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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybrané společnosti  

a následnými návrhy na její vylepšení ve sledovaném období 2014–2018. Název 

analyzované společnosti je DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. a její hlavní činností je 

výroba železničních a tramvajových výhybek. Bakalářská práce se dělí na teoretickou  

a praktickou část. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a vysvětleny jednotlivé 

ukazatele. Následující praktická část slouží k využití získaných informací z teorie 

k samotné finanční analýze. Na konci bakalářské práce je prostor pro doporučení návrhů 

na zlepšení finančního zdraví společnosti.  

Abstract 

This bachelor´s thesis is focused on the evaluation of the financial situation of a selected 

company and is followed by proposals on its improvement during the period between the 

years 2014–2018. The name of the analyzed company is DT – Výhybkárna a strojírna, 

a.s. and her main activity is a production of railway and tram turnouts.  Bachelor´s thesis 

is divided into theoretical and practical part. In theoretical part the basic concepts are 

explained and the selected indicators are described. The following practical part is there 

to use the information from previous theory to do the financial analysis itself. At the end 

of bachelor´s thesis there is a space for some proposals to improve the financial health of 

the company.  

Klíčová slova 

finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow, rentabilita, likvidita, 

zadluženost, PESTLE analýza, Porterův model, SWOT analýza 

Keywords 

financial analysis, balance sheet, profit and loss statement, cash flow, profitability, 

liquidity, indebtedness, PESTLE analysis, Porter´s model, SWOT analysis  
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ÚVOD 

Pro každou společnost je velice důležité sledovat její finanční situaci. K tomuto účelu se 

využívá nejčastěji finanční analýza, která dokáže určit, jak se společnosti vede z hlediska 

jednotlivých finančních ukazatelů. K jejich výpočtu se čerpají data z minulých let, a to 

zejména z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow. Z výsledků ukazatelů lze 

předpovědět jejich budoucí vývoj. Pokud nevychází uspokojivě mohou finanční manažeři 

zavčas zasáhnout a provést změny, které povedou ke zlepšení aktuální situace. Zároveň 

s finanční analýzou je dobré hodnotit i vnější faktory, které na společnost působí z okolí.  

Tématem mé bakalářské práce je Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její 

zlepšení. Zkoumanou společností je DT – Výhybkárna a strojírna, a.s., která má 

dlouholetou tradici ve výrobě výhybek, jak železničních, tak tramvajových. Samotná 

analýza je provedena za období 2014−2018, tedy 5 let.   

Bakalářskou práci tvoří tři základní části. První z nich je určena k podrobnému vysvětlení 

teoretických východisek souvisejících s finanční analýzou. Jsou v ní vysvětleny metody 

finanční analýzy společně s ukazateli a konkrétními vzorci určenými k jejich výpočtu.  

Úvod druhé, praktické části je věnován bližšímu seznámení s vybranou společností. 

Nejrozsáhlejší a nejdůležitější je samotná finanční analýza, která navazuje na poznatky 

získané v teoretické části. K výpočtu jsou využity veřejně dostupné informace 

z výročních zpráv v letech 2014−2018. V závěru se řeší i některé strategické analýzy. 

Samotný konec bakalářské práce je zaměřen na zhodnocení výsledků finanční analýzy  

a následný návrh pro případné zlepšení finančního stavu společnosti.      
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CÍLE A METODIKA PRÁCE 

Náplní následující kapitoly je stanovení hlavních a dílčích cílů bakalářské práce.  

Cíle práce 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci   

DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. v letech 2014−2018, a to pomocí finanční  

a strategické analýzy. Z vypočtených a interpretovaných hodnot jednotlivých ukazatelů 

budu moci navrhnout zlepšení, která podniku pomohou při dalším rozhodování, jak 

v současnosti, tak v budoucnosti.  

K dosažení hlavního cíle je potřeba nejprve splnit jednotlivé dílčí cíle. Mezi ně patří: 

• v první řadě formulace teoretických východisek, z nichž bude později vycházet 

praktická část bakalářské práce, 

• dalším krokem je představení společnosti z hlediska její historie, předmětu podnikání 

a organizační struktury, 

• úkolem další části je provést samotnou finanční analýzu podniku, tedy vypočítat 

ukazatele definované v teoretické části a následně je interpretovat, 

• zároveň je mým úkolem zhodnotit vnější a vnitřní vlivy působící na společnost 

pomocí zvolených strategických analýz – PESTLE analýzy, Porterova modelu  

a SWOT analýzy,  

• posledním dílčím cílem je navrhnout možná zlepšení, která mohou přispět k lepšímu 

budoucímu vývoji.  

Metodika práce  

K úspěšnému vypracování bakalářské práce se využívají různé druhy metod. Dělí se na 

dvě základní fáze, a to analytickou a syntetickou. Zatímco analytická se zabývá 

získáváním a zpracováním faktů a poznatků, syntetická slouží ke zhodnocení a shrnutí 

dané práce (Synek, Sedláčková a Vávrová, 2007, s. 19). 

Mezi používané metody patří: 

Pozorování – základní metoda, která je používána k cílevědomému, plánovitému  

a systematickému sledování určitých skutečností (Synek, Sedláčková a Vávrová, 2007,  

s. 19). 
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Srovnávání – slouží k porovnání dvou nebo více odlišných předmětů, jevů nebo úkazů  

a určení jejich shodných a rozdílných stránek (Synek, Sedláčková a Vávrová, 2007,  

s. 19). 

Analýza a syntéza – tyto dva postupy jsou spolu úzce spjaty, vzájemně se doplňují  

a prolínají. Analýza je popisována jako myšlenkové rozložení zkoumaného jevu na dílčí 

části. Ty jsou předmětem dalšího řešení. Syntéza je myšlenkovým spojením dílčích částí 

v celek. Její součástí je sledování souvislostí mezi jednotlivými složkami (Synek, 

Sedláčková a Vávrová, 2007, s. 20–21). 

Indukce a dedukce – indukce se charakterizuje jako odvozování obecného závěru za 

pomocí velkého počtu poznatků. Za dedukci se považuje způsob myšlení, který vede od 

obecnějších závěrů k těm méně obecným. Tyto dvě metody jsou spolu propojené (Synek, 

Sedláčková a Vávrová, 2007, s. 22). 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část bakalářské práce je určena k vymezení základních pojmů souvisejících 

s finanční a strategickou analýzou. Popisuje samotnou finanční analýzu a také z kterých 

zdrojů se pro její účel čerpají informace. Dále se zaměřuje na její metody a jednotlivé 

ukazatele včetně obecných vzorců. Ty poté slouží jako podklad k další kapitole určené 

pro praktickou aplikaci. 

1.1 Finanční analýza 

Pro účely rozhodování o budoucnosti podniku je důležité zhodnotit situaci pomocí 

finanční analýzy. Kvůli aktuálnosti získaných informací se vyhodnocují výsledky analýzy 

průběžně a pravidelně, minimálně jednou za rok. Výsledky nepřináší jen přehled o tom, 

jak na tom podnik je v současné době, ale slouží i např. k porovnání hodnot s ostatními 

konkurenty nebo k určení předpokládaného budoucího vývoje (Scholleová, 2008, s. 149). 

Finanční analýza slouží jako podklad k rozhodování. Zpracováním finanční analýzy 

dostáváme sekundární údaje, které pro nás mají větší hodnotu než primární údaje, 

z kterých jsme čerpali na začátku. Ke správnému rozhodnutí by měli v první řadě finanční 

manažer a finanční analytici shromáždit potřebná data a zhodnotit aktuální situaci 

podniku. Vždy je důležité zvolit pro každý stanovený cíl co nejvíce relevantní informace. 

K vyhodnocení výsledků je nutné porovnat jednotlivé ukazatele a najít mezi nimi 

spojitost. Ukazatelé nám umožňují rozpoznat silné a slabé stránky hospodaření. Díky 

tomu získáme lepší přehled o tom, jak do budoucna plánovat a rozhodovat (Blaha  

a Jindřichovská, 2006, s. 11−12). 

K tomu, aby byl podnik úspěšný, se musí stále zdokonalovat ve všech směrech. Klíčem 

ke zlepšování je včasné ovlivnění faktorů. Ty rozhodují o tom, jak se firmě bude nebo 

nebude dařit. Nástrojem, který nám tyto faktory určí je právě finanční analýza. (Sedláček, 

2011, s. 3). 

Finanční analýza se sestavuje zpravidla podle účetních výkazů. Pomocí ní zjišťujeme, zda 

je podnik pro okolí důvěryhodný a spolehlivý, např. jestli dokáže dostát svým závazkům, 

zda není v platební neschopnosti a zda vykazuje dostatečnou rentabilitu a finanční 

stabilitu. Je důležité, aby byla rizika podniku kryta dostatečným množstvím peněžních 

prostředků (Grünwald, 2001, s. 9). 
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Finanční analýzu lze dělit podle závislosti na čase. První z nich je analýza ex post, která 

je založena na základě dat z minulosti. Druhou z nich je analýza ex ante, která se zaměřuje 

na budoucnost. Jejím účelem je zhodnotit stávající situaci podniku a odhadnout, jak se 

mu bude v budoucnu dařit, případně včas varovat před hrozícími finančními problémy 

(Sedláček, 2011, s. 7). 

1.2 Uživatelé finanční analýzy 

Informace o podniku mohou zajímat kterýkoliv subjekt, který je s ním určitým způsobem 

ve styku. Každý tento subjekt zpravidla zajímá jiná část informací, kterou zhodnotí  

a následně se podle ní rozhoduje. Uživatele finanční analýzy rozdělujeme na externí  

a interní. Patří mezi ně zejména manažeři, investoři, banky a ostatní věřitelé, obchodní 

partneři (jak odběratelé, tak dodavatelé), zaměstnanci, stát a jeho orgány a konkurenti 

(Grünwald a Holečková, 2007, s. 27). 

1.3 Zdroje informací pro finanční analýzu  

Nejdůležitějším zdrojem dat jsou účetní výkazy, které najdeme ve výroční zprávě. Ty 

však analytikům nestačí k úplnému posouzení situace. Pro podrobný rozbor je potřeba, 

aby analytici měli i přehled o aktuální ekonomické situaci podniku (Blaha  

a Jindřichovská, 2006, s. 17). 

Významnými zdroji, z kterých čerpáme vstupní data pro finanční analýzu jsou rozvaha, 

výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow. Je klíčové, aby analytik, který tyto výkazy 

zpracovává rozuměl jejich obsahu a chápal provázanost mezi nimi. Data z účetních 

výkazů by se měla brát s určitou „rezervou“, protože primárně nejsou vytvářena pro účely 

finanční analýzy, ale pro účely ekonomické a daňové. Proto vždy nemusí být stoprocentně 

vypovídající. To je jedna ze slabých stránek výkazů (Knápková a Pavelková, 2010, s. 19). 

Kromě účetní závěrky podniku jsou součástí základních informačních zdrojů i informace 

o vlastnících, produktech, technologiích, zaměstnancích, odběratelích a dodavatelích 

(Scholleová, 2008, s. 149). 

Ke zpracování finanční analýzy je dobré mít co největší množství informací  

z různorodých zdrojů. Kromě vnitřních zdrojů jako jsou například účetní výkazy  

a výroční zprávy se využívají i externí zdroje (Grünwald a Holečková, 2007, s. 33). 
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Rozlišujeme tři základní prameny:  

1. Zdroje získané z účetnictví podniku z: 

•  účetních výkazů, 

•  vnitropodnikového účetnictví, 

•  výročních zpráv. 

2. Ostatní interní data z: 

•  prognóz a plánů, 

•  vnitřní organizační směrnice, 

•  podnikových statistik. 

3. Externí zdroje dat z: 

• internetu, 

• odborných zpráv, 

• statistiky státu, údaje ministerstev a dalších organizací (Bartoš, 2019). 

1.3.1 Rozvaha 

Rozvaha poskytuje informace o aktivech a pasivech podniku, a to vždy k určitému datu. 

Zpravidla je to k poslednímu dni v roce. Z rozvahy dokážeme získat přehled 

o třech oblastech: o majetkové situaci podniku, jeho zdrojích financování a jeho finanční 

situaci (Růčková, 2008, s. 22).  

Tabulka č. 1: Struktura rozvahy 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Knápková et al., 2017, s. 24) 

ROZVAHA 

AKTIVA PASIVA 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál   

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál   

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Ážio a kapitálové fondy   

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Fondy ze zisku  

B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. VH minulých let   

C. Oběžná aktiva A.V. VH běžného úč. období   

C.I. Zásoby 

  

  A.VI. Rozhodnuto o zálohách na 

výplatě podílu na zisku 

C.II.  Pohledávky   B. + C. Cizí zdroje   

C.II.1 Dlouhodobé pohledávky 
 

  B. Rezervy     

C.II.2 Krátkodobé pohledávky C. Závazky  

C.III. Krátkodobý finanční majetek C.I. Dlouhodobé závazky   

C.IV.  Peněžní prostředky C.II. Krátkodobé závazky   

D. Časové rozlišení aktiv  D.  Časové rozlišení pasiv  
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Aktiva 

Majetková struktura podniku je tvořena aktivy. Jednotlivé položky aktiv se člení podle 

likvidity. Likviditu v naší zemi řadíme od nejméně likvidních až k těm nejlikvidnějším. 

Například v USA však tato zásada neplatí. Tam sestavují položky aktiv od 

nejlikvidnějších po ty nejméně likvidní, tedy naopak než u nás (Růčková, 2008, s. 24). 

Aktiva můžeme rozdělit do čtyř skupin: 

1. pohledávky za upsaný základní kapitál, 

2. dlouhodobý majetek, 

3. oběžná aktiva, 

4. časové rozlišení (Knápková a Pavelková, 2010, s. 21). 

Pohledávky za upsaný základní kapitál nám poskytují přehled o stavu nesplacených akcií 

nebo podílů. Hodnota této položky bývá ve většině případů nulová (Knápková 

a Pavelková, 2010, s. 23). 

Dlouhodobý majetek je majetek, který má dobu životnosti delší než 1 rok, nemění svou 

podobu, odepisuje se a postupně se opotřebovává. Dělí se na dlouhodobý nehmotný 

majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek. Pořizovací cena 

dlouhodobého nehmotného majetku musí přesáhnout hodnotu 60 000 Kč,  

u dlouhodobého hmotného majetku je tento limit 40 000 Kč (Grünwald a Holečková, 

2007, s. 35−36). 

Oběžná aktiva mají dobu životnosti kratší než 1 rok. Je pro ně charakteristické, že mění 

svou podobu a spotřebovávají se jednorázově (Grünwald a Holečková, 2007, s. 35−37). 

Na rozdíl od dlouhodobého majetku se oběžný majetek neodepisuje. Dělíme ho na 

zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Zásoby obsahují materiál, 

nedokončené výrobky, polotovary, hotové výrobky a zboží. Pohledávky sem patří jak 

dlouhodobé, tak krátkodobé. Krátkodobý finanční majetek představuje cenné papíry 

obchodovatelné na peněžním trhu. Jde například o směnky a obligace (Knápková  

a Pavelková, 2010, s. 26−27). 

V poslední řadě časové rozlišení zahrnuje náklady příštích období a příjmy příštích 

období (Grünwald a Holečková, 2007, s. 38). Jejich hodnota je obvykle nízká, proto 

většinou neovlivňuje ve velké míře činnost podniku (Růčková, 2008, s. 25). 
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Pasiva 

Finanční struktura podniku je tvořena pasivy. Ty vyjadřují zdroje financování majetku 

podniku, tedy aktiv (Knápková a Pavelková, 2010, s. 29). 

Pasiva můžeme rozdělit do tří skupin: 

1. vlastní kapitál, 

2. cizí zdroje, 

3. časové rozlišení (Knápková a Pavelková, 2010, s. 29). 

Vlastní kapitál se skládá ze základního kapitálu, kapitálových fondů, rezervních fondů, 

nedělitelných fondů, ostatních fondů ze zisku a výsledku hospodaření jak v běžném 

účetním období, tak z minulých let (Knápková a Pavelková, 2010, s. 31−32). Vlastní 

kapitál je tvořen vlastními zdroji a má dlouhodobý charakter (Grünwald a Holečková, 

2007, s. 38−39). 

To, co není financováno z vlastního kapitálu je financováno z cizích zdrojů. Tato položka 

pasiv se dále dělí na rezervy, dlouhodobé i krátkodobé závazky a na bankovní úvěry  

a výpomoci. Rezervy nám snižují výsledek hospodaření, protože se účtují na vrub 

nákladů. Pro podnik znamenají budoucí závazek, tyto peněžní prostředky ve formě rezerv 

totiž budou muset vyplatit například na opravu dlouhodobého majetku (Knápková  

a Pavelková, 2010, s. 33).  

Časové rozlišení se skládá z výdajů příštích období a výnosů příštích období (Knápková 

a Pavelková, 2010, s. 33). 

1.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty zobrazuje informace o výnosech, nákladech a z nich plynoucího 

výsledku hospodaření. Ten se vypočítá jako rozdíl mezi výnosy a náklady (Knápková  

a Pavelková, 2010, s. 36).  

U vytváření výkazu zisku a ztráty se užívá tzv. akruální princip. Tento princip dodržuje 

zásadu, že jsou všechny transakce zaznamenávány v období, kterého se věcně i časově 

opravdu týkají, a ne podle toho, kdy došlo k peněžnímu příjmu nebo výdaji (Grünwald 

a Holečková, 2007, s. 41). 
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Musíme si dávat pozor na to, že náklady a výnosy nezobrazují skutečný pohyb peněžních 

prostředků. Zisk (ztráta) ve výkazu zisku a ztráty tedy nemusí sedět s jejich skutečnou 

hodnotou za účetní období (Růčková, 2008, s. 33). 

Výnosy a náklady se dělí do dvou oblastí, konkrétně: 

• z provozní činnosti, 

• z finanční činnosti (Scholleová, 2017, s. 19). 

Tabulka č. 2: Zkrácená struktura VZZ 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Scholleová, 2017, s. 21−22) 

I. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb       

II. Tržby za prodej zboží           

A. Výkonová spotřeba           

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti         

C. Aktivace               

D. Osobní náklady             

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti (odpisy)       

III. Ostatní provozní výnosy           

F. Ostatní provozní náklady           

* Provozní VH  (I. + II. − A. − B. − C. − D. − E. + III. − F.) 

IV. − VII. Finanční výnosy             

G. − K. Finanční náklady             

* Finanční VH (finanční výnosy − finanční náklady) 

** VH před zdaněním (provozní výsledek + finanční výsledek) 

L. Daň z příjmů             

** VH po zdanění         

M. Převod podílu na VH společníků          

*** VH za účetní období       

 

1.3.3 Výkaz cash flow  

Výkaz CF je z účetních výkazů používaný nejkratší dobu. Jeho úkolem je zaznamenat 

skutečný pohyb peněžních toků. Ty se skládají z peněžních prostředků  

a peněžních ekvivalentů. Do peněžních prostředků patří kromě peněž v hotovosti a na 

účtu i ceniny a peníze na cestě. Pod pojmem peněžní ekvivalent si můžeme představit 

likvidní krátkodobý majetek, který se dá bez velkých dodatečných nákladů přeměnit na 

peněžní prostředky (Růčková, 2008, s. 33−34). 

 



19 

 

Skládá se ze tří částí:  

1. provozní činnost, 

2. investiční činnost, 

3. finanční činnost (Růčková, 2008, s. 34). 

CF z provozní činnosti je pro podnik velice důležitý údaj. Součástí jsou peněžní toky 

z běžné provozní činnosti podniku, ale i zbylé činnosti, které se nedají zahrnout do 

investiční ani finanční činnosti. Ideální je, když vychází hodnota kladně, dlouhodobě 

záporný výsledek může způsobit nefinančním podnikům problémy (Knápková 

a Pavelková, 2010, s. 47−48). 

CF z investiční činnosti úzce souvisí s nákupem a prodejem dlouhodobého majetku, patří 

sem ale i činnosti spojené s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí (Grünwald  

a Holečková, 2007, s. 46). CF může být jak kladné, tak záporné. Záleží na tom, zda podnik 

v daném okamžiku prodává nebo nakupuje (Knápková a Pavelková, 2010, s. 48). 

CF z finanční činnosti jsou peněžní toky, které mění velikost vlastního kapitálu  

a dlouhodobých závazků (Grünwald a Holečková, 2007, s. 46). 

Výhodou výkazu CF je, že doplňuje informace chybějící ve výkazu zisku a ztrát. Na 

rozdíl od něho nám totiž ukazuje skutečné příjmy a výdaje podniku (Grünwald 

a Holečková, 2007, 46). Není ovlivňován ani účetními odpisy a časovým rozlišením 

(Růčková, 2008, s. 36).  

Tento výkaz můžeme sestavit dvěma metodami – přímou a nepřímou. Metoda přímá se 

tvoří na základě skutečných plateb. Pracuje tedy s reálnými hodnotami příjmů a výdajů 

za určité období. Nepřímá metoda se zhotovuje pomocí výsledku hospodaření, který 

získáme vypočítáním rozdílu mezi výnosy a náklady. Cílem je výsledek hospodaření 

přeměnit na tok peněz, tedy na příjmy a výdaje (Knápková a Pavelková, 2010, s. 48−50). 

Častěji je využívána nepřímá metoda (Růčková, 2008, s. 36). 
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Tabulka č. 3: Struktura výkazu CF 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Růčková, 2008, s. 36) 

Zisk po úhradě úroků a zdanění     

+ odpisy      

+ jiné náklady       

− výnosy, které nevyvolávají pohyb peněz   

CF ze samofinancování     

± změna pohledávek (+ úbytek, − přírůstek) 

± změna krátkodobých cenných papírů (+ úbytek) 

± změna zásob (+ úbytek)    

± změna krátkodobých závazků (+ přírůstek) 

CF z provozní činnosti    

± změna fixního majetku (+ úbytek)   

± změna nakoupených obligací a akcií (+ úbytek) 

CF z investiční činnosti     

± změna dlouhodobých závazků (+ přírůstek) 

+ přírůstek vlastního jmění z titulu emise akcií 

− výplata dividend     

CF z finanční činnosti     

 
1.3.4 Příloha 

Příloha je jednou z částí účetní závěrky. Slouží jako vysvětlovací prostředek, objasňuje  

a zároveň doplňuje informace o rozvaze a účetním výkazu. Je důležitá po porozumění 

zejména externích uživatelů, kteří nemají přehled o všem, co a proč se v podniku děje. 

Najdeme zde například informace o účetních metodách, o způsobu oceňování  

a odpisování nebo o odměnách pracovníků (Grünwald a Holečková, 2007, s. 47−48).     

1.4 Metody finanční analýzy 

Existuje velké množství metod pro hodnocení finanční situace podniku. Při výběru 

z těchto metod bychom měli brát ohled na adekvátnost volby. Zároveň je dobré určovat 

metodu s ohledem na její:  

• Účelnost – je podstatné předem vědět, k čemu nám analýza bude v budoucnu sloužit. 

Každá firma je jiná, a proto se pro každou z nich nehodí stejná metoda nebo soustava 

ukazatelů. 

• Nákladovost – analýza je časově náročná a vyžaduje kvalifikovanou práci. Z toho 

vznikají náklady, které by měly zajistit úměrnou návratnost. 
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• Spolehlivost – primární je využívat všechny spolehlivé zdroje informací. Bez toho 

nemůžeme očekávat, že budou samotné výsledky analýzy důvěryhodné (Růčková, 

2008, s. 40). 

Metody finanční analýzy jsou využívány interně finančním managementem, zároveň však 

slouží i pro externí analýzu ostatních uživatelů. Analýza se skládá ze dvou vzájemně 

provázaných částí: 

1. kvalitativní, tzv. fundamentální analýzy,  

2. kvantitativní, tzv. technické analýzy (Sedláček, 2011, s. 7). 

Pro fundamentální analýzu je potřeba mít přehled o vzájemné provázanosti mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými jevy. K jejímu vypracování je používáno velké 

množství dat, která se vyhodnocují bez uplatnění algoritmických postupů (Růčková, 

2008, s. 41).  

Technická analýza na rozdíl od fundamentální analýzy využívá matematické, statistické 

a další algoritmizované metody. Je důležité mít znalosti i o ekonomických procesech. 

Kombinování těchto dvou analýz (fundamentální a technické) je nutné pro správné 

zhodnocení výsledků (Růčková, 2008, s. 41). 

Metody také rozdělujeme na: 

1. elementární, do kterých patří: 

•  analýza absolutních ukazatelů, 

•  analýza rozdílových ukazatelů, 

•  analýza CF, 

•  analýza poměrových ukazatelů, 

•  analýza soustav ukazatelů. 

2. vyšší, mezi které řadíme:  

•  matematicko-statistické metody, 

•  nestatistické metody (Bartoš, 2019). 

1.4.1 Analýza absolutních ukazatelů  

Absolutní ukazatele členíme na horizontální a vertikální analýzu. Podklady pro oba druhy 

analýz získáváme přímo z účetních výkazů. Horizontální analýza zobrazuje vývoj 
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sledované veličiny za určitý časový úsek. Vertikální analýza zkoumá strukturu účetního 

výkazu vůči určené veličině (Kislingerová a Hnilica, 2005, s. 11). 

Horizontální analýza  

Horizontální analýza se někdy užívá i pod názvem analýza časových řad. Výstupem 

analýzy bývá časový trend zvoleného ukazatele. Pomocí zjištěného časového trendu 

můžeme předpovídat, jak se bude daný ukazatel v budoucnosti dále vyvíjet (Kalouda, 

2009, s. 144). 

Data pro srovnání hodnot přejímáme zpravidla z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Během 

časového úseku 3−10 let sledujeme změny jak absolutních hodnot jednotlivých položek, 

tak relativních (procentuálních) změn. Analýza se jmenuje horizontální, protože se 

vyhodnocuje po řádcích (Sedláček, 2011, s. 13). 

Absolutní změna = ukazatelt − ukazatelt-1 

Vzorec č. 1: Absolutní změna horizontální analýzy 
(Zdroj: Knápková a Pavelková, 2010, s. 66) 

Procentuální změna = 
(absolutní změna * 100)

ukazatel𝑡−1
 

Vzorec č. 2: Procentuální změna horizontální analýzy 
 (Zdroj: Knápková a Pavelková, 2010, s. 66) 

Vertikální analýza 

Úkolem této analýzy je stanovit procentuální podíl jednotlivých položek účetních výkazů 

ke zvolené základně. Základna je jen jedna a tvoří vždy 100 %. U rozvahy bývají 

základnou buď celková aktiva nebo celková pasiva. U výkazu zisku a ztráty ji zpravidla 

tvoří celkové výnosy či náklady (Knápková a Pavelková, 2010, s. 66). 

Vertikální analýzu můžeme dohledat také pod názvem analýza komponent. Úkolem je 

porovnávat jednotlivé položky účetních výkazů k celkovému součtu aktiv a pasiv 

(Růčková, 2008. s. 43).  

Vertikální se nazývá, protože se řeší po jednotlivých letech ve sloupcích, ne jako  

u horizontální analýzy po řádcích. Její výhodou je, že výsledky nejsou ovlivňovány 

meziroční inflací. Výsledky tedy mají při porovnávání více let dobrou vypovídací 
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schopnost. Analýza se nevyužívá jen pro zjištění časových trendů za určitou dobu, ale 

slouží i k mezipodnikovému srovnávání (Sedláček, 2011, s. 17).  

1.4.2 Analýza rozdílových ukazatelů  

Rozdílové ukazatele, jinak nazývané jako fondy finančních prostředků, se užívají 

k analýze a řízení finanční situace podniku, s orientací především na jeho likviditu. 

Rozdílové ukazatele mají takový název, protože se vypočítávají jako rozdíl mezi 

položkami krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv (Sedláček, 2011, s. 35). 

Čistý pracovní kapitál  

ČPK je jedním z nejdůležitějších rozdílových ukazatelů. Můžeme ho najít i pod názvem 

provozní kapitál. Vypočítáme ho jako rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými 

cizími zdroji (Knápková a Pavelková, 2010, s. 81). 

„Čistý pracovní kapitál představuje tu část oběžného majetku, která je financována 

dlouhodobým kapitálem“ (Knápková a Pavelková, 2010, s. 81). 

Pomocí ČPK dokážeme zhodnotit krátkodobou solventnost společnosti, tedy to, jestli 

dokáže podnik včas uhradit své závazky. Proto je nazýván i „finančním polštářem“, tvoří 

určitou „finanční rezervu“, díky které bychom měli dokázat fungovat i v případě nutnosti 

splacení všech svých krátkodobých závazků (Blaha a Jindřichovská, 2006, s. 41−43). 

Rozlišujeme dva přístupy výpočtu ČPK: 

1. manažerský přístup: 

ČPK = OA − cizí krátkodobý kapitál 

Vzorec č. 3: Čistý pracovní kapitál – manažerský přístup 
(Zdroj: Bartoš, 2019) 

2. investorský přístup:  

ČPK = dlouhodobá pasiva − dlouhodobý majetek 

Vzorec č. 4: Čistý pracovní kapitál – investorský přístup 
(Zdroj: Bartoš, 2019) 

Čisté pohotové prostředky 

Díky ČPP získáváme přehled o okamžité likviditě podniku. Hodnotu spočítáme 

odečtením okamžitě splatných závazků od pohotových peněžních prostředků, kdy 
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pohotové peněžní prostředky pro vypočtení nejvyššího stupně likvidity tvoří jen hotovost 

a peníze na běžných účtech. U benevolentnějšího přístupu do pohotových peněžních 

prostředků patří i peněžní ekvivalenty. Pod nimi si můžeme představit například šeky  

a směnky. Tyto ekvivalenty jsou na kapitálovém trhu lehce zpeněžitelné (Sedláček, 2011, 

s. 38).  

ČPP = pohotové peněžní prostředky − okamžitě splatné závazky 

Vzorec č. 5: Čisté pohotové prostředky 
(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 38) 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 

Tento fond je kompromisem mezi čistým pracovním kapitálem a čistými pohotovými 

prostředky. Od oběžných aktiv se odečítají zásoby a někdy i nelikvidní pohledávky a tyto 

upravená aktiva se dále snižují ještě o krátkodobé závazky (Sedláček, 2011, s. 38−39). 

Je běžně označován jako čistý peněžní majetek. Oběžná aktiva zahrnují kromě 

pohotových prostředků a jejich ekvivalentů ještě krátkodobé pohledávky, s výjimkou 

nevymahatelných (BusinessInfo, 2009). 

ČPM = (OA − zásoby) − krátkodobé závazky 

Vzorec č. 6: Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 
 (Zdroj: Sedláček, 2011, s. 38−39) 

1.4.3 Analýza poměrových ukazatelů   

K výsledné hodnotě jednotlivých ukazatelů se dostaneme vydělením jakékoliv položky 

z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty s jejich jinou položkou. Tato analýza by se měla 

zajímat pouze o ty ukazatele, které jsou podstatné pro určitý problém nebo rozhodnutí 

(Blaha a Holečková, 2006, s. 52). 

Poměrové ukazatele patří k těm nejoblíbenějším, protože z nich jednoduchým a rychlým 

způsobem získáme přehled o finančních charakteristikách podniku. Těžké však je 

vypočítané hodnoty správně interpretovat (Sedláček, 2011, s. 55). 

1.4.3.1 Ukazatele rentability  

„Poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho 

dosažení“ (Sedláček, 2011, s. 56).  
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„Informují o efektu, jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem“ (Kislingerová a Hnilica, 

2005, s. 31).  

Informace pro výpočet se převážně čerpají z výkazu zisku a ztrát, používá se ale i rozvaha. 

Ukazatele rentability můžeme obecně popsat jako vzorce, kde v čitateli nalezneme 

položku s výsledkem hospodaření a ve jmenovateli je určitý druh kapitálu nebo tržby. 

Výše doporučených hodnot není zpravidla určena, ale pro podnik je pozitivní, když 

vypočítané hodnoty v čase rostou (Růčková, 2008, s. 51−52). 

Do čitatele některých ukazatelů je výhodnější zvolit EBIT, k jiným se zase více hodí EAT 

(Kislingerová a Hnilica, 2005, s. 31−32). Zkratka EBIT značí zisk před odečtením úroků 

a daně. Tento typ zisku je dobrý pro porovnávání s ostatními podniky. EAT znamená zisk 

po zdanění, tvoří samostatnou položku ve VZZ pod názvem výsledek hospodaření za 

běžné období (Růčková, 2008, s. 52). 

Rentabilita aktiv  

Vychází z názvu „return on assets“, tedy návratnost aktiv. Je hlavním kritériem pro 

měření ziskovosti (Scholleová, 2017, s. 177). Ukazuje poměr mezi ziskem a celkovými 

investovanými aktivy, kdy nezáleží na tom, z jakých zdrojů byla tato aktiva financována. 

Může se použít EAT i EBIT. Volí se podle aktuální potřeby podniku (Sedláček, 2011,  

s. 57). 

ROA = 
EAT

celková aktiva
 

Vzorec č. 7: Rentabilita aktiv 
(Zdroj: Bartoš, 2019) 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Pomocí tohoto ukazatele zjišťujeme, jaký výnos nám plyne z kapitálu vloženého do 

společnosti. Pokud je výsledná hodnota vyšší než dlouhodobý průměr úročení 

dlouhodobých vkladů, pak vzniká prémie za riziko.  Tu získávají vlastníci za podstoupené 

riziko (Knápková a Pavelková, 2010, s. 99). 

Výše rentability vlastního kapitálu se odvíjí od toho, jak vysoká je rentabilita celkového 

kapitálu a úroková míra cizího kapitálu (Dluhošová et al., 2010, s. 81).  
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ROE = 
EAT

vlastní kapitál
 

Vzorec č. 8: Rentabilita vlastního kapitálu 
 (Zdroj: Dluhošová et al., 2010, s. 81) 

 

Rentabilita tržeb 

Vyjadřuje, kolik korun zisku plyne podniku z jedné koruny tržeb (Scholleová, 2017, 

s. 177). Tento ukazatel můžeme najít i pod pojmem ziskové rozpětí. Nejsou zde určeny 

doporučené hodnoty, zpravidla proto, že v každém odvětví je důležitý jiný ukazatel. 

Obecně je dobré, když rentabilita tržeb roste. Vypovídá to o růstu objemu výroby 

(Růčková, 2008, s. 56). 

ROS = 
EAT

(tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + tržby z prodeje zboží)
 

Vzorec č. 9: Rentabilita tržeb 
 (Zdroj: Scholleová, 2017, s. 177) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů  

Dluhošová (2010, s. 81) tvrdí, že „Tímto ukazatelem se hodnotí význam dlouhodobého 

investování na základě určení výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými 

zdroji, tj. zvýšení potenciálu vlastníka využitím dlouhodobého cizího kapitálu.“  

ROCE = 
EAT + úroky

dlouhodobé závazky + vlastní kapitál
 

Vzorec č. 10: Rentabilita dlouhodobých zdrojů 
 (Zdroj: Sedláček, 2011, s. 58) 

1.4.3.2 Ukazatele likvidity 

Podávají informace o tom, zda je podnik schopný splatit své krátkodobé závazky.  

Likvidita vyjadřuje způsobilost podniku přeměnit svůj majetek na peněžní prostředky,  

z kterých poté může hradit své závazky. Solventnost značí jeho schopnost dostát všem 

svým splatným závazkům k určitému datu, v požadované formě a na požadovaném místě 

(Bartoš, 2019). K tomu, aby byl podnik solventní, musí být likvidní (Sedláček, 2011,  

s. 66).  

Obecný vzorec pro likviditu je tvořen podílem toho, čím můžeme platit k tomu, co je 

nutno zaplatit.  Rozlišujeme tři základní druhy ukazatelů: 
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1. okamžitá likvidita,  

2. pohotová likvidita,  

3. běžná likvidita (Růčková, 2008, s. 49). 

Okamžitá likvidita 

Označuje se také jako likvidita 1. stupně. Počítá se pouze s nejlikvidnější položkou 

rozvahy, kterou je finanční majetek. Jeho součástí jsou peníze na účtech a pokladně, ale 

i volně obchodovatelné papíry nebo šeky (Růčková, 2008, s. 49). Doporučené hodnoty 

jsou v intervalu 0,2−0,5 (Knápková a Pavelková, 2010, s. 91). 

Okamžitá likvidita = 
pohotové platební prostředky

krátkodobé závazky
 

Vzorec č. 11: Okamžitá likvidita 
(Zdroj: Dluhošová et al., 2010, s. 83) 

Pohotová likvidita 

Je jinak nazývána likvidita 2. stupně (Růčková, 2008, s. 50). Ukazuje, jak je podnik 

schopný hradit své závazky bez toho, aniž by musel prodávat své zásoby, které jsou 

nejméně likvidní (Kalouda, 2009, s. 143). Ideální výsledná hodnota je v rozmezí 1−1,5 

(Scholleová, 2017, s. 179). 

Pokud vycházejí hodnoty vyšší než doporučené, bude to výhodné pro věřitele. Pro 

akcionáře a samotný podnik však ne, protože držením velkého množství oběžných aktiv 

ve formě pohotových prostředků získává podnik buď žádný nebo jen nepatrný úrok 

(Růčková, 2008, s. 50). 

Pohotová likvidita = 
(OA − 𝑧ásoby)

krátkodobé závazky
 

Vzorec č. 12: Pohotová likvidita 
(Zdroj: Scholleová, 2017, s. 179) 

Běžná likvidita 

Neboli likvidita 3. stupně ukazuje kolikrát jsou oběžná aktiva vyšší než krátkodobé 

závazky. Tedy kolikrát je podnik schopen splatit všechny své krátkodobé závazky 

věřitelům, v případě, že by přeměnil všechna svá oběžná aktiva na peníze (Růčková, 

2008, s. 50). Za doporučené považujeme hodnoty v intervalu 1,8−2,5 (Scholleová, 2017, 

s. 179). 
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U výpočtu je potřeba dávat pozor na strukturu zásob a jeho ocenění k účelům prodeje. 

Zásoby, které nejsou prodejné, je nutné odečíst, protože se nepodílejí na likviditě 

podniku. Zároveň by se měl klást důraz na strukturu pohledávek, a to především na 

odečtení nedobytných pohledávek a pohledávek po lhůtě splatnosti z výpočtu (Knápková 

a Pavelková, 2010, s. 90). 

𝐵ěžná likvidita = 
OA

krátkodobé závazky
 

Vzorec č. 13: Běžná likvidita 
 (Zdroj: Sedláček, 2011, s. 66)  

1.4.3.3 Ukazatele aktivity 

Slouží k hodnocení toho, jak dobře management podniku využívá svá aktiva. Ukazatele 

aktivity můžeme počítat jak s celkovými aktivy, tak s oběžnými a stálými. Protože každé 

odvětví dosahuje u jednotlivých ukazatelů rozdílných hodnot, je důležité srovnávat 

výsledné hodnoty právě s odvětvím, do kterého podnik patří (Kislingerová a Hnilica, 

2005, s. 33). 

V případě, že podnik drží nadměrné množství aktiv, vytváří se zbytečné náklady a tím 

pádem se i snižuje zisk. Naopak pokud má méně aktiv, než je potřeba, přichází o velké 

množství podnikatelských příležitostí, tedy i o výnosy, které by z nich plynuly (Sedláček, 

2011, s. 60). 

Zjišťujeme počet obratů neboli obratovost a dobu obratu. Obratovost udává počet obrátek 

za určité období. Ukazuje, kolikrát jsou roční tržby vyšší než položka, se kterou počítáme. 

Čím vyšší je obratovost, tím je to pro podnik lepší. Vyplývá z toho, že drží majetek kratší 

dobu, a to vede většinou ke zvýšení zisku. Doba obratu ukazuje, jak dlouho průměrně 

trvá jedna obrátka majetku. Usiluje se o to, aby byl co největší počet obrátek a co nejnižší 

doba jednoho obratu (Scholleová, 2017, s. 180). 

Obrat celkových aktiv 

Udává počet obrátek celkových aktiv za určitý časový úsek, zpravidla rok (Sedláček, 

2011, s. 61). Pokud je výsledná hodnota dlouhodobě nižší než oborový průměr, je dobré 

zvýšit tržby nebo prodat část aktiv. Čím vyšší ukazatel vychází, tím více se na podnik 

pohlíží jako na fungující a efektivní (Blaha a Jindřichovská, 2006, s. 61). Doporučené 

hodnoty se pohybují v rozmezí 1,6−3 (Bartoš, 2019).  
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Obrat celkových aktiv = 
 tržby

celková aktiva
 

Vzorec č. 14: Obrat celkových aktiv 
(Zdroj: Dluhošová et al., 2010, s. 86) 

Obrat stálých aktiv 

Ukazatel se využívá k hodnocení, zda je potřeba opatřit nový dlouhodobý majetek. Pokud 

výsledná hodnota nedosahuje hodnoty oborového průměru, je úkolem finančních 

manažerů omezit investice podniku a znamením pro výrobu zvýšit využití výrobních 

kapacit (Sedláček, 2011, s. 61).   

Ukazatel obratu celkových i stálých aktiv je ovlivněn tím, v jaké výši je majetek již 

odepsán. Čím větší je odepsanost majetku, tím vychází ukazatel příznivěji. V případě 

častého využívání leasingu bývá výsledná hodnota značně nadhodnocena. Příčinou je to, 

že částka pořízeného dlouhodobého majetku se v tomto případě nezachycuje na straně 

aktiv v rozvaze (Knápková a Pavelková, 2010, s. 103). Platí, že obrat stálých aktiv by měl 

vycházet vyšší než obrat celkových aktiv (Bartoš, 2019). 

Obrat stálých aktiv = 
tržby

stálá aktiva
 

Vzorec č. 15: Obrat stálých aktiv 
(Zdroj: Bartoš, 2019) 

Obrat zásob 

Vyjadřuje kolikrát za rok se jednotlivé položky zásob přemění v jiné podoby oběžného 

majetku, a to až po jejich samotný prodej a opakovaný nákup (Scholleová, 2017, s. 180).  

Nevýhodou ukazatele je, že bývá často nadhodnocen, protože zatímco tržby jsou uvedeny 

v tržní hodnotě, zásoby jsou v pořizovacích cenách. Pokud ve srovnání s oborovým 

průměrem vychází hodnota vyšší, je to pro podnik dobré, protože zbytečně nedrží 

nelikvidní zásoby, z kterých by plynuly nadbytečné náklady. Při nižší hodnotě můžeme 

předpokládat, že podnik vlastní zásoby, které mají ve skutečnosti nižší hodnotu než tu, 

kterou má evidovanou v účetních výkazech (Sedláček, 2011, s. 61–62). 

Obrat zásob = 
tržby

zásoby
 

Vzorec č. 16: Obrat zásob 
 (Zdroj: Scholleová, 2017, s. 180) 
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Doba obratu zásob 

Vyjadřuje průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby v podniku drženy až do chvíle jejich 

spotřeby nebo prodeje. Zároveň poskytuje informace o tom, za kolik dní je možné 

přeměnit zásoby výrobků a služeb na hotovost nebo pohledávku. Tento ukazatel je tedy 

zároveň i ukazatelem likvidity (Sedláček, 2011, s. 62). K účelům výpočtu se využívá 

ekonomický rok, který má 360 dní (Scholleová, 2017, s. 181).  

Doba obratu zásob = 
zásoby *  360

tržby
   

Vzorec č. 17: Doba obratu zásob 
 (Zdroj: Dluhošová et al., 2010, s. 87) 

Doba obratu pohledávek 

Říká za jak dlouhou dobu jsou podniku průměrně uhrazeny pohledávky. Je dobré 

výsledek porovnat s dobou splatnosti faktur. Pokud vychází hodnota vyšší, znamená to, 

že obchodní partneři neplatí včas. Pokud k tomu dojde, je na místě se zaměřit na velikost 

daného podniku. Zatímco malému podniku může pozdější splacení pohledávek způsobit 

vážnější finanční potíže, velký podnik to snáší o poznání lépe (Růčková, 2008, s. 60–61).  

Doba obratