doby jejich prodeje (u zásob vlastní výroby). U zásob výrobků a 

zboží je ukazatel rovněž indikátorem likvidity, protože udává počet dnů, za něž se zásoba promění 

v hotovost nebo pohledávku. [14] 

Doba obratu zásob 
tržby/360
zásoby =  

 

Doba obratu pohledávek  

Tento ukazatel vyjadřuje počet dnů od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, po které musí podnik 

v průměru čekat, po obdržení platby od svých zákazníků. Hodnota tohoto ukazatele se srovnává 

s dobou splatnosti faktur a s odvětvovým průměrem. Delší průměrná doby inkasa pohledávek 

znamená větší potřebu úvěrů a tím i větší náklady. Ukazatel by měl mít co nejmenší velikost. [7] 

Doba obratu pohledávek 
tržby/360

pohledávky =  

 

Doba obratu závazků  

Tento ukazatel určuje ve dnech dobu, která uplyne mezi nákupem zásob a jejich úhradou. 

Finanční manažer tento ukazatel neustále sleduje, protože nákup na obchodní úvěr představuje 

peněžní prostředky, které podnik po určitou dobu zadržuje a využívá k uspokojování vlastních 

potřeb. Současně je třeba zabezpečit, aby v době splatnosti byl podnik platebně schopný. [7] 

roční tržby 
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Doba obratu závazků 
tržby/360

 vztahůobchodních zzávazky  =  

 

3.9 Analýza soustav poměrových ukazatelů 
Finanční situaci podniku lze analyzovat pomocí značného počtu rozdílových a poměrových 

ukazatelů. Nevýhodou tohoto přístupu však je omezená vypovídací schopnost těchto jednotlivých 

ukazatelů, neboť charakterizují pouze určitý úsek činnosti podniku. K posouzení její celkové 

finanční situace se proto vytváří soustavy (výběrové soubory) ukazatelů, označované také často 

jako analytické systémy nebo modely finanční analýzy. [12] 

 

3.9.1 Altmanův (Z - score) model  
Altmanův model je založen na použití jedné z vyšších metod finanční analýzy, a to tzv. 

diskriminační analýzy. Jedná se o statistickou metodu, která spočívá v třídění objektů do dvou 

nebo více předem definovaných skupin dle určitých charakteristik. 

Model vznikl z potřeby predikce možnosti bankrotu podniku tak, aby mohly být předem 

podniknuty kroky k nápravě. K vytvoření modelu musí být k dispozici finanční údaje o určité 

množině podniků za určité období a dále informace o tom, zda tyto podniky během tohoto období 

zbankrotovaly či nezbankrotovaly. V množině musí být zastoupeny obě skupiny. Cílem aplikace 

metody diskriminační analýzy je stanovit na základě vybraných finančních poměrových ukazatelů 

určitou hranici, která rozdělí podniky na ty, které pravděpodobně zbankrotují a na ty, které 

pravděpodobně nezbankrotují. [16] 

 

První varianta modelu z roku 1968 určuje stanovení indexu pro podniky s akciemi veřejně 

obchodovatelnými na burze podle vztahu: 

e 1,0  d 0,6  c 3,3  b 1,4 a 1,2  Z ++++=  

celkem aktiva
kapitál pracovní čistý  a =  

celkem aktiva
                                                              b =  

výsledek hospodaření minulých let
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celkem aktiva
EBIT  c =  

kde 

EBIT  provozní výsledek hospodaření 

závazky celkové
kapitálu  vlastníhohodnota tržní  d =  

celkem aktiva
tržby  e =  

Hodnota Z se pohybuje v intervalu od -4 do +8. Čím vyšší je hodnota Z, tím je finanční zdraví 

podniku lepší. Hodnota: 

 

            Z ≥ 2,99  finančně silný podnik 

1,81 < Z < 2,99 podnik s určitými finančními potížemi ( u těchto podniku neexistuje 

statisticky průkazná prognóza) 

             Z < 1,81 podnik má vážné finanční problémy (takové podniky dříve nebo později 

zbankrotovaly, jen mizivé procento přežilo) 

Čím je Z blíže hodnotě – 4, tím je podnik ve větším nebezpečí bankrotu.. [7] 

V roce 1983 byl tento model upraven na vztah: 

e 0,998  d 0,420  c 3,107  b 0,847  a 0,717  Z ++++=  

Z použitých poměrových ukazatelů v modelu byl pozměněn ukazatel d na vztah: 

závazky celkové
                                                          d =  

Hodnota Z se pohybuje v intervalu od – 4 do + 8. Čím vyšší je hodnota Z, tím je finanční zdraví 

podniku lepší. Hodnota: 

          Z > 2,9  finančně silný podnik 

1,2 < Z < 2,9  podnik s určitými finančními potížemi (nejasný další vývoj) 

          Z  < 1,2  přímí kandidáti bankrotu 

 

účetní hodnota vlastního kapitálu 
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3.9.2 Index IN01 
V roce 1995 zkonstruovali Inka a Ivan Neumaierovi index IN95, který je zaměřen především na 

schopnost podniku dostát svým dluhům. Index IN99 zohledňuje tvorbu hodnoty pro vlastníky. 

V roce 2000 byl představen index který zohledňuje vlastnosti obou předcházejících, tj. hodnotí 

schopnost podniku dostát svým dluhům a schopnost tvorby hodnoty pro vlastníky. 

54321  x0,09 x0,21 x3,92 x0,04 x0,13  IN01 ++++=  

zdroje cizí
celkem aktiva

1 =x  

úroky nákladové
EBIT

2 =x  

celkem aktiva
EBIT

3 =x  

celkem aktiva
výnosy

4 =x  

                                                                             5 =x  

kde 

EBIT  provozní výsledek hospodaření 

 

Hodnoty: 

           IN01 < 0,75   podnik spěje k bankrotu (pravděpodobnost 86%) 

0,75 < IN01 < 1,77   šedá zóna 

            IN01 > 1,77   podnik tvoří hodnotu (pravděpodobnost 77%) 

 

3.9.3 Quick test 
 
Umožňuje poměrně rychle a s přesnou vypovídací schopností zhodnotit analyzovaný 

podnik. Při tvorbě tohoto testu byly vybrány 4 poměrové ukazatelé (rentability, 

likvidity, kapitálové síly a zadluženosti), tak aby byla zabezpečena vyváženost analýzy 

krátkodobé dluhy + krátkodobé bankovní úvěry 

oběžná aktiva
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z pohledu finanční stability a výnosové situace. V testu jsou použity následující 

ukazatele: [14] 

 

Kvóta vlastního kapitálu (koeficient samofinancování) 
celkemaktiva
kapitál vlastní  =  

Udává míru jak je podnik schopen krýt potřeby vlastními zdroji. 

 

Doba splácení dluhu z Cash flow 

=
flowCash  provozní

                                       -závazky  dlouhodobé závazky  krátkodobé +  

 

Ukazatel vyjadřuje za jakou dobu je podnik schopen uhradit své dluhy. 

 

Doba splácení dluhu z cash flow a kvóta vlastního kapitálu charakterizují finanční 

stabilitu podniku. 

 

Cash flow v procentech z tržeb 
tržby

flowCash  provozní  =  

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 
celkemaktiva

EBIT  =  

kde 

EBIT  provozní výsledek hospodaření 

 

Tyto dva ukazatele analyzují výnosovou situaci podniku. 

 

Každému ukazateli je přiřazena stupnice, dle které se počítají dílčí hodnocení na 

základě aritmetického průměru pro oblasti finanční stability a výkonnosti a následně pro  

celkové hodnocení podniku. 

 

 

 

 

finanční majetek 
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Ukazatel Výborný 
(1) 

Velmi 
dobrý (2) 

Dobrý 
(3) 

Špatný 
(4) 

Ohrožen 
insolvencí (5) 

Kvóta vlastního kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 
Doba splácení dluhu < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 
CF v % tržeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 
ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

Tab. č. 1: Stupnice hodnocení ukazatelů 
 

3.9.4 Taflerův bankrotní model 
 

Tento model byl uveřejněn v roce 1977 a používá 4 následující poměrové ukazatele: 

 

závazky krátkodobé
EBT  1 =R  

zdroje cizí
                                      2 =R  

celkem aktiva
závazky krátkodobé  3 =R  

celkem aktiva 
celkemtržby   4 =R  

 

Taflerova diskriminační rovnice: 

 

Z = 0,53 R1 + 0,13 R2 + 0,18 R3 + 0,16 R4 

 

Hodnoty: 

 

Z > 0,3 – podnik s malou pravděpodobností k bankrotu 

Z < 0,2 – podnik s vyšší pravděpodobností k bankrotu [12] 

 

3.9.5 Index bonity 
 

Index používá šest  poměrových ukazatelů, kde se vypočtené hodnoty násobí příslušnou 

váhou. Výsledný index dostaneme součtem jednotlivých součinů, který se následně 

oběžná aktiva 
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zařazuje do stupnice. Čím je výsledek vyšší, tím je finanční situace lepší. Používají se 

následující ukazatele: [7] 

 

zdroje cizí
flowcash  provozní  x1 =  

zdroje cizí
celkem aktiva  x 2 =  

celkem aktiva
EBT  x 3 =  

tržby
EBT  x 4 =  

tržby
zásoby  x 5 =  

celkem aktiva
tržby  x 6 =  

kde: 

EBT  zisk před zdaněním 

 

Index bonity pak můžeme vypočítat z rovnice: 

B = 1,5 x1 + 0,08 x2+ 10 x3 + 5 x4 + 0,3 x5 + 0,l x6 

 

extrémně 
špatná 

velmi 
špatná 

špatná určité 
problém 

dobrá velmi 
dobrá 

extrémně 
dobrá 

       

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
Obrázek č. 3: Stupnice hodnocení 

 

 

3.10 Pyramidové soustavy ukazatelů 
 

Tyto soustavy ukazatelů jsou obvykle graficky uspořádány do tvaru pyramidy, která obsahuje 

jeden tzv. vrcholový ukazatel, který se postupně rozkládá do dalších podrobnějších ukazatelů. 

Vrcholový ukazatel by měl postihovat základní cíl podniku. Za základní cíl se většinou považuje 
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rentabilita aktiv. Nejznámější je tzv. Du Pont, kde se jedná o rozklad ukazatele rentability 

vlastního kapitálu. [13] 

 

 
Obrázek č. 4: Pyramidový rozklad Du Pont 

 

Levá strana diagramu odvozuje ziskovou marži. Pravá strana diagramu pracuje s 

rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv. Dále z diagramu vyplývá, že 

rentabilita vlastního kapitálu se dá rozložit na součin tří dílčích ukazatelů: čistá ziskovost 

 
ROE 

EAT/VK 

ROA 
EAT/CA

MVK 
CA/VK

Zisková marže 
EAT/T 

Obrat aktiv 
T/CA 

EAT Tržby 

Výnosy 
celkem 

Náklady 
celkem

Výkonová 
spotřeba

Osobní 
náklady

Odpisy 

Ostatní 
náklady

Tržby Celková 
aktiva

Oběžná 
aktiva

Stálá aktiva 

Zásoby 

Pohledávky 

Finanční 
majetek

*

*

: : 

- + 
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tržeb, obrat celkových aktiv a ukazatel tzv. finanční páky jako poměr mezi celkovými 

aktivy a vlastním kapitálem. 

 

ROE = EAT/VK = EAT/T x T/CA x CA/VK 

Tento ukazatel je jednou z forem vyjádření podílu cizích zdrojů ve finanční struktuře 

podniku. Čím je podíl cizích zdrojů větší, tím vyšší je i ukazatel finanční páky.  

 

Z tohoto rozkladu lze také vypozorovat souvislost mezi zadlužeností podniku a rentabilitou 

vlastního kapitálu. Zvýšení zadluženosti má (podle tohoto vztahu) pozitivní vliv na 

rentabilitu vloženého kapitálu. Změna v zadluženosti se dotkne i hodnot zbývajících dvou 

ukazatelů. Zvýšení zadluženosti podniku má pozitivní vliv na rentabilitu vlastního kapitálu 

jen v případě, že podnik dokáže každou další korunu dluhu zhodnotit více než je úroková 

sazba dluhu. Za příznivou se považuje jakákoli relace vlastního a cizího kapitálu, při níž 

rentabilita celkového kapitálu před úhradou úroků a daní přesahuje úrokovou míru z cizího 

kapitálu. [4] 

 

3.11 Výkonnost podniku 
 
Výkonnost je míra dosahovaných výsledků jednotlivci, skupinami, organizací i jejími 

procesy. Jestliže chceme výkonnost měřit, musíme tak činit v porovnání s definovanou, 

tzv. cílovou hodnotou výsledku. Na úrovni podniku vycházejí cílové hodnoty ze 

strategie, na úrovni procesů je odvozujeme z benchmarkingu hlavních konkurentů. 

Měření výkonnosti podniku má za sebou dlouhý vývoj. Od ryze ekonomicko-finančního 

přístupu až po nejnovější systémy vyvážených ukazatelů. V této práci použiji ukazatel 

EVA pomocí metody info. [15] 

 
EVA (Economic Value Added – ekonomická přidaná hodnota) se v posledních letech 

stále více používá jako způsob řízení na základě vytvářené hodnoty. EVA vychází 

z ekonomického zisku, který oproti účetnímu zisku znázorňuje přebytek výnosů 

zůstávající podniku po úhradě služeb výrobních faktorů (včetně vlastního a cizího 

kapitálu). Jedná se o hodnotu, která byla přidána hospodářskou činností podniku nad 

úroveň nákladů kapitálu vázaného v aktivech.  Výpočet je následující: [14] 

EVA =  NOPAD – WACC x C 
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kde: 

NOPAD  čistý provozní zisk 

WACC  průměrné vážené náklady kapitálu 

C  celkový dlouhodobý investovaný kapitál 

 

Podnik je úspěšný (vytváří hodnotu pro vlastníky) pokud EVA > 0, jestliže NOPAD 

(čistý provozní zisk) bude roven minimálnímu výnosu požadovaného vlastníky (EVA = 

0), podnik nebude vytvářet přidanou hodnotu. Bude-li čistý provozní zisk nižší než 

požadovaný výnos vlastníků (EVA < 0) podniku, bude ničit hodnotu a vlastníci ztratí 

oproti výnosům dosažitelným na kapitálovém trhu při srovnatelném riziku. Z toho lze odvodit 

rovnici: [14] 

 

EVA = (ROE – re) x VK 

kde: 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

re  alternativní náklady vlastního kapitálu 

VK  vlastní kapitál 

 
Aby přidaná hodnota podniku vzrostla musí být rentabilita vlastního kapitálu vyšší než 

alternativní náklady vlastního kapitálu. Z tohoto vycházelo Ministerstvo průmyslu a 

obchodu České republiky při konstrukci metody INFA. 

 

3.11.1 Metoda INFA 
 
Tento model nevyžaduje podrobné informace, proto je vhodný pro externí uživatele. 

Skládá se z pyramidového rozkladu rentability vlastního kapitálu ROE a odhadu 

nákladů na vlastní kapitál re pomocí finančních ukazatelů. Porovnáním těchto dvou 

veličin vzniká rozdíl tzv. Spread, jehož vynásobením vlastním kapitálem dostaneme 

výši hodnoty EVY. 
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Model rozděluje podniky do 4 skupin: 

 

1. ROE > re podniky tvořící hodnotu 

2. re > ROE > rf podniky netvořící hodnotu, ale ROE převyšuje bezrizikovou 

                              sazbu 

3. rf  > ROE > 0 podniky netvořící hodnotu, ale dosahující kladného ROE 

4. ROE < 0 ztrátové podniky, ROE je u podniků nulová nebo záporná 

 
Obrázek č. 5: INFA – výpočet EVA 

Spread Vlastní 
kapitál x

ROE re -

EAT 

EBT 

EBIT 

Aktiva 

VK 
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4 Analýza finanční situace podniku 
 

4.1 Charakteristika odvětví textilního průmyslu 
 
Textilní průmysl je proexportně zaměřené odvětví. Tržby za export se podílí 66,5 % na 

celkových tržbách textilního průmyslu. Podle použité technologie a druhu zpracovávané 

suroviny se dělí na průmysl bavlnářský, lnářský, vlnařský a pletařský. [26] 

 

V roce 2006 se odvětví textilního průmyslu podílelo tržbami za prodej vlastních 

výrobků a služeb 1,7 % na tržbách zpracovatelského průmyslu, 2,1 % na přidané 

hodnotě a 3,2 % na počtu pracovníků. Podíly těchto ukazatelů na zpracovatelském 

průmyslu v časové řadě od roku 2000 do roku 2006 trvale klesají. Příčinou je zostřená 

konkurence na světových trzích, kursové vlivy, růst nákladů a především růst cen 

energie. Podíl odvětví na HDP v roce 2006 činil v ČR 0,6 %, což je na úrovni roku 

2005. Dále v tomto roce došlo k růstu výroby, tržeb a přidané hodnoty a k poklesu počtu 

zaměstnanců při růstu produktivity práce. To svědčí o tom, že v odvětví textilního průmyslu 

dochází k zavádění výrobkových inovací, modernizaci a restrukturalizaci výroby. [26] 

 

V textilním průmyslu realizují nejvýznamnější část produkce subjekty s 50 až 999 

zaměstnanci. V roce 2006 vytvořily téměř 70 % hodnoty tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb v odvětví a více než 67 % účetní přidané hodnoty. Zastoupení velkých 

podniků na přidané hodnotě se snížilo o 0,3 %. Největší textilní společnosti jsou z oboru 

výroby technické produkce - Kordárna, a.s. Velká nad Veličkou a JUTA, a.s. Dvůr 

Králové nad Labem. [26] 

 

Z hlediska regionální struktury odvětví měl nejvyšší podíl na celkových tržbách odvětví 

Jihomoravský kraj (22,0 %), na dalších místech se umístil kraj Královéhradecký se 17,9 

% a kraj Pardubický s 11,0 %. Z hlediska počtu zaměstnanců má odvětví významné 

zastoupení v krajích Královéhradeckém (19,3 %), Pardubickém (10,7 %) a 

Jihomoravském (10,5 %). [26] 
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4.2 Charakteristika podniku VEBA, a. s. 
Obchodní firma: VEBA, textilní závody a. s. 

Sídlo společnosti: Přadlácká 89, 550 17 Broumov 

Právní forma:  akciová společnost 

Základní kapitál: 560 382 000 Kč 

Datum vzniku: 1.5. 1992 

Identifikační číslo: 45534276 

 

4.2.1 Historie podniku 
Historie akciové společnosti VEBA se začala psát v roce 1856, kdy podnik Benedikt 

Scroll založil v Broumově – Olivětíně mechanickou tkalcovnu bavlny. V roce 1882 

podnik vybudoval přádelnu bavlny v nedalekém Meziměstí. Další velkým podnikem 

v Broumově byla přádelna bavlny a mechanická tkalcovna, kterou vystavěl v roce 1861 

František Novotný. V roce 1895 začal v Polici nad Metují stavět podnik Vilém Pelly 

přádelnu bavlny a později ji rozšířil o mechanickou tkalcovnu a barevnu. 

 

V první třetině 20. století se podniky na Broumovsku rozrůstaly. Při znárodňování 

v roce 1946 byl založen národní podnik Východočeské bavlnářské závody v Náchodě a 

největší podniky z okolí Broumova a Police byly do tohoto podniku začleněny. V roce 

1949 došlo k reorganizaci textilního průmyslu v ČSR. Byl zřízen národní podnik 

VEBA, bavlnářské závody Broumov a META, bavlnářské závody Police nad Metují. 

V roce 1958 byly oba podniky sloučeny. Nový podnik VEBA, bavlnářské závody 

Broumov se specializoval na výrobu damašku a froté. V průběhu 60. – 80. let se rozrostl 

na jeden z největších textilních koncernů v bývalém Československu. Akciová 

společnost VEBA, textilní závody Broumov, byla ustavena 1. května 1992. 

 

VEBA a.s. Broumov je předním českým textilním výrobcem. Charakteristickým 

znakem, kterým se akciová společnost VEBA odlišuje od jiných českých bavlnářských 

závodů, je koncentrace na výrobu bavlnářských žakárských (tzn. v procesu tkaní 

vzorovaných) tkanin – damašků a froté. 
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4.2.2 Vlastnická struktura  
Základní kapitál společnosti zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v 

Hradci Králové činí 560 382 000 Kč a je zcela splacen. Základní kapitál je rozložen na 

560 382 ks akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč. Všechny akcie znějí na majitele a jsou 

vydány v zaknihované podobě. 

Osoby, jejichž přímý či nepřímý podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích 

právech emitenta činí alespoň 5%, jsou-li emitentovi známy (stav k 31.12. 2006): 

 PYRR, s. r. o.  49,999% (od 13.12. 2000 prohlášen konkurz) 

 INCOT, s. r. o. 33,457% 

 

4.2.3 Předmět podnikání 
Předmět podnikání jsou následující činnosti: 

 výroba textilu, 

 výroba výrobků z textilu, 

 barvení a chemická úprava textilií, 

 výroba žakárského řadění a žakárských karet, 

 nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

 projektová činnost v investiční výstavbě, 

 provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich 

odstraňování, 

 silniční motorová doprava nákladní, 

 poskytování software, 

 automatizované zpracování dat, 

 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

 činnost organizačních a ekonomických poradců, 

 kovoobrábění, 

 výroba tepla, 

 rozvod tepla. 
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4.2.4 Výrobní sortiment a trhy 
 

Výrobní sortiment 

Podnik je největším českým výrobcem žakárských tkanin (damašků a froté) i největším 

výrobcem damašků v Evropě. Hlavní druhy výrobků tvoří: 

 česané a mykané příze, 

 damašky, atlasgrádly, satény v metráži, 

 africké brokáty, 

 košiloviny, 

 šité ložní soupravy, 

 ubrusy a stolní prostírání, 

 froté tkané a pletené v metráži, 

 kusové výrobky froté (ručníky, osušky, koupací pláště, hotelové sety), 

 další textilní výrobky a doplňky na bázi tradingu. 

 

Trhy 

Podnik je výrazně proexportně orientovaný, vyváží svoji produkci zejména do 

následujících teritorií: 

 západní Evropa, 

 západní Afrika, 

 USA, 

 Kanada, 

 střední a východní Evropa, 

 Slovensko. 
 

Rok  2002 2003 2004 2005 2006 

Tržby celkem 1 116 554 100,00% 1 146 054 100,00% 1 150 067 100,00% 1 103 163 100,00% 1 202 586 100,00%
Export celkem 946 151 84,74% 904 624 78,93% 922 861 80,24% 884 331 80,16% 954 240 79,35% 

ČR 170 403 15,26% 241 430 21,07% 227 206 19,76% 218 832 19,84% 248 346 20,65% 
Tab. č. 2: Vývoj tržeb za prodané vlastní výrobky a služby v tis. Kč 

 
Během sledovaného období se podíl tržeb uskutečněných v České republice zvýšil 

z 15,3 % na 20,7 % (v absolutním vyjádření tržby v tuzemsku vzrostly o 78 mil. Kč).
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4.3 Analýza absolutních ukazatelů 

V této části budu analyzovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty podniku. Horizontální 

analýza rozvahových položek a výkazu zisku a ztráty znázorňuje vývoj absolutních 

ukazatelů v čase. Vertikální analýza zjišťuje procentní podíl jednotlivých položek na 

celkové položce. 

4.3.1 Horizontální analýza aktiv 
 

2003/2002 2004/2003 2004/2005 2005/2006 
Změna 

absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní 

Aktiva celkem 79 951 7,14% 8 239 0,69% 60 199 4,99% -77 078 -6,08%
Dlouhodobá aktiva 23 538 3,81% 54 440 8,48% 19 704 2,83% -29 448 -4,11%
DNM -1 254 -26,19% -1 095 -30,98% -676 -27,70% 115 6,52%
DHM 24 792 4,22% 55 535 9,08% 20 380 3,05% -29 563 -4,30%
DFM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Oběžná aktiva 54 552 11,52% -44 695 -8,46% 38 115 7,88% -36 846 -7,07%
Zásoby 42 739 19,05% -37 445 -14,02% 78 458 34,16% 9 341 3,03%
Dlouhodobé pohledávky -11 289 -25,27% -13 552 -40,60% -10 723 -54,09% -6 970 -81,20%
Krátkodobé pohledávky 44 079 26,12% 9 514 4,47% -27 576 -12,40% -38 167 -19,60%
Finanční majetek -20 977 -58,57% -3 212 -21,65% -2 044 -17,58% -1 050 -10,96%
Ostatní aktiva 1 861 6,83% -1 506 -5,18% 2 899 10,51% -11 834 -38,82%

Tab. č. 3: Horizontální analýza aktiv 
 

Celková bilanční suma se během sledovaného období zvyšovala a až v posledním roce 

poklesla o 6,06 % (77 078 tis. Kč).  Nejvyšší nárůst aktiv byl v roce 2003 oproti 2002 o 

7,14 %. Na růst měla vliv oběžná aktiva a to především krátkodobé pohledávky a 

zásoby. V roce 2004 se aktiva zvýšila o 0,69 %, nejvyšší podíl na tomto růstu měl 

dlouhodobý hmotný majetek, tento růst byl korigován především snížením zásob o 

37 445 tis. Kč a dlouhodobých pohledávek o 13 552 tis. Kč. V roce 2005 vzrostla aktiva 

o 4,99 % vlivem velkého růstu zásob (78 458 tis. Kč) a zvýšením dlouhodobého 

hmotného majetku (o 20 380 tis. Kč), ostatní složky majetku poklesly. V roce 2006 

oproti 2005 aktiva poklesla o 6,08 % zejména vlivem poklesu krátkodobých pohledávek 

(38 167 tis. Kč) a dlouhodobého hmotného majetku (29 563 tis. Kč) – jednalo se o 

odprodej objektu tkalcovny Machov včetně tkalcovské techniky. 
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4.3.2 Horizontální analýza pasiv 
 

2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 
Změna 

absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní 

Pasiva celkem 79 951 7,14% 8 239 0,69% 60 199 4,99% -77 078 -6,08%
Vlastní kapitál 22 648 3,59% 369 0,06% 5 597 0,86% 7 468 1,13%
Základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Kapitálové fondy 0 0,00% 0 0,00% 460 433,96% 3 136 554,06%
Rezervní fondy 592 2,92% 1 245 5,97% 158 0,71% 257 1,15%
VH minulých let 9 021 23,21% 20 842 43,52% 3 013 4,38% 4 880 6,80%
VH běžného účetního 
období 13 035 109,96% -21 718 -87,26% 1 966 62,00% -805 -15,67%
Cizí zdroje 57 563 11,89% 8 075 1,49% 54 910 9,99% -83 155 -13,75%
Rezervy 8 038 63,66% -11 729 -56,76% 3 812 42,66% 11 148 87,45%
Dlouhodobé závazky -25 983 -19,99% -20 889 -20,09% -27 263 -32,81% -14 322 -25,66%
Krátkodobé závazky 59 167 28,84% 59 661 22,57% 66 307 20,46% -73 754 -18,90%
Bankovní úvěry 16 341 11,99% -18 968 -12,43% 12 054 9,02% -6 227 -4,27%
Ostatní pasiva -260 -7,38% -205 -6,29% -308 -10,08% -1 391 -50,62%

Tab. č. 4: Horizontální analýza pasiv 
 

Na straně pasiv po celé sledované období vlastní kapitál rostl, nejvyšší růst byl v roce 

2003 oproti 2002 a to o 3,59 % (22 648 tis. Kč). Cizí zdroje v prvních třech meziročních 

změnách rostly, v posledním roce se tento trend obrátil. Nejvyšší růst byl opět 

v meziroční změně 2003/2002 a to 11, 89 % (57 563 tis. Kč). 

 

Podrobnějším pohledem na vlastní kapitál zjistíme, že růst v roce 2003 byl způsoben 

zvýšením rezervních fondů o 2,92 % (592 tis. Kč), výsledkem hospodaření minulých 

let o 23,21 % (9 021 tis. Kč) a hlavně výsledkem hospodaření běžného účetního 

období o 109,96 % (13 035 tis. Kč). V následujících letech působilo na růst vlastního 

kapitálu především zvyšování výsledku hospodaření minulých let. 

 

Nárůst cizích zdrojů byl nejvíce ovlivněn v prvních třech letech sledovaného období 

růstem krátkodobých závazků 2003 (59 167 tis. Kč),  2004 (59 661 tis. Kč) a 2005 

(66 307 tis. Kč), tento růst byl ve všech třech letech korigován především snižováním 

dlouhodobých závazků. V roce 2006 oproti 2005 se cizí kapitál snížil o 13,75 %, na tento 

pokles mělo vliv zejména snížení krátkodobých závazků (o 73 754 tis. Kč) a 

dlouhodobých závazků (o 14 322 tis. Kč). 
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4.3.3 Vertikální analýza aktiv 
 
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 
Aktiva celkem 1 119 071 100,00% 1 199 022 100,00% 1 207 261 100,00% 1 267 460 100,00% 1 190 382 100,00%

Dlouhodobá aktiva 618 221 55,24% 641 759 53,52% 696 199 57,67% 715 903 56,48% 686 455 57,67%

DNM 4 789 0,43% 3 535 0,29% 2 440 0,20% 1 764 0,14% 1 879 0,16%

DHM 586 947 52,45% 611 739 51,02% 667 274 55,27% 687 654 54,25% 658 091 55,28%

DFM 26 485 2,37% 26 485 2,21% 26 485 2,19% 26 485 2,09% 26 485 2,22%

Oběžná aktiva 473 616 42,32% 528 168 44,05% 483 473 40,05% 521 069 41,11% 485 273 40,77%

Zásoby 224 376 20,05% 267 115 22,28% 229 670 19,02% 308 128 24,31% 317 469 26,67%

Dlouhodobé pohledávky 44 667 3,99% 33 378 2,78% 19 826 1,64% 8 584 0,68% 2 664 0,22%

Krátkodobé pohledávky 168 759 15,08% 212 838 17,75% 222 352 18,42% 194 776 15,37% 156 609 13,16%

Finanční majetek 35 814 3,20% 14 837 1,24% 11 625 0,96% 9 581 0,76% 8 531 0,72%

Ostatní aktiva 27 234 2,43% 29 095 2,43% 27 589 2,29% 30 488 2,41% 18 654 1,57%

Tab. č. 5: Vertikální analýza aktiv 
 

Do roku 2005 se celková bilanční suma zvyšovala, v roce 2006 celková aktiva 

zaznamenala pokles. Růst celkových aktiv byl způsoben převážně zvyšováním 

dlouhodobých aktiv, oběžná aktiva ve sledovaném období kolísala. Dlouhodobá aktiva 

tvoří přes 50 % celkových aktiv, z čehož vyplývá že se jedná o kapitálově těžký podnik. 

Největší část z dlouhodobých aktiv představuje dlouhodobý hmotný majetek, od roku 

2002 do 2006 vzrostl z 52,45 % na 55,28 % z čehož plyne, že podnik investuje.  

 

 Podíl oběžných aktiv se naopak snížila ze 42,32 % na 40,77 %.  Největší část je tvořena 

zásobami, které vzrostly z 20,05 % v roce 2002 na 26,67 % v roce 2006. Nárůst byl 

vyvolán zvýšením výrobků a nedokončenou výrobou a polotovary. Pokles oběžných 

aktiv byl převážně způsoben snížením krátkodobých pohledávek (z 15,08 % v 2002 na 

13,16 % v 2006), dlouhodobých pohledávek (z 3,99 % v 2002 na 0,22 % v 2006) a 

finančního majetku (z 3,20 % v 2002 na 0,72 % v 2006). 
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Vertikální analýza aktiv
(v procentním vyjádření)
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Graf č. 1: Vertikální analýza aktiv 
 
 

4.3.4. Vertikální analýza pasiv 
 
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 
Pasiva celkem 1 119 071 100,00% 1 199 022 100,00% 1 207 261 100,00% 1 267 460 100,00% 1 190 382 100,00%

Vlastní kapitál 631 481 56,43% 654 129 54,56% 654 498 54,21% 660 095 52,08% 667 563 56,08%

Základní kapitál 560 382 50,08% 560 382 46,74% 560 382 46,42% 560 382 44,21% 560 382 47,08%

Kapitálové fondy 106 0,01% 106 0,01% 106 0,01% 566 0,04% 3 702 0,31%

Rezervní fondy 20 267 1,81% 20 859 1,74% 22 104 1,83% 22 262 1,76% 22 519 1,89%

VH minulých let 38 872 3,47% 47 893 3,99% 68 735 5,69% 71 748 5,66% 76 628 6,44%

VH běžného úč. období 11 854 1,06% 24 889 2,08% 3 171 0,26% 5 137 0,41% 4 332 0,36%

Cizí zdroje 484 069 43,26% 541 632 45,17% 549 707 45,53% 604 617 47,70% 521 462 43,81%

Rezervy 12 627 1,13% 20 665 1,72% 8 936 0,74% 12 748 1,01% 23 896 2,01%

Dlouhodobé závazky 129 954 11,61% 103 971 8,67% 83 082 6,88% 55 819 4,40% 41 497 3,49%

Krátkodobé závazky 205 183 18,34% 264 350 22,05% 324 011 26,84% 390 318 30,80% 316 564 26,59%

Bankovní úvěry 136 305 12,18% 152 646 12,73% 133 678 11,07% 145 732 11,50% 139 505 11,72%

Ostatní pasiva 3 521 0,31% 3 261 0,27% 3 056 0,25% 2 748 0,22% 1 357 0,11%

Tab. č. 6: Vertikální analýza pasiv 
 
Na straně pasiv dochází k mírnému poklesu podílu vlastního kapitálu na pasivech celkem, 

tento propad trvá do roku 2006, kdy podíl vlastního kapitálu vzrostl opět nad 56 %. 

Současně zrcadlově narůstají cizí zdroje ze 43,26 % (484 069 tis. Kč) v roce 2002 na 

45,53 % (549 707 tis. Kč). V roce 2006 dochází k poklesu na 43,81 % (521 462 tis. Kč). 

Během sledovaného období bylo dodrženo „zlaté pravidlo vyrovnaného rizika“, které 

říká, že vlastní kapitál musí být pokud možno vyšší než cizí zdroje. Podíl ostatních pasiv 

se v průběhu sledovaného období takřka neměnil. 
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Graf č. 2: Horizontální analýza pasiv 
 
Největší podíl na vlastních zdrojích má základní kapitál. Jeho absolutní výše se 

v minulých pěti letech nezměnila. Mírně narostl výsledek hospodaření minulých let 

z 3,47 % (38 872 tis. Kč) na 5,66 % (76 628 tis. Kč) v roce 2006. Výsledek běžného 

účetního období v posledních letech kolísá, v roce 2002 má podíl 1,06 % (11 854 tis. 

Kč), 2003 vzrostl na 2,08 % (24 889 tis. Kč), 2004 poklesl na 0,26 % (3 171 tis. Kč), 

v roce 2005 vzrost na 0,41 % (5 137 tis. Kč) a 2006 poklesl na 0,36 % (4 332 tis. Kč). 

Dále je vlastní kapitál v roce 2006 tvořen kapitálovými fondy 0,31 % (3 702 tis. Kč) a 

rezervními fondy 1,89 % (22 519 tis. Kč). 

 

Nejvyšší část z cizích zdrojů je tvořena krátkodobými závazky, jejich podíl se v časové 

řadě do roku 2005 zvyšuje z 18,34 % (205 183 tis. Kč) v roce 2002 na 30,08 % 

(390 318 tis. Kč) v roce 2005. V roce 2006 dochází ke snížení na 26,59 % (316 564 tis. 

Kč). Rezervy vzrostly z 1,13 % (12 627 tis. Kč) v roce 2002 na 2,01 % (23 896 tis. Kč) 

v roce 2006. Dlouhodobé závazky po celé sledované období klesají z 11,61 % (129 954 

tis. Kč) v roce 2002 na 4,40 % (41 497 tis. Kč) v roce 2006. Bankovní úvěry kolísají a 

v roce 2006 poklesly na 11,72 % (139 505 tis. Kč). 
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4.3.5 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
 

2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 Změna 
absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní absolutní procentní 

Tržby za prodej zboží -5 068 -23,13% 11 686 69,37% -12 961 -45,42% 1 659 10,65%
Obchodní marže -712 -11,33% -3 023 -54,25% 1 143 44,84% 1 562 42,31%
Výkony -39 858 -3,42% 41 521 3,69% 3 102 0,27% 48 795 4,17%
Tržby za prodej výr. a služeb 13 124 1,14% 4 609 0,39% -85 811 -7,31% 97 764 8,99%
Výkonová spotřeba -22 920 -2,91% 798 0,10% -30 516 -3,98% 43 904 5,97%
Přidaná hodnota -17 650 -4,60% 37 700 10,31% 34 761 8,62% 6 453 1,47%
Osobní náklady -13 646 -4,01% -605 -0,19% 9 200 2,82% 13 610 4,06%
Provozní výsledek hospodaření -65 684 -246,79% 46 506 119,04% 14 140 190,13% 244 1,13%
Finanční výsledek hospodaření -32 734 280,88% 38 043 85,71% -9 927 -156,45% 1 562 9,60%
Mimořádný výsledek hospodaření 101 470 100,00% -101 470 -100,00% 0 0,00% 0 0,00%
VH před zdaněním 13 035 109,96% -21 718 -87,26% 1 966 62,00% -805 -15,67%
VH za účetní období 3 052 20,40% -16 921 -93,94% 4 213 385,81% 1 806 34,04%

Tab. č. 7: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
 
 
Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty vyplývá meziroční nárůst tržeb za prodej 

vlastních výrobků a služeb v roce 2003 o 1,14 % (13 124 tis. Kč) a v roce 2004 o 0,39 

% (4 609 tis. Kč), v roce 2005 se tržby propadly o 7,31 % a v následujícím roce 

vzrostly o 8,99%. Přidaná hodnota v roce 2003 oproti roku 2002 poklesla o 4,6 % a 

v následujících letech přidaná hodnota roste. Nejvyšší nárůst zaznamenala  roce 2004, 

a to o 10,31 % (37 700 tis. Kč). První dvě období se podniku daří snižovat osobní 

náklady, vlivem snižování počtu pracovníků (v roce 2003 o 114 na 1478 a v roce 2004 

o 82 na 1396) bez hromadného propouštění, při plnění závazků plynoucí z kolektivní 

smlouvy a při růstu reálných mezd o 3 %. V následujících dvou meziročních změnách 

tyto náklady rostou i přes další mírné snižování zaměstnanců. Provozní výsledek 

hospodaření v roce 2003 zaznamenal propad, což bylo také zapříčiněno přeceněním 

zásob vlastní výroby, to mělo za následek i výše zmiňovaný pokles přidané hodnoty 

v roce 2003. Mimořádný výsledek hospodaření 2003 byl způsoben metodickou 

změnou ocenění zásob vlastní výroby, kdy podnik provedla k 1.1 2003 – na 

doporučení auditora - přecenění zásob. Toto přecenění mělo za následek jednak 

mimořádný výnos ve výši 101,5 mil. Kč, ale také se projevilo jako propad provozního 

výsledku hospodaření. V letech 2004 – 2006 dochází k růstu provozního výsledku 

hospodaření, jehož tempo se postupně snižuje. 
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Vývoj složek výsledku hospodaření

-60 000

-40 000

-20 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

2002 2003 2004 2005 2006

Rok

v 
tis

. K
č

Provozní VH Finanční VH Mimořádný VH
 

Graf č. 3: Vývoj složek výsledku hospodaření 
 
 
 

4.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

4.4.1 Čistý pracovní kapitál 
 

Položka (v tis. Kč) 2002 2003 2004 2005 2006 
Oběžná aktiva 473 616 528 168 483 473 521 069 485 273 
 - Krátkodobé závazky 205 183 264 350 324 011 390 318 316 564 
 = ČPK 268 433 263 818 159 462 130 751 168 709 

Tab. č. 8: Čistý pracovní kapitál 
 

Čistý pracovní kapitál vyjadřuje, jaká část oběžných aktiv je kryta dlouhodobými 

zdroji. Hodnota čistého pracovního kapitálu v průběhu let klesá, z 268 433 tis. Kč 

v roce 2002 na 130 751 tis Kč v roce 2005, tento trend se v roce 2006 obrátil a hodnota 

stoupla na 168 709 tis. Kč. Na tomto poklesu a následném růstu v roce 2006 se podílí 

změna krátkodobých závazků, a to především závazky z obchodního styku. Tento 

způsob financování bych označil spíše za konzervativní. 
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4.4.2 Čistý peněžně pohledávkový fond 
 

Položka (v tis. Kč) 2002 2003 2004 2005 2006 
 Oběžná aktiva 473 616 528 168 483 473 521 069 485 273 
 - Zásoby 224 376 267 115 229 670 308 128 317 469 
 - Krátkodobé závazky 205 183 264 350 324 011 390 318 316 564 
 = ČPPF 44 057 -3 297 -70 208 -177 377 -148 760 

Tab. č. 9: Čistý peněžně pohledávkový fond 
 

Pokud z oběžných aktiv odstraníme zásoby, dostaneme po odečtení krátkodobých 

závazků hodnoty uvedené v tabulce. U čistého peněžně pohledávkového fondu můžeme 

sledovat stejný vývojový trend jako u ČPK, tedy nejvyšší hodnotu v roce 2002, jeho 

snižování až na zápornou hodnotu -177 377 tis. Kč v roce 2005 a obrat trendu v roce 

2006.  

 

4.5 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele jsou nejoblíbenější a nejrozšířenější metodou finanční analýzy, 

neboť umožňují získat rychlý a nenákladný obraz o základních charakteristikách 

podniku. V rámci analýzy budou rozebírány tak, jak byly uvedeny v teoretické části. 

4.5.1 Analýza rentability 
Ukazatelé vyjadřují vztah mezi vloženými prostředky a efektem činnosti, do které byly 

tyto prostředky vloženy. V čitateli je výsledek hospodaření (před zdaněním, po zdanění, 

atd.) a ve jmenovateli vložené prostředky. 

 

Položka (v tis. Kč) 2002 2003 2004 2005 2006 
Aktiva celkem 1 119 071 1 199 022 1 207 261 1 267 460 1 190 382
Vlastní kapitál 631 481 654 129 654 498 660 095 667 563
Tržby za prodej zboží 15 631 11 275 25 984 11 880 11 977
Tržby za výr. a služby 1 155 669 1 168 793 1 173 402 1 087 591 1 185 355
Provozní výsledek hospodaření 26 615 -39 069 7 437 21 577 21 821
EAT 11 854 24 889 3 171 5 137 4 332
Ukazatel           
ROI 2,378% -3,258% 0,616% 1,702% 1,833% 
ROA 1,059% 2,076% 0,263% 0,405% 0,364% 
ROE 1,877% 3,805% 0,484% 0,778% 0,649% 
ROS 1,012% 2,109% 0,264% 0,467% 0,362% 
Finanční páka 1,772 1,833 1,845 1,920 1,783 

Tab. č. 10: Analýza rentability 
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Rentabilita celkového kapitálu (ROI = EBIT/ Aktiva celkem) vyjadřuje, s jakou 

účinností působí celkový kapitál vložený do firmy nezávisle na zdroji financování. Je 

užitečný při porovnávání podniků s rozdílnými daňovými podmínkami a s různým 

podílem dluhu ve finančních zdrojích. 

Již při prvním pohledu na výsledky je zřejmé, že hodnota ukazatele rentability je 

poměrně nízká, v roce 2003 dokonce záporná. Nejvyšší hodnoty ukazatel dosahoval 

v roce 2002. Od roku 2004 má tento ukazatel pozitivní rostoucí trend, v roce 2006 je 

tento ukazatel vyšší než odvětvový průměr pro tento rok (1,28 %). 

 

Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA = EAT/ Aktiva celkem) poměřuje zisk 

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

financována. 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu má kolísavý průběh. Nejvyšší hodnoty tento 

ukazatel dosáhl v roce 2003 (2,076 %) a to vlivem mimořádného výsledku 

hospodaření.V následujících letech se hodnota rentability vložených aktiv pohybuje 

pod půl procentem. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE = EAT/Vlastní kapitál) Míra ziskovosti z 

vlastního kapitálu je ukazatelem, jímž vlastníci zjišťují, zda jejich kapitál přináší 

dostatečný výnos a zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich 

investičního rizika. 

V roce 2002 převýšila rentabilita vlastního kapitálu o 0,5 % oborový průměr pro tento 

rok (1,37 %), nejvyšší hodnoty dosáhla opět v 2003, i když byla pod hranicí průměru 

(4,29 % pro rok 2003). V následujících letech hodnota ukazatele kolísá, jak vlivem 

změn čitatele, tak i jmenovatele. V roce 2006 ukazatel opět převýšil oborový průměr (- 

1,17 %). Rentabilita vlastního kapitálu by měla být vyšší než rentabilita vložených 

aktiv, což je ve všech pěti letech sledovaného období dosaženo. 
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Graf č. 4: Vývoj ROA a ROE 

 

Rentabilita tržeb (ROS = EAT/Tržby) charakterizuje zisk vztažený k tržbám za 

období. Tržby představují ohodnocené výkony podniku v penězích. Do výpočtu jsem 

kvůli lepší vypovídací schopnosti zahrnul jen Tržby za prodej zboží a Tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb. 

Na jednu korunu tržeb v roce 2002 připadá 0,01 koruny zisku po zdanění. Ukazatel 

rentability tržeb má obdobný vývoj jako předchozí ukazatele, nejvyšší hodnoty 

dosahuje v roce 2003 (2,01 %). V následujících letech hodnota ukazatele kolísá vlivem 

propadu tržeb za vlastní výrobky a služby v roce 2005. 

 

Finanční páka vyjadřuje poměr rentability vlastního kapitálu k rentabilitě celkových 

aktiv. Ve všech pěti letech je ukazatel větší než jedna. To znamená, že využívání 

cizího kapitálu mělo kladný vliv na rentabilitu vlastního kapitálu. Nejvyšší vliv měla 

páka v roce 2005. 

 

4.5.2 Analýza zadluženosti 
 
Ukazatelé zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

podniku, měří rozsah, v jakém firma používá k financování cizí zdroje. 
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Položka (v tis. Kč) 2002 2003 2004 2005 2006 
Aktiva celkem 1 119 071 1 199 022 1 207 261 1 267 460 1 190 382
Stálá aktiva 618 221 641 759 696 199 715 903 686 455
Finanční majetek 35 814 14 837 11 625 9 581 8 531
Vlastní kapitál 631 481 654 129 654 498 660 095 667 563
Cizí zdroje 484 069 541 632 549 707 604 617 521 462
Dlouhodobé závazky 129 954 103 971 83 082 55 819 41 497
Bankovní úvěry dlouhodobé 0 33 698 12 671 18 367 9 054
Provozní výsledek hospodaření 26 615 -39 069 7 437 21 577 21 821
Nákladové úroky 20 287 20 032 21 039 19 551 16 012
Provozní cash flow -37 301 21 945 141 815 103 427 33 243
Ukazatel           
Celková zadluženost 43,256% 45,173% 45,533% 47,703% 43,806%
Koeficient samofinancování 56,429% 54,555% 54,213% 52,080% 56,080%
Koeficient zadluženosti 0,767 0,828 0,840 0,916 0,781 
Stav kapitalizace 1,232 1,234 1,078 1,026 1,046 
Úrokové krytí 1,312 -1,950 0,353 1,104 1,363 
Doba splácení dluhů -12,017 24,005 3,794 5,753 15,430 

Tab. č. 11: Analýza zadluženosti 
 

Celková zadluženost (Cizí zdroje/Aktiva celkem) vyjadřuje míru pokrytí majetku 

podniku cizími zdroji financování. Věřitelé požadují spíše nižší hodnotu ukazatele. 

Ukazatel celkové zadluženosti podniku VEBA, a. s. během let 2002 – 2005 mírně rostl 

ze 43,256 % na 45,533 %, to je způsobeno převážně vlivem růstu krátkodobých 

závazků. V posledním sledovaném roce klesá zadluženost téměř na úroveň roku 2002. 

 

Koeficient samofinancování (Vlastní kapitál/Aktiva celkem) je 

doplňkovým  ukazatelem k celkové zadluženosti, jejich vzájemný součet se blíží 100 %. 

Ukazatel v první čtyřech letech sledovaného období postupně klesá až na hodnotu 

52,080 %. V roce 2006 zrcadlově vzrostl oproti celkové zadluženosti na 56,080 %. 

Mimo rok 2005 se hodnota ukazatele nacházela nad hodnotami oborového průměru. 
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Graf č. 5: Koeficient samofinancování 
 
 

Koeficient zadluženosti (Cizí zdroje/Vlastní kapitál) – čím je hodnota ukazatele 

větší, tím větší je riziko, že podnik nebude schopen dostát svým závazkům splácet dluhy 

a úroky. Doporučuje se ,aby velikost tohoto ukazatele nepřesáhla 0,7. 

Od roku 2002 do 2005 nastává rostoucí (negativní) trend vlivem růstu krátkodobých 

závazků a přesahuje doporučenou hodnotu 0,7. V roce 2006 se tento trend obrací a 

ukazatel klesl na 0,781. 

 

Stav kapitalizace ( (Dlouhodobé závazky + Vlastní kapitál)/Stálá aktiva) vyjadřuje, 

jaká část stálých aktiv je kryta dlouhodobými zdroji. Ukazatel ve sledovaném období 

má klesající trend, ale stále se nachází nad hodnotou 1. To znamená, že část oběžných 

aktiv je kryta dlouhodobými zdroji, což svědčí o konzervativním způsobu financování. 

 

Úrokové krytí (EBIT/ Nákladové úroky) - ukazatel informuje o tom, kolikrát 

převyšuje zisk placené úroky. U ukazatele úrokového krytí není dosahováno 

dostatečných hodnot považovaných za dostatečné (3 a více). V letech 2002, 2005 a 

2006 tento ukazatel nabývá hodnoty vyšší než 1, což znamená že podnik je schopen ze 

svého provozního výsledku hospodaření v těchto letech pokrýt nákladové úroky. V roce 

2003 je ukazatel záporný a to vlivem záporného výsledku hospodaření z provozní 

činnosti. 
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Doba splácení dluhu ( (Cizí zdroje – Finanční majetek)/Provozní cash flow)  určuje, 

po kolika letech by podnik byl schopen vlastními silami splatit dluhy. V roce 2002 nelze ukazatel 

doby splácení dluhu hodnotit z důvodu záporného cash flow z provozní činnosti. Do roku 2004 

má klesající (pozitivní) trend a v roce 2004 se nachází blízko hodnotě 3, které dosahují finančně 

zdravé podniky. Následně ukazatel roste (negativní trend) vlivem klesajícího cash flow z provozní 

činnosti. 

 

 

4.5.3 Analýza likvidity 
Analýza likvidity zkoumá schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky. 

 

Položka (v tis. Kč) 2002 2003 2004 2005 2006 
Oběžná aktiva 473 616 528 168 483 473 521 069 485 273 
Zásoby 224 376 267 115 229 670 308 128 317 469 
Finanční majetek 35 814 14 837 11 625 9 581 8 531 
Krátkodobé závazky 205 183 264 350 324 011 390 318 316 564 
Krátkodobé bankovní úvěry 135 818 116 811 121 007 118 603 122 157 
Krátkodobé finanční výpomoci 487 2 137 0 8 762 8 294 
Ukazatel           
Likvidita 1. stupně 0,105 0,039 0,026 0,019 0,019 
Likvidita 2. stupně 0,730 0,681 0,570 0,411 0,375 
Likvidita 3. stupně 1,387 1,378 1,086 1,007 1,086 

Tab. č. 12: Analýza likvidity 
 
Likvidita 1. stupně(okamžitá) = (Finanční majetek/(Krátkodobé závazky + 

Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci)) charakterizuje nejpřesněji platební 

pohotovost, tj. schopnost podniku krýt svými peněžními prostředky své krátkodobé 

závazky. Tento ukazatel se nachází pod hranicí doporučené hodnoty (0,2 – 0,5) a 

postupně klesá, z hodnoty 0,105 v roce 2002 na hodnotu 0,019 v roce 2006. Ukazatel 

okamžité likvidity v roce 2002 přesahuje dvojnásobně oborový průměr (0,09), v roce 

2006 je pětkrát menší (0,09). 

 

Likvidita 2. stupně (pohotová) = ((Oběžná aktiva – Zásoby)/(Krátkodobé závazky 

+ Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci)). Pohotová likvidita podniku v roce 

2002 nabývala hodnoty 1,073 (na spodní hranici doporučené hodnotě). V dalších 

letech tento ukazatel klesá pod doporučenou hodnotu. Pouze v letech 2002 a 2003 je 
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hodnota ukazatele vyšší než odvětvový průměr, který je 0,64 pro 2002 a 0,67 pro 

2003. V roce 2006 na 1 Kč krátkodobých závazků a bankovních úvěrů připadá 0,375 

koruny peněžních prostředků a pohledávek, to znamená, že po inkasu pohledávek by 

podnik nebyl schopen splatit své krátkodobé závazky. 

 

Likvidita 3. stupně (běžná) = (Oběžná aktiva/(Krátkodobé závazky + Krátkodobé 

bankovní úvěry a výpomoci)) ukazuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé 

závazky. Je citlivá na strukturu zásob.  

Běžná likvidita ani v jednom roce sledovaného období nedosahuje doporučené 

hodnoty, je velice nízká a postupně klesá. Do roku 2003 je ukazatel vyšší než oborový 

průměr (1,30 pro rok 2003). V roce 2006 připadá na jednu korunu krátkodobých 

závazků a bankovních úvěrů pouze 1,086 koruny oběžného majetku. 

 

Vývoj likvidity
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Graf č. 6: Vývoj likvidity 
 
 

4.5.4 Analýza aktivity 
 
Ukazatelé aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. 
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Položka (v tis. Kč) 2002 2003 2004 2005 2006 
Aktiva celkem 1 119 071 1 199 022 1 207 261 1 267 460 1 190 382
Stálá aktiva 618 221 641 759 696 199 715 903 686 455
Zásoby 224 376 267 115 229 670 308 128 317 469
Pohledávky z obchodních vztahů 147 912 183 199 204 318 184 273 140 677
Závazky z obchodní vztahů 114 011 148 055 201 478 257 443 206 604
Tržby za prodej zboží 21 915 16 847 28 533 15 572 17 231
Tržby za výr. a služby 1 155 669 1 168 793 1 173 402 1 087 591 1 185 355
Ukazatel           
Obrat CA 1,052 0,989 0,996 0,870 1,010 
Obrat SA 1,905 1,847 1,726 1,541 1,752 
Obrat zásob 5,248 4,439 5,233 3,580 3,788 
Doba obratu zásob 68,594 81,105 68,790 100,553 95,036 
Doba obratu pohledávek 45,218 55,625 61,197 60,135 42,112 
Doba obratu závazků 34,854 44,954 60,346 84,012 61,848 

Tab. č. 13: Analýza aktivity 
 

Obrat celkových aktiv (Tržby/ Aktiva celkem) udává, kolikrát se aktiva celkem 

obrátí za rok. Hodnota ukazatele obratu celkových aktiv dosahuje v roce 2002 nižších 

hodnot než je oborový průměr (1,154). Nejnižší hodnoty ukazatel dosahuje v roce 

2005, vlivem růstu celkových aktiv a propadu tržeb za vlastní výrobky a služby oproti 

předchozímu roku.  

 

Obrat stálých aktiv (Tržby/Stálá aktiva) udává počet obrátek za daný časový 

interval (rok). Obrat celkových aktiv má ve sledovaném období klesající (nepříznivý) 

trend. Na tomto poklesu se podílí rychlejší tempo růstu stálých aktiv oproti růstu tržeb. 

Nejvyšší hodnoty dosahoval ukazatel v roce 2002 (1,905) a nejnižší v roce 2005 

(1,541), což bylo způsobeno propadem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. 

 
Obrat zásob (Tržby/Zásoby) je také někdy nazýván jako ukazatel intenzity využití 

zásob a udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob firmy prodána a znovu 

uskladněna. 

Jako u předchozích ukazatelů, nejvyšší hodnoty dosahuje v roce 2002 (5,248) a nachází 

se mírně pod hranicí oborového průměru (5,417). Hodnota 5,248 vyjadřuje, že položka 

zásob je v průběhu roku 5 krát prodána a znovu uskladněna. V následujících letech 

hodnota ukazatele klesá, především vlivem růstu nedokončené výroby a polotovarů a 

položky výrobky. 
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Doba obratu zásob (Zásoby/(Tržby/360)) udává průměrný počet dnů, po něž jsou 

zásoby vázány v podniku do doby jejich spotřeby. Nejnižší hodnoty ukazatel dosahuje 

v roce 2002 (45,218 dne), v následujících letech roste a nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 

2005. Na tuto hodnotu měl vliv již zmíněný růst Nedokončené výroby a polotovarů a 

propad Tržeb za vlastní výrobky a služby oproti roku 2004. 

 

Doba obratu pohledávek (Pohledávky z obchodních vztahů/Tržby) Výsledkem je 

počet dnů, během nichž je inkaso peněz za každodenní tržby zadrženo v pohledávkách. 

Ukazatel v časové řadě do roku 2004 rostl, a to vlivem recese oboru. Následné 

snižování je způsobeno poklesem pohledávek z obchodních vztahů a to důsledkem 

přísnějších pravidel při poskytování dodavatelských úvěrů. 

 

Doba obratu závazků (Závazky z obchodních vztahů/Tržby) vyjadřuje platební 

morálku podniku  vůči jeho dodavatelům. V letech 2002 - 2004 doba obratu 

pohledávek převyšuje dobu obratu závazků, tzn. že svým partnerům poskytuje 

neúročené obchodní úvěry. Od roku 2005 se situace otáčí a naopak podnik využívá 

těchto neúročených úvěrů. 
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Graf č. 7: Vývoj doby obratu pohledávek a závazků 
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4.6 Analýza soustav poměrových ukazatelů 
Jednotlivé ukazatele finanční analýzy mají jen omezenou vypovídací schopnost. 

Činnost podniku je však velmi složitý proces a je třeba ho posuzovat v potřebných 

souvislostech, proto jsou snahy uspořádat jednotlivé ukazatele do soustav s vyšší 

vypovídací schopností. 

 

4.6.1 Altmanův index 
 

Altmanův index (model 1983) 
CPK Nerozdělený VH min. let EBIT Základní kapitál Celkové tržby Rok Ukazatel 

Aktiva celkem Aktiva celkem Aktiva celkem Cizí zdroje Aktiva celkem
Výše ukazatele 0,118 0,035 0,024 1,158 1,203 
Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 
Vážená hodnota 0,085 0,029 0,074 0,486 1,201 

2002 

Z - skore 1,875 
Výše ukazatele 0,121 0,040 -0,033 1,035 1,019 
Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 
Vážená hodnota 0,087 0,034 -0,101 0,435 1,017 

2003 

Z - skore 1,470 
Výše ukazatele 0,032 0,057 0,006 1,019 1,020 
Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 
Vážená hodnota 0,023 0,048 0,019 0,428 1,018 

2004 

Z - skore 1,536 
Výše ukazatele 0,003 0,057 0,017 0,927 0,905 
Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 
Vážená hodnota 0,002 0,048 0,053 0,389 0,903 

2005 

Z - skore 1,395 
Výše ukazatele 0,032 0,064 0,018 1,075 1,060 
Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 
Vážená hodnota 0,023 0,055 0,057 0,451 1,058 

2006 

Z - skore 1,644 
Tab. č. 14: Altmanův index 

 

Z-skóre vyjadřuje finanční situaci firmy a je určitým doplňujícím faktorem při 

finanční analýze firmy. Finančně silný podnik určuje hodnota ukazatele větší než 2,9. 

Při vypočítané hodnotě od 1,2 do 2,9 hovoříme o podniku s určitými finančními 

potížemi (tzv. šedá zóna) a je-li hodnota Z-skóre menší než 1,2, podnik je přímý 

kandidát na bankrot. U podniku VEBA, a.s. se hodnota Z – skóre nachází v šedé 
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(nevyhraněné) zóně. Do roku 2005 ukazatel klesal, v roce 2002 z hodnoty 1,984 na 

hodnotu 1,395 v roce 2005. Vliv na pokles ukazatele v letech 2002 - 2005 měl úbytek 

čistého pracovního kapitálu, snížení poměru vlastního kapitálu oproti cizím zdrojům a 

pokles celkových tržeb. V roce 2006 vzrostl ukazatel na hodnotu 1,644, na růst mělo 

vliv snížení cizích zdrojů, akumulace nerozděleného výsledku hospodaření a růst tržeb. 
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Graf č. 8: Altmanův index 
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4.6.2 Index IN01 
 

Index IN01 
Aktiva celkem EBIT EBIT Výnosy Oběžná aktiva Rok Ukazatel 

Cizí zdroje Nákl. úroky Aktiva celkem Aktiva celkem KZ+KBÚ 
Výše ukazatele 2,312 1,312 0,024 1,359 1,387 
Váha ukazatele 0,130 0,400 3,920 0,210 0,090 
Vážená hodnota 0,301 0,525 0,093 0,285 0,125 

2002 

IN01 1,329 
Výše ukazatele 2,214 -1,950 -0,033 1,374 1,378 
Váha ukazatele 0,130 0,400 3,920 0,210 0,090 
Vážená hodnota 0,288 -0,780 -0,128 0,289 0,124 

2003 

IN01 -0,207 
Výše ukazatele 2,196 0,353 0,006 1,234 1,086 
Váha ukazatele 0,130 0,400 3,920 0,210 0,090 
Vážená hodnota 0,286 0,141 0,024 0,259 0,098 

2004 

IN01 0,808 
Výše ukazatele 2,096 1,104 0,017 1,119 1,007 
Váha ukazatele 0,130 0,400 3,920 0,210 0,090 
Vážená hodnota 0,273 0,441 0,067 0,235 0,091 

2005 

IN01 1,106 
Výše ukazatele 2,283 1,363 0,018 1,447 1,086 
Váha ukazatele 0,130 0,400 3,920 0,210 0,090 
Vážená hodnota 0,297 0,545 0,072 0,304 0,098 

2006 

IN01 1,315 
Tab. č. 15: Index IN01 

 

Index IN01 spojuje pohledy indexu IN95 (schopnost podniku dostát svým dluhům) a 

IN99 ( tvorba hodnoty pro vlastníky). Při hodnotě větší než 1,77 podnik tvoří hodnotu, 

v intervalu 0,75 – 1,77 se podnik nachází v šedé zóně. Pokud je hodnota indexu menší 

než 0,75, podnik spěje k bankrotu.  

Index IN01 se ve sledovaném období nachází v šedé zóně s výjimkou roku 2003, kdy 

tato hodnota klesla na -0,207 (zóna - podnik spěje k bankrotu) a to především vlivem 

ztráty z provozní činnosti. Od roku 2004 hodnota ukazatele roste. Na tento růst mají 

vliv zvyšující se výnosy, snižující se zadluženost a růst EBITu. 
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Graf č. 9: Index IN01 

 
 

4.6.3 Quick test 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 
Kvóta vlastního kapitálu 56,429% 54,555% 54,213% 52,080% 56,080% 
Hodnocení 1 1 1 1 1 
Doba splácení dluhu z CF -12,606 23,580 3,799 5,695 14,869 
Hodnocení 5 4 2 3 4 
Hodnocení finanční stability 3 2,5 1,5 2 2,5 
CF v % z tržeb -3,168% 1,851% 11,799% 9,375% 2,764% 
Hodnocení 5 4 1 2 4 
ROA 2,378% -3,258% 0,616% 1,702% 1,833% 
Hodnocení 4 5 4 4 4 
Hodnocení výnosové situace 4,5 4,5 2,5 3 4 
Celkové hodnocení 3,75 3,5 2 2,5 3,25 

Tab. č. 16: Quick test 
 
 
Z výsledku tohoto ukazatele je podnik během sledovaného období oklasifikován jako 

dobrý, důvodem pro toho hodnocení je dobrá finanční stabilita a špatná výnosová 

situace. Zprůměrňování těchto dvou oblastí získáme celkové hodnocení, které se 

pohybuje okolo 3.  
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Graf č. 10: Quick test  

 

4.6.4 Taflerův bankrotní model 
 

Taflerův bankrotní model 
EBT Oběžná aktiva Krátkodobé závazky Tržby Rok Ukazatel 

Krátkodobé závazky Cizí zdroje Aktiva celkem Aktiva celkem 
Výše ukazatele 0,044 0,978 0,305 1,203 
Váha ukazatele 0,53 0,13 0,18 0,16 
Vážená hodnota 0,023 0,127 0,055 0,193 

2002 

TBM 0,398 
Výše ukazatele 0,047 0,975 0,320 1,019 
Váha ukazatele 0,53 0,13 0,18 0,16 
Vážená hodnota 0,025 0,127 0,058 0,163 

2003 

TBM 0,372 
Výše ukazatele 0,002 0,880 0,369 1,020 
Váha ukazatele 0,53 0,13 0,18 0,16 
Vážená hodnota 0,001 0,114 0,066 0,163 

2004 

TBM 0,345 
Výše ukazatele 0,010 0,862 0,408 0,905 
Váha ukazatele 0,53 0,13 0,18 0,16 
Vážená hodnota 0,005 0,112 0,074 0,145 

2005 

TBM 0,336 
Výše ukazatele 0,016 0,931 0,376 1,054 
Váha ukazatele 0,53 0,13 0,18 0,16 
Vážená hodnota 0,008 0,121 0,068 0,169 

2006 

TBM 0,366 
Tab. č. 17: Taflerův bankrotní model 

 

Tento model má obdobný vývoj jako výše použité soustavy ukazatelů. Propad nastává 

v letech 2003 - 2005 a následuje mírné zlepšení v posledním hodnoceném roce. 
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Výsledná hodnota modelu se pohybuje na spodní hranici zóny – podnik s malou 

pravděpodobností k bankrotu.  
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Graf č. 11: Taflerův bankrotní model 

 

4.6.5 Index bonity 
Index bonity 

Provozní CF Aktiva celkem EBT EBT Zásoby Tržby Rok Ukazatel 
Cizí zdroje Cizí zdroje Aktiva celkem Tržby Tržby Aktiva celkem 

Výše ukazatele -0,077 2,312 0,013 0,011 0,167 1,203 
Váha ukazatele 1,5 0,1 10,0 5,0 0,3 0,1 
Vážená hodnota -0,116 0,185 0,134 0,055 0,050 0,120 

2002 

Index bonity 0,429 
Výše ukazatele 0,041 2,214 0,015 0,015 0,219 1,019 
Váha ukazatele 1,5 0,1 10,0 5,0 0,3 0,1 
Vážená hodnota 0,061 0,177 0,150 0,076 0,066 0,102 

2003 

Index bonity 0,632 
Výše ukazatele 0,258 2,196 0,001 0,001 0,187 1,020 
Váha ukazatele 1,5 0,1 10,0 5,0 0,3 0,1 
Vážená hodnota 0,387 0,176 0,009 0,004 0,056 0,102 

2004 

Index bonity 0,734 
Výše ukazatele 0,171 2,096 0,004 0,004 0,269 0,905 
Váha ukazatele 1,5 0,1 10,0 5,0 0,3 0,1 
Vážená hodnota 0,257 0,168 0,042 0,022 0,081 0,091 

2005 

Index bonity 0,659 
Výše ukazatele 0,064 2,283 0,006 0,005 0,252 1,060 
Váha ukazatele 1,5 0,1 10,0 5,0 0,3 0,1 
Vážená hodnota 0,096 0,183 0,060 0,027 0,075 0,106 

2006 

Index bonity 0,547 
Tab. č. 18: Index bonity 
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Oproti Almanovu indexu, který klade důraz na obrátkovost aktiv a finanční stabilitu, 

Index bonity bere v úvahu cash flow z provozní činnosti a ziskovost. Proto se hodnota 

indexu bonity vyvíjí odlišně od Altmanova. Po celé sledované období se hodnota 

ukazatele nachází v zóně – podnik s určitými problémy. Nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 

2004 (0,734). 
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Graf č. 12: Index bonity 

 
 

4.7 Srovnání podniků z odvětví  
 
Poměrové ukazatelé jsou také velice vhodné pro srovnání podniků, bez ohledu na 

velikost nebo druh podniku. Pro toto porovnání jsem si zvolil následující podniky, které 

jsou jako analyzovaný podnik výrobci domáckého textilu z bavlny: 

 
 Slezan Frýdek-Místek, a.s.,  

 Velveta, a.s., Varnsdorf, 

 Hybler textil, s.r.o., Semily, 

 Perla, a.s. Ústí nad Orlicí. 

 
Vzhledem k rozsahu práce nelze uvádět všechny ukazatele, proto jsem zvolil následující 

ukazatele, které vypovídají o stavu podniků: tržby na pracovníka, přidanou hodnotu na 

pracovníka, celkovou zadluženost a rentabilitu vloženého kapitálu. Kvůli nedostupnosti 

údaje o počtu pracovníku u Velvety a.s. nelze vyjádřit tržby na pracovníka a přidanou 
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hodnotu na pracovníka. Hybler textil, s.r.o. vznikl restrukturalizací majetku mateřské 

společnosti a svoji činnost zahájit v roce 2005. 

 

Tržby na pracovníka 

 

Tržby na pracovníka v tis. Kč 2004 2005 2006 
VEBA, a.s. 861,0 793,1 881,7 
Slezan,  a.s. 897,6 825,4 786,3 
Hybler,  s.r.o.  586,8 683,2 
Perla, a.s. 675,3 647,8 848,7 

Tab. č. 19: Tržby na pracovníka 
 
Ve srovnání s vybranými podniky z odvětví si VEBA, a.s. ve sledovaném období 

v tržbách na pracovníka udržuje vedoucí pozici. V roce 2005 zaznamenala mírní pokles 

v tržbách. Tento propad zaznamenaly i ostatní podniky. 
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Graf č. 13: Tržby na pracovníka 
 
 
Přidaná hodnota na pracovníka 
 

PH na pracovníka v tis. Kč 2004 2005 2006 
VEBA a.s. 288,9 314,9 325,9 
Slezan  a.s. 352,3 375,1 381,2 
Hybler s.r.o.  73,5 97,3 
Perla a.s. 227,9 235,0 259,6 

Tab. č. 20: PH na pracovníka 
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Graf č. 14: PH na pracovníka 
 
Produktivita práce z přidané hodnoty, nebo-li přidaná hodnota na jednoho pracovníka u 

všech sledovaných podniků mírně roste. Tento trend je způsoben na jedné straně růstem 

tržeb, tak na druhé mírným snižováním počtů zaměstnanců. VEBA, a.s. se po celé 

sledované období nachází na druhém místě. 

 

Celková zadluženost 

Zadluženost 2004 2005 2006 
VEBA, a.s. 45,53% 47,70% 43,81% 
Slezan, a.s. 39,23% 33,96% 34,13% 
Velveta, a.s. 18,32% 19,16% 17,38% 
Hybler, s.r.o.  36,57% 37,26% 
Perla, a.s. 56,15% 67,62% 61,97% 

Tab. č. 21: Zadluženost 
 

U tohoto ukazatele dosahuje podnik VEBA, a.s. horších výsledků než výše vybrané 

podniky. Jak ale vyplývá z předchozích analýz, stále je zadluženost nižší než je průměr 

pro tento obor. 
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Graf č. 15: Zadluženost 
 

Rentabilita vložených aktiv 

Rentabilita vložených aktiv 2004 2005 2006 
VEBA, a.s. 0,62% 1,70% 1,83% 
Slezan, a.s. 2,81% 1,23% 1,37% 
Velveta, a.s. -3,87% -5,30% -15,66% 
Hybler, s.r.o.  -0,60% -7,95% 
Perla, a.s. -2,80% -10,05% 6,04% 

Tab. č. 22: Rentabilita vložených aktiv 
 
Tento ukazatel je vhodný pro srovnání podniků bez ohledu na zadluženost a právní 

formu. Za EBIT je zde použit provozní výsledek hospodaření. VEBA, a.s. jako u 

většiny předchozích ukazatelů dosahuje druhých nejlepších výsledků. Jako jeden ze 

dvou podniků ve sledovaném období má tento ukazatel kladný a navíc s rostoucím 

(pozitivním) trendem. 
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Graf č. 16: Rentabilita vložených aktiv 
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4.8 Pyramidový rozklad Du Pont 
 
      ROE     Ukazatel 

      0,78% 0,65%     2005 2006 

      -16,61%     změna v % 

                          

                

ROA           Multiplikátor VK 

0,41% 0,36%           1,9201 1,7832

-10,21%           -7,13% 

              

               

Zisková marže     Obrat aktiv       

0,0047 0,0036  x  0,8704 1,0103       

-22,64%     16,07%       

                  

                 

       Tržby  Celková aktiva    

       1 103 163 1 202 586 : 1 267 460 1 190 382    

       9,01%  -6,08%    

                  

                 

       Stálá aktiva  Oběžná aktiva  Ostatní aktiva 

       715 903 686 455 + 521 069 485 273 + 30 488 18 654

       -4,11%  -6,87%  -38,82% 

                     

                  

EAT  Tržby  Zásoby  Pohledávky  Fin. majetek 

5 137 4 332 : 1 103 163 1 202 586  308 128 317 469 + 203 360 159 273 + 9 581 8 531

-15,67%  9,01%  3,03%  -21,68%  -10,96% 

              

               

Výnosy celkem  Náklady celkem          

1 500 999 1 756 623 - 1 495 862 1 752 291          

17,03%  17,14%          

                       

                  

Výkonová spotřeba  Osobní náklady  Odpisy  Ostatní náklady   

735 820 779 724 + 335 079 348 689 + 66 644 63 466 + 358 319 560 412    

5,97%  4,06%  -4,77%  56,40%   

               

                

Spotřeba mat. a e.  Služby          

548 429 604 344 + 187 391 175 380          

10,20%  -6,41%          
Obrázek č. 6: Pyramidový rozklad 2005 a 2006 
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Na pokles rentability vlastního kapitálu v roce 2006 oproti roku 2005 se podílel jednak 

multiplikátor vlastního kapitálu, ale také snížení rentability celkových vložených aktiv. 

Hodnota multiplikátoru vlastního kapitálu poklesla vlivem snížení zadluženosti. Na 

straně rentability vložených celkových aktiv byl pokles způsoben vyšším tempem růstu 

nákladů oproti výnosům. 

 

4.9 Ekonomická přidaná hodnota  
 
V této části své práce hodnotím výkonnost podniku pomocí ekonomické přidané 

hodnoty a to metodikou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Tato metoda vychází ze 

vztahu 

 

EVA = SPREAD * Vlastní kapitál = (ROE – re) * Vlastní kapitál 

 

Hodnota nákladů vlastního kapitálu (re) byla vypočtena pomocí internetových stránek: 

http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/ebita/. 

 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
ROE 1,88% 3,80% 0,48% 0,78% 0,65% 
re 14,87% 13,73% 23,92% 24,16% 21,00% 
SPREAD -12,99% -9,93% -23,44% -23,38% -20,35% 
SPREAD (odvětví) -14,49% -11,73% -11,08% -11,61% -15,88% 
Rozdíl spreadu 1,50% 1,80% -12,36% -11,77% -4,47% 
Vlastní kapitál (v tis. Kč) 631 481 654 129 654 498 660 095 667 563 
EVA (v tis. Kč) -82 029 -64 955 -153 414 -154 330 -135 849 

Tab. č. 23: EVA 
 
 
Po celé sledované období je hodnota ukazatele EVA nižší než 0, což znamená že podnik 

ničí hodnotu a vlastníci ztratí oproti výnosům dosažitelným na kapitálovém trhu při 

srovnatelném riziku. V letech 2002 a 2003 je hodnota Spreadu nižší než v odvětví. 

Následující roky sledovaného období spadají do skupiny, ve které podniky netvoří 

hodnotu, ale dosahující kladného ROE. 
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4.10 Souhrn poznatků z vypracované analýzy 
Finanční analýzou podniku VEBA, a. s., jsem zjistil určité finanční potíže. Některé 

ukazatele jsou pod doporučenými hodnotami a nedosahují ani odvětvových průměrů. 

Cílem této části práce bude souhrnné hodnocení podniku na základě již provedené 

finanční analýzy. 

 

Z analýzy absolutních ukazatelů jsem zjistil, že celková suma aktiv se za sledované 

období zvýšila o 71 mil. Kč. Největší podíl na tomto růstu mělo zvýšení zásob a to 

především zvýšení nedokončené výroby a polotovarů, dále pak zvýšení výrobků. 

Dlouhodobý hmotný majetek se též zvýšil, což vypovídá o tom, že podnik investuje do 

nových strojů.  

 

Struktura aktiv v letech 2002 – 2006 se výrazně nezměnila, stálá aktiva mírně kolísala a 

ustálila se na 57,7 %, z čehož plyne, že jde o kapitálově těžkou společnost. U oběžného 

majetku dochází k růstu zásob. Dlouhodobé pohledávky a finanční majetek poklesly. 

Nárůst krátkodobých pohledávek do roku 2004 byl způsoben změnou obchodních 

podmínek pro odběratele, kteří vlivem pokračující recese požadovali delší doby 

splatnosti. Od roku 2005 se podíl na celkových aktivech snižuje. 

 

Ve struktuře pasiv docházelo do roku 2005 k mírnému snížení vlastního kapitálu a 

k němu zrcadlové zvýšení cizích zdrojů. V posledním sledovaném roce se podíl 

vlastního kapitálu vrátil na úroveň roku 2002 (56 %), a to především vlivem poklesu 

krátkodobých závazků (o 73 mil. Kč) a dlouhodobých závazků (o 14 mil. Kč)  V rámci 

vlastního kapitálu došlo k největší změně u výsledku hospodaření minulých let, který 

v letech 2002 – 2006 narostl o 6 %.  

 

Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty vyplývá mírný růst tržeb za prodej 

vlastních výrobků a služeb, v roce 2003 o 1,1 % a 2004 0,4 %, v roce 2005 došlo 

k poklesu o 7,3 % a v následujícím roce opět k růstu o 9 %. Obraz hospodaření podniku 

v roce 2003 byl ovlivněn metodickou změnou ocenění zásob vlastní výroby, kdy podnik 

provedl k 1.1. 2003 – ve smyslu platných zákonů a na doporučení auditora – přecenění 

zásob. K doposud uváděným přímým nákladům na pořízení zásob vlastní výroby byla 
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nově do jejich ocenění připočtena i hodnota výrobní režie. Tato změna vyvolala na 

jedné straně mimořádný výnos (tím také mimořádný výsledek hospodaření 83,5 mil. 

Kč), na druhé straně však přinesla propad do provozního hospodaření. K 1.1. 2003 bylo 

provedeno přecenění zásob vlastní výroby nezávisle na změně metody, a to jako 

důsledek nižšího ocenění základního materiálu (bavlny). To se promítlo do přidané 

hodnoty a provozního výsledku – 14,6 mil. Kč. 

 

Analýzou rozdílových ukazatelů jsem zjistil, že ČPK podnik financuje svá aktiva spíše 

konzervativním způsobem, tzn. že část oběžných aktiv je kryt dlouhodobými zdroji. 

Čistý peněžně pohledávkový fond má stejný vývoj. V roce 2002 dosahuje nejvyšší a ve 

sledovaném období jediné kladné hodnoty 44 mil. Kč. 

 

Analýzou rentability bylo zjištěno, že ziskovost podniku je velmi nízká. Nejvyšší 

hodnoty rentabilita dosahovala v roce 2003 (ROA = 2,1 %, ROE = 3,8 % ROS = 2,1 %) 

vlivem vzniku mimořádného výsledku hospodaření. V následujících letech ukazatele 

rentability kolísají a v roce 2006 dosahují hodnot ROI = 1,8 %, ROA = 0,36 %, ROE = 

0,65 %, a ROS = 0,36 %. V tomto jediném roce ze sledovaného období rentabilita 

vloženého kapitálu a rentabilita vlastního kapitálu přesáhly oborové průměry. Dále 

analýza rentability odhaluje kladnou finanční páku. Ve všech pěti letech je ukazatel 

vyšší než 1, tzn. že podnik využívá ke zvýšení rentability vlastního kapitálu cizí zdroje. 

 

Z analýzy zadluženosti vyplývá, že je podnik kapitálově silný. Celková zadluženost do 

roku 2005 mírně rostla na úroveň 47,7 %. V posledním roce analyzovaného období 

poklesla na 43,8 % především vlivem snížení krátkodobým závazků. S výjimkou roku 

2005 byla celková zadluženost nižší než odvětvový průměr. Úrokové krytí v žádném 

z analyzovaných roků nedosahuje požadované hodnoty 3, nejnižší a dokonce záporné je 

v roce 2003 z důvodu záporného provozního výsledku hospodaření. 

 

Ukazatele likvidity vykazují klesající (nepříznivý) trend. Okamžitá likvidita nedosahuje 

ani v jednom roce doporučenou hodnotu. Pohotová a běžná likvidita jsou také pod 

doporučenými hodnotami. Do roku 2003 se nacházejí nad odvětvovými průměry. 

V roce 2006 je okamžitá likvidita 0,019, pohotová 0,375 a běžná 1,086. 



 74

Z analýzy ukazatelů aktivity plyne, že podnik nevyužívá svá aktiva efektivně. U 

ukazatele obratu celkových aktiv nedosahuje ani v jednom roce analyzovaného období 

doporučené hodnoty 1,6 a v průměru se pohybuje okolo 1. Doba obratu zásob kolísá s 

rostoucím (negativním) trendem, ukazatel vzrostl z 68 dnů v roce 2002 na 95 dnů v roce 

2006 a to především vlivem růstu nedokončené výroby a polotovarů. V letech 2002 - 

2004 doba obratu pohledávek převyšuje dobu obratu závazků, tzn. že svým partnerům 

poskytuje podnik neúročené obchodní úvěry. Od roku 2005 se situace otáčí a naopak 

podnik využívá těchto neúročených úvěrů. 

 

Ze soustav poměrových ukazatelů jsem vybral Altmanův index, IN01, Quick test, 

Taflerův bankrotní model a Index bonity. Dle těchto modelů se podnik nachází na 

spodní hranici šedé zóny, tzn. že podnik netvoří hodnotu, ale také nesměřuje k bankrotu. 

 

Následně jsem porovnával analyzovaný podnik se čtyřmi podniky, které jsou také 

výrobci domáckého textilu z bavlny: 

 
 Slezan Frýdek-Místek, a.s.,  

 Velveta, a.s., Varnsdorf, 

 Hybler textil, s.r.o., Semily, 

 Perla, a.s. Ústí nad Orlicí. 

 

Pro srovnání jsem zvolil ukazatele tržby na pracovníka, přidanou hodnotu na 

pracovníka, zadluženost a rentabilitu celkového kapitálu. U  většiny z těchto ukazatelů 

se sledovaný podnik nalézá na druhém místě.  Rentabilitu celkového kapitálu má po 

celé sledované období jako jeden ze dvou vybraných podniků kladnou a navíc 

s rostoucím trendem.  

 

Na konci analytické části jsem hodnotil výkonnost podniku pomocí ekonomické přidané 

hodnoty a to metodikou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR INFA. V celém 

analyzovaném období je ekonomická přidaná hodnota nižší než 0, což znamená že 

podnik ničí hodnotu pro akcionáře. V letech 2002 a 2003 je hodnota Spreadu nižší než 

v odvětví. Následující roky sledovaného období spadají do skupiny, ve které podniky 

netvoří hodnotu, ale dosahující kladného ROE. 
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5 Návrhy na zlepšení 
 
Na základě provedené analýzy podniku VEBA, textilní závody a. s. za roky 2002 – 

2006 jsem zjistil, že dochází k poklesu likvidity, ukazatele rentability a obratu majetku 

dosahují nízkých hodnot. Naopak doby obratu majetku jsou značně vysoké. 

 
Největším problémem z výše jmenovaných shledávám v nízké rentabilitě. Klesající 

ziskovost by se mohla v zásadě vyřešit dvěma způsoby, buď zvýšením cen nebo 

snížením nákladů. Vzhledem k tomu, že se vstupem České republiky do EU se 

konkurence v textilním sektoru dále vyostřila a k 1. 1. 2005 se v mezinárodním obchodu 

s textilem (dle závazku přijatých WTO) zrušila kvantitativní omezení dovozů textilu 

z Asie, nabízí se zvyšování cen jako nemožné. Proto by se v zájmu zvýšení rentability a 

tím i zvýšení výsledku hospodaření podnik měl věnovat vyšší pozornost nákladům a 

pokusit se je stlačit na nižší úroveň.  

 
Snížení nákladů je možné v oblasti nákladů osobních, které tvoří téměř 20,5 % 

z provozních nákladů. Považuji za vhodné provést analýzu pracovních pozic, zejména 

administrativních a technicko hospodářských pracovníků. Doporučuji provést 

zhodnocení vytíženosti pracovních pozic, jasnou identifikaci pracovní náplně 

jednotlivých míst, časovou náročnost, apod. Podle výsledků zkoumání pak provést 

optimalizaci počtu pracovních míst, případně jejich reorganizaci v rámci organizační 

struktury podniku a to tak, aby náklady na tyto režijní pracovníky byly minimalizovány. 

Dále by se osobní náklady daly snížit změnou struktury mzdy. Místo mzdových 

nákladů, využít nejvýše možného příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, tj. 

3%. V současné době podnik přispívá 1 % z vyměřovacího základu pro sociální 

pojištění. Tímto opatřením by podnik snížil náklady na sociální a zdravotní pojištění 

povinně hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance. 

 
Položka 2006 Návrh 
Mzdové náklady 249 802 244 806
Odměny orgánům společnosti 1 920 1 920
Náklady na SP ZP 90 537 88 726
Sociální náklady 6 430 11 426
Celkem 348 689 346 878

Tab. č. 24: Snížení osobních nákladů 
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Položka (v tis. Kč) 2006 Návrh 
Aktiva celkem 1 190 382 1 190 382 
Provozní výsledek hospodaření 21 821 23 632 

Ukazatel     
ROI 1,83% 1,99% 

Tab. č. 25: Změna ROI 
 

 
 

Rentabilita celkového kapitálu
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Graf č. 17: Změna ROI 

 
 
Následně bych prověřil potřebnost některých nevýrobních druhů profesí (např. úklidové 

služby, ostraha, stravování). Zda by nebylo efektivnější (levnější), nakupovat tyto 

služby od externích dodavatelů. 

 

Podnik by se měl snažit snížit podíl výkonové spotřeby, která je tvořena spotřebou 

materiálu, energie a služeb. Její nejvyšší část tvoří spotřeba materiálu, proto by se 

podnik měl snažit snížit náklady v této oblasti.  

 
Náklady na 1 m 
tkaniny v USD 

Podíl suroviny na 
celkových N tkaniny 

Brazílie 0,227 35% 
Čína 0,293 42% 
Indie 0,218 33% 
Itálie 0,248 23% 
Korea 0,246 33% 
Turecko 0,246 33% 
USA 0,220 26% 
ČR 0,565 56% 

Tab. č. 26: Náklady na 1 m tkaniny [27]  
 
Údaje o cenách suroviny jsou převzaty ze Strategie textilního a oděvního průmyslu, za 

Českou republiku jsou zpracovány ze vzorku 8 tkalcoven. Z tabulky č. 26 je zřejmé že 
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náklady na surovinu (přízi) jsou dvojnásobné oproti ostatním zemím. Příčinou může být 

to, že suroviny nakupují podniky jednotlivě v relativně malém množství - což se 

následně promítá do nákupní ceny polotovarů do výrobních stupňů. Proto bych 

navrhoval sdružování výrobců za účelem vytvoření informační podporu pro získávání 

informací o cenách a společného nákupu suroviny s cílem získat množstevní slevu.  

 

Další skutečností, která měla vliv na pokles rentability bylo i od roku 2001 trvalé 

posilovaní české koruny vůči EURu a USD. Jelikož podnik přes 80 % své výroby 

vyváží, znamená to pro firmu negativní odraz v nižším tempu růstu tržeb za prodej 

vlastních výrobků a služeb. Vývoj kurzu české koruny vůči EURu a USD podnik 

nemůže ovlivnit. Takovým ztrátám může podnik čelit  vhodným použitím kurzového 

zajištění. Příkladem může být měnový forward, což znamená nákup jedné měny za 

jinou za předem dohodnutý kurz a vypořádání proběhne v předem stanoveném termínu, 

popřípadě měnový futures, který oproti měnovému forwardu je tento obchod 

standardizovaný a prováděný na burzovních trzích. Dále by měl podnik také pozorně 

sledovat a následně přizpůsobovat přijaté a vydané platby ve stejných měnách. 

 

Pro ukázku uvádím analýzu vývozu za rok 2002, ve kterém posilování koruny  za 

sledované období bylo nejsilnější. Podíl celkového vývozu na tržbách firmy představuje 

84,7 %. Struktura exportu je následující: 

 46,2 mil. CZK je export v CZK (4,9 %) 

 178,2 mil CZK je export v USD (18,8 %) 

 721,8 mil. CZK je export v EUR (76,3 %) 
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Položka 2001 2002 
Index 

2002/2001 

Průměrný kurz USD/CZK 38,05 32,74 86,0% 
Průměrný kurz EUR/CZK 34,08 30,81 90,4% 
Vývoz celkem (v mil. Kč) 946,2   
  - z toho v CZK Slovensko 46,2   
  - z toho USD v CZK kurz 32,74 178,2   
  - z toho EUR v CZK kurz 30,81 721,8   
Celkem USD + EUR v CZK (v mil. Kč.) 900   
Přepočet vývozu USD kurz 38,05 (v mil. Kč) 207,1 + 28,9 
Přepočet vývozu EUR kurz 34,08 (v mil Kč) 798,4 + 76,6 
Vývoz celkem v kurzu r. 2001 (v mil. Kč) 1005,5 + 105,5 
Dopad kurzu na ekonomiku vývozu 2002 (v mil Kč) 105,5   

Tab. č. 27 Analýza vývozu 
 

Porovnáním průměrného kurzu CZK/USD a k EUR v roce 2001 a 2002 vyplývá, že 

koruna v roce 2002 zpevnila vůči USD o 5,31 Kč a vůči EUR o 3,27 Kč. To znamená že 

společnost inkasovala v roce 2002 za každý vývoz v dolarech o 5,31, Kč méně (v EUR 

o 3,27 Kč méně). 

 

To znamená, že vyvezla v roce 2002 do „EURo – oblasti“ za 721,8 mil. Kč při 

průměrném kurzu 30,81 CZK/EUR (tj. 23 427 tis. EUR). Za tento objem vývozu by při 

kurzu za rok 2001 (34,08 CZK/EUR) inkasovala 798,4 mil. Kč. Dopad z titulu pohybu 

kurzu CZK k EURu činí 76,6 mil. Kč. Stejným přepočtem dojdeme k dopadu kurzu 

CZK k USD, který činil 28,9 mil. Kč. Celkový dopad vývozu z titulu změny kurzu ve 

směru zpevnění CZK činil ve firmě 105,5 mil. Kč. 

Vezmeme-li, že celkový pokles exportu činil 111,8 mil. Kč, pak kurz se podílí na 

poklesu exportních tržeb 95 %. Firmu ohrožuje především zpevňování kurzu CZK vůči 

EUR, protože se podílí na celkovém exportu více než 76 %. I když výkyv v kurzu CZK 

vůči USD (zpevnění) byl vyšší o 14 %, absolutní dopady jsou nižší, protože v této 

oblasti firma realizuje necelých 19 % celkového exportu. 

 

K řešení nízké likvidity by podnik mohl snížit množství zásob na úroveň s  rezervou pro 

nepředvídatelnou situaci ve změně poptávky. Prodej již nakoupených a přebytečných 

zásob lze nejlépe provést formou různých marketingových pobídek u odběratelů a 

zákazníků. Vhodným způsobem takové pobídky by mohly být například množstevní 
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slevy či věrností prémie. Tím se podniku uvolní peníze vázané v zásobách, které budou 

moci být použity k úhradě závazků nebo oživení podniku. Snížení množství zásob by 

mělo také za následek pokles nákladů na jejich skladování (mzdové, energie).  

 

Podnik řadíme do skupiny kapitálově těžkých podniků, protože disponuje poměrně 

velkým množstvím strojního zařízení, které je však z části technicky i morálně 

opotřebené. Tato skutečnost se odráží zejména na výsledcích analýzy aktivity. Ta se 

nachází ve všech sledovaných obdobích  a oblastech pod odvětvovými průměry a 

doporučil bych zvážit optimalizaci a restrukturalizaci skladby majetku podniku. Je 

potřeba zaměřit se na pořízení nových moderních výrobních zařízení, které budou 

pracovat efektivněji, s nižší spotřebou energie a menšími nároky na obsluhu pracovníky. 

Podnik již s obnovou zastaralých zařízení začal a jeho cílem by tedy mělo být úplné 

vyřazení opotřebovaného majetku a nahrazení novými moderními stroji v co nejkratší 

lhůtě. V oblasti zadluženosti se podnik nalézá pod hranicí odvětvového průměru, ale 

jeho zadluženost je o 4 % procenta nižší než tento průměr. Proto bych další zadlužování 

formou bankovního úvěru nedoporučoval. Doporučil bych využití možnosti pořízení 

strojního zařízení formou leasingu. Kromě strojního zařízení vlastní podnik také 

budovy, ve kterých provozuje výrobu. Pro podnik by bylo přínosem zhodnotit, zda je 

možné efektivněji využit podnikatelský prostor, reorganizovat uspořádání jednotlivých 

závodů a takto uvolněné prostory pronajímat jiným podnikatelským subjektům. Jestliže 

se ukáže, že tyto prostory nejsou pro podnik a jeho výrobu nezbytné, doporučil bych 

jejich prodej, čímž by se snížil objem prostředků vázaných v dlouhodobém majetku a 

také by se podnik zbavil nákladů spojených s provozem těchto prostor. 

 
V letech 2002 - 2004 doba obratu pohledávek převyšuje dobu obratu závazků, tzn. že 

svým partnerům poskytuje podnik neúročené obchodní úvěry. Od roku 2005 se situace 

otáčí a naopak podnik využívá těchto neúročených úvěrů. I přes tento obrat má podnik 

v pohledávkách z obchodních vztahů vázané vysoké finanční prostředky, které 

neumožňují hradit jeho závazky. Tímto vzniká problém druhotné platební neschopnosti, 

který není problémem jen tohoto podniku, ale jedná se o problém celostátní. Bohužel 

tento problém trápí českou ekonomiku již od jejího vzniku. 
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Možnosti řešení na snížení tohoto ukazatele je třeba hledat především v řízení 

pohledávek. Pro řízení pohledávek je velice důležité minimalizovat jejich celkový 

objem. Tohoto může dosáhnout pomocí včasného prověření obchodního partnera a 

sledování jeho vývoje po dobu trvání obchodu, mít kvalitně připravené smlouvy, ve 

kterých  jsou ošetřena všechny rizika, zvolit si vhodné platební podmínky a motivovat 

dlužníky k úhradě svých závazků. 

 

Prověření obchodního partnera 

Svého obchodního partnera si může podnik prověřit například pomocí internetových 

stránek. Samozřejmostí by mělo být sledování vývoje a majetkových poměrů klienta 

v období trvání obchodu. 

 

Kvalitní smlouvy 

V svých dokumentech by podnik měl co nejlépe ošetřit všechna rizika pro věřitele. Jako 

zajišťovací prostředek můžeme použít exekuci, směnku, záruku, případně zástavní 

právo k nemovitosti. 

 

Platební podmínky 

Je v zájmu podniku zvolit takové platební podmínky, aby co nejlépe vyhovovaly jeho 

zákazníkům, ale zároveň neohrozily likviditu. 

 

Motivace zákazníků 

K motivaci zákazníků může podnik použít různé bonusy a slevové programy, které nám 

dopomohou k dřívějšímu splacení pohledávek, osobní jednání se zákazníkem.  

 

Vyšší náklady, které mohou vyplynout z takového přístupu, budou vynahrazeny vyšší 

likviditou a nižší mírou odpisů pohledávek. 
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Rok (v tis. Kč) 2 006 
   Pohledávky z obchodních vztahů 140 667
 - z toho:   
     dlouhodobé splatné do roka 588
     Krátkodobé do lhůty 112 905
     Krátkodobé po lhůtě brutto 64 777
     vytvořené opravné položky -37 593
Tab. č. 28: Pohledávky z obchodních vztahů 

 
V případě správného výběru odběratele by nevznikaly pohledávky po lhůtě splatnosti a 

nemusely se na ně tvořit opravné položky. Takto z nich inkasované peněžní prostředky 

by šlo použít na úhradu závazků z obchodních vztahů. To by se projevilo v obratu 

pohledávek, závazků a ukazatelích likvidity následovně: 

 

 

Položka (v tis. Kč) 2006 Návrh 

Pohledávky z obchodních vztahů 140 677 113 493 
Závazky z obchodní vztahů 206 604 141 827 
Tržby za prodej zboží 17 231 17 231 
Tržby za vlastní výrobky a služby 1 185 355 1 185 355 

Ukazatel     
Doba obratu pohledávek 42,11 33,97 
Doba obratu závazků 61,85 42,46 

Tab. č. 29: Změny doby obratu 
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Graf č. 18: Změny doby obratu 
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Položka (v tis. Kč) 2006 Návrh 
Oběžná aktiva 485 273 458 089 
Zásoby 317 469 317 469 
Finanční majetek 8 531 8 531 
Krátkodobé závazky 316 564 251 787 
Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 130 451 130 451 

Ukazatel     
Likvidita 1. stupně 0,019 0,022 
Likvidita 2. stupně 0,375 0,391 
Likvidita 3. stupně 1,086 1,198 

Tab. č. 30: Změna likvidity 
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Graf č. 19: Změna likvidity 
 

Pro přesné sledování vývoje všech potřebných ukazatelů hospodaření bych rovněž 

doporučil pravidelné měsíční provádění finanční analýzy na základě metod popsaných 

v kapitole 3 a využívání jejich výsledků při finančním řízení a rozhodování v podniku. 

 

Promítnu-li do výpočtu ekonomické přidané hodnoty změny návrhů, které jsou 

vyčíslené výše, jako je například  změna struktury mezd. Sníží se mzdové náklady o 

1 811 tis. Kč, tato změna se projeví v růstu hospodářského výsledku před zdaněním a 

například zvýšením krátkodobého finančního majetku. Vzhledem k tomu, že v ukazateli 

rentabilita vlastního kapitálu je použit výsledek hospodaření po zdanění, použil jsem 

efektivní daňovou sazbu pro rok 2006 (daň / výsledek hospodaření před zdanění). 

Efektivní daňová sazba je 39 %. Také v případě pečlivějšího výběrů odběratelů by 

nevznikali pohledávky po lhůtě splatnosti, což by vedlo ke snížení pohledávek 

z obchodních vztahů a případně i ke snížení závazků z obchodních vztahů. 
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Pro výpočet ekonomické přidané hodnoty byl použit výše uvedený způsob dle metody 

INFA Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, hodnota nákladů vlastního kapitálu (re) 

byla vypočtena pomocí internetových stránek: http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-

ministerstvo/ebita/. Ekonomická přidaná hodnota by se zvýšila o 8 936 tis. Kč. 

 

 2006 Návrh 
ROE 0,65% 0,87% 
re 21,00% 19,87% 
SPREAD -20,35% -18,96% 
SPREAD (odvětví) -15,88% -15,88% 
Rozdíl spreadu -4,47% -3,08% 
Vlastní kapitál (v tis. Kč) 667 563 669 374 
EVA (v tis. Kč) -135 849 -126 913 

Tab. č. 31: EVA 
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6 Závěr 
 
Cílem mojí diplomové práce bylo zlepšení výkonnosti podniku na základě provedené 

finanční analýzy. 

 

Svoji práci jsem rozdělil do 3 částí – na část teoretickou, praktickou a návrhovou na 

zlepšení finanční situace. 

 

V teoretické části jsem shrnul poznatky o uživatelích finanční analýzy, kteří jsou např. 

manažeři, investoři, obchodní partneři, ale i konkurenti a zaměstnanci. O jejích etapách, 

zdrojích vstupních dat, které jsem čerpal hlavně z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a 

přehledu o peněžních tocích. A samozřejmě o jejích hlavních převážně elementárních 

metodách.. 

 

V praktické části jsem se zabýval stávající situací v podniku. V úvodu této části práce 

jsem se zaměřil na charakteristiku podniku a předmět podnikání, dále jsem pak provedl 

samotnou finanční analýzou podniku, která zahrnuje analýzu absolutních, rozdílových a 

poměrových ukazatelů. V závěru analyzuji soustavy poměrových ukazatelů, srovnání 

podniků z odvětví a výpočet ekonomické přidané hodnoty. 

 

Poslední část práce jsem věnoval návrhům na zlepšení výkonnosti podniku. Jelikož 

situace v podniku není příznivá, doporučil jsem např. zvýšit rentabilitu pomocí snížení 

nákladů, zvýšení likvidity pomocí snížení stavu zásob a snížení doby obratu 

pohledávek. 
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Příloha č.1 : Rozvaha 2002 – 2006 
Ozn. P o l o ž k a  řád. 2002 2003 2004 2005 2006 

      netto netto netto netto netto 

  AKTIVA CELKEM 1 1 119 071 1 199 022 1 207 261 1 267 460 1 190 382

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 2           

B. Dlouhodobý majetek 3 618 221 641 759 696 199 715 903 686 455

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 4 789 3 535 2 440 1 764 1 879

B.I.1. Zřizovací výdaje 5           

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6           

3. Software 7 4 789 3 535 2 440 1 764 1 879

4. Ocenitelná práva 8           

5. Goodwill 9           

6. Jiný dlouhodobý NM 10           

7. Nedokončený dlouhodobý NM 11           

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý NM 12           

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 586 947 611 739 667 274 687 654 658 091

B.II.1. Pozemky 14 16 607 15 662 15 616 15 865 15 416

2. Stavby 15 189 023 193 571 199 122 201 465 191 510

3. Samostatné movité věci a soubory MV 16 365 012 380 940 403 328 467 238 440 569

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17           

5. Základní stádo a tažná zvířata 18           

6. Jiný dlouhodobý HM 19           

7. Nedokončený dlouhodobý HM 20 16 198 15 126 29 062 2 825 4 108

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý HM 21 107 6 440 20 146 261 6 488

9. Oceňovací rozdíly k nabytému majetku 22           

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 23 26 485 26 485 26 485 26 485 26 485

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 26 485 26 485 26 485 26 485 26 485

2. Podíly v úč. jednotkách pod podst. vlivem 25           

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26           

4. Půjčky a úvěry-ovl.a říd.osoba, podst.vliv 27           

5. Jiný dlouhodobý FM 28           

6. Pořizovaný dlouhodobý FM 29           

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý FM 30           

C. Oběžná aktiva 31 473 616 528 168 483 473 521 069 485 273

C.I. Zásoby 32 224 376 267 115 229 670 308 128 317 469

C.I.1. Materiál 33 63 306 58 548 39 584 49 404 48 863

2. Nedokončená výroba a polotovary 34 67 962 96 742 89 983 128 329 143 963

3. Výrobky 35 86 309 103 931 92 263 124 024 107 629

4. Zvířata 36           

5. Zboží 37 6 687 6 864 7 660 6 129 16 164

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 112 1 030 180 242 850

C.II. Dlouhodobé pohledávky 39 44 667 33 378 19 826 8 584 2 664

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 30 392 25 583 18 687 7 964 994

2. Pohledávky - ovládající a řdící osoba 41        

3. Pohledávky - podstatný vliv 42           

4. Pohledávky za společníky 43           

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 14 272 7 795 1 139 620 1 670

6. Dohadné účty aktivní 45           

7. Jiné pohledávky 46 3         

8. Odložená daňová pohledávka 47           



C.III. Krátkodobé pohledávky 48 168 759 212 838 222 352 194 776 156 609

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 147 912 183 199 204 318 184 273 140 677

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 286         

3. Pohledávky - podstatný vliv 51           

4. Pohledávky za společníky 52           

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53           

6. Stát - daňové pohledávky 54 10 559 17 801 10 970 7 826 8 404

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 9 124 8 046 6 713 1 644 1 787

8. Dohadné účty aktivní 56 291 59 67 239 589

9. Jiné pohledávky 57 587 3 733 284 794 5 152

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 58 35 814 14 837 11 625 9 581 8 531

C.IV.1. Peníze 59 1 208 3 513 2 008 2 854 3 278

2. Účty v bankách 60 34 606 11 324 9 617 6 727 5 253

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly  61           

4. Pořizovaný krátkodobý FM 62           

D.I. Časové rozlišení 63 27 234 29 095 27 589 30 488 18 654

D.I.1. Náklady příštích období 64 27 110 29 078 27 572 30 470 18 622

2. Komplexní náklady příštích období 65 124 17 17 18 32

3. Příjmy příštích období 66           

 



 
Ozn. P o l o ž k a řád. 2002 2003 2004 2005 2006 

      netto netto netto netto netto 

  PASIVA CELKEM 67 1 119 071 1 199 022 1 207 261 1 267 460 1 190 382

A. Vlastní kapitál 68 631 481 654 129 654 498 660 095 667 563

A.I. Základní kapitál 69 560 382 560 382 560 382 560 382 560 382

A.I.1. Základní kapitál 70 560 382 560 382 560 382 560 382 560 382

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 71           

3. Změny základního kapitálu 72 0 0 0 0 0

A.II. Kapitálové fondy 73 106 106 106 566 3 702

A.II.1. Emisní ážio 74           

2. Ostatní kapitálové fondy 75 206 206 206 206 206

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 -100 -100 -100 360 3 496

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77           

A.III. Rezervní, nedělitelný a ostatní fondy 78 20 267 20 859 22 104 22 262 22 519

A.III.1. Zákonný rezervní / nedělitelný fond 79 20 267 20 859 22 104 22 262 22 519

2. Statutární a ostatní fondy 80           

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 81 38 872 47 893 68 735 71 748 76 628

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 82 38 872 47 893 68 735 71 748 76 628

2. Neuhrazená ztráta minulých let 83           

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 84 11 854 24 889 3 171 5 137 4 332

B. Cizí zdroje 85 484 069 541 632 549 707 604 617 521 462

B.I. Rezervy 86 12 627 20 665 8 936 12 748 23 896

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87         246

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 88           

3. Rezerva na daň z příjmů 89   800 408 506 500

4. Ostatní rezervy 90 12 627 19 865 8 528 12 242 23 150

B.II. Dlouhodobé závazky 91 129 954 103 971 83 082 55 819 41 497

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 92        

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 93        

3. Závazky - podstatný vliv 94           

4. Závazky ke společníkům a členům družstva 95           

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 96           

6. Vydané dluhopisy 97           

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 98 22 750 27 863 26 256 17 806 5 009

8. Dohadné účty pasivní 99           

9. Jiné závazky 100 61 705 39 075 21 445 3 815   

10. Odložený daňový závazek 101 45 499 37 033 35 381 34 198 36 488

B.III. Krátkodobé závazky 102 205 183 264 350 324 011 390 318 316 564

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 103 114 011 148 055 201 478 257 443 206 604

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104   900 9 056 7 491 900

3. Závazky - podstatný vliv 105           

4. Závazky ke společníkům a členům družstva 106 302 441 614 612 612

5. Závazky k zaměstnancům 107 56 003 54 580 53 818 55 771 56 543

6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 108 8 121 12 995 21 122 18 450 10 192

7. Stát - daňové závazky a dotace 109 1 873 2 242 1 942 2 524 2 431

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 3 701   1 7 280 7 010

9. Vydané dluhopisy 111           

10. Dohadné účty pasivní 112 2 206 23 094 14 166 6 186 11 943

11. Jiné závazky 113 18 966 22 043 21 814 34 561 20 329



B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 136 305 152 646 133 678 145 732 139 505

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115   33 698 12 671 18 367 9 054

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 135 818 116 811 121 007 118 603 122 157

3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 487 2 137   8 762 8 294

C.I. Časové rozlišení 118 3 521 3 261 3 056 2 748 1 357

C.I.1. Výdaje příštích období 119 3 428 3 261 3 056 2 748 1 357

2. Výnosy příštích období 120 93         

 



Příloha č.2 : Výkaz zisku a ztráty 2002 - 2006 
Ozn. P o l o ž k a  řád. 2002 2003 2004 2005 2006 

                

I. Tržby za prodej zboží 1 21 915 16 847 28 533 15 572 17 231

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 15 631 11 275 25 984 11 880 11 977

+ Obchodní marže 3 6 284 5 572 2 549 3 692 5 254

II. Výkony 4 1 165 457 1 125 599 1 167 120 1 170 222 1 219 017

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 1 155 669 1 168 793 1 173 402 1 087 591 1 185 355

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 932 -52 316 -18 668 69 485 20 703

3. Aktivace 7 8 856 9 122 12 386 13 146 12 959

B. Výkonová spotřeba 8 788 458 765 538 766 336 735 820 779 724

B.1. Spotřeba materiálu a energie 9 491 149 485 866 549 033 548 429 604 344

2. Služby 10 297 309 279 672 217 303 187 391 175 380

+ Přidaná hodnota 11 383 283 365 633 403 333 438 094 444 547

C. Osobní náklady 12 340 130 326 484 325 879 335 079 348 689

C.1. Mzdové náklady 13 242 558 231 481 232 340 239 295 249 802

2. Odměny členům orgánů společnosti 14 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 85 788 84 619 84 175 87 005 90 537

4. Sociální náklady 16 9 864 8464 7444 6 859 6 430

D. Daně a poplatky 17 2 101 2 469 1 836 2 111 1 665

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 60 043 59 412 64 059 66 644 63 466

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 169 198 35 769 29 422 44 205 59 373

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 156 086 25 870 15 998 36 461 51 628

2. Tržby z prodeje materiálu 21 13 112 9 899 13 424 7 744 7 745

F. Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 22 117 105 29 670 13 612 30 001 18 419

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 105 285 21 162 2 309 23 335 8 823

2. Prodaný materiál 24 11 820 8 508 11 303 6 666 9 596

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v prov.oblasti 25 1 575 5 763 -5 137 3 222 31 981

IV. Ostatní provozní výnosy 26 122 313 303 172 209 556 228 353 426 818

H. Ostatní provozní náklady 27 127 225 319 845 234 625 252 018 444 697

V. Převod provozních výnosů 28           

I. Převod provozních nákladů 29           

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 26 615 -39 069 7 437 21 577 21 821

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31           

J. Prodané cenné papíry a podíly 32           

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33       4 000   

VII.1. Výnosy z podílů v ovl.a říz.osobách a v jedn.pod PV  34       4 000   

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů 35           

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 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           

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin.oblasti 41 -322 10 090 -10 090 3 800 6 200

X. Výnosové úroky 42 790 766 506 282 253

N. Nákladové úroky 43 20 287 20 032 21 039 19 551 16 012

XI. Ostatní finanční výnosy 44 50 975 20 817 47 997 38 365 33 931

O. Ostatní finanční náklady 45 43 454 35 849 43 899 35 568 26 682

XII. Převod finančních výnosů 46           

P. Převod finančních nákladů 47           



* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 48 -11 654 -44 388 -6 345 -16 272 -14 710

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 49 3 107 -24 876 -2 079 168 2 779

Q.1. Splatná 50 -274 -16 409 -428 1 352 489

2. Odložená 51 3 381 -8 467 -1 651 -1 184 2 290

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 52 11 854 -58 581 3 171 5 137 4 332

XIII. Mimořádné výnosy 53   101 470       

R. Mimořádné náklady 54           

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 55   18 000       

S.1. Splatná 56   18 000       

2. Odložená 57           

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 58   83 470       

T. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům 59           

*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 60 11 854 24 889 3 171 5 137 4 332

*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 61 14 961 18 013 1 092 5 305 7 111

 



Příloha č.3 : Cash flow 2002 – 2006 
    2002 2003 2004 2005 2006

P. Stav peněžních prostředků a pen ekvivalentů na začátku úč.období 20 814 35 814 14 837 11 625 9 581

Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) 11 961 83 457 1 092 5 305 7 111

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 14 916 89 619 54 165 75 625 79 945

A.1.1. Odpisy stálých aktiv s vyjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv 60 043 59 412 64 059 66 644 63 466

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 1 024 16 449 -16 330 6 838 37 344

A.1.3. Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv -50 801 -4 708 -13 689 -13 126 -42 805

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku       -4 000   

A.1.5. Vyučvované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných úroků, a 
výnosové úroky 

19 497 19 266 20 533 19 269 15 759

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace -14 847 -800 -408   6 191

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami  A.* 
pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami  

29 877 6 162 55 257 80 930 87 056

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -47 955 35 840 106 255 37 945 -37 559

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 5 171 -38 014 9 218 33 318 45 417

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti -49 441 20 171 58 665 82 872 -52 964

A.2.3. Změna stavu zásob -3 685 53 683 38 372 -78 245 -30 012

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku           

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými A.** 
úroky a mimořádnými položkami 

-18 078 42 002 161 512 118 875 49 497

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -20 287 -20 032 -21 039 -19 551 -16 012

A.4. Přijaté úroky 790 766 506 282 253

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za min. období 274 -791 836 -179 -495

A.6. Příjmy a výdaje s mimořádnými účetními případy           

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku       4 000   

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -37 301 21 945 141 815 103 427 33 243

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -80 450 -77 906 -119 565 -129 999 -72 793

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 156 086 25 870 15 988 36 461 51 628

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám -286 286       

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 75 350 -51 570 -103 567 -93 538 -21 165

C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků popř. takových krát. Závazků, které 
spadají do oblasti finanční činnosti na peněžní prostředky a ekvivalenty -23 049 11 069 -38 658 -11 933 -13 128

C.2. Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty   -2 241 -2 802     

          
C.2.1. 

Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení základního 
kapitálu, emisního ážia, event. Rezervního fondu včetně složených záloh na 
toto zvýšení           

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům           

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů           

C.2.4. Úhrada ztráty společníky           

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů           

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně 
vztahující se k těmto nárokům   

-2 241 -2 802     

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -23 049 8 828 -41 460 -11 933 -13 128

F. Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků 15 000 -20 977 -3 212 -2 044 -1 050

R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období 35 814 14 837 11 625 9 581 8 531
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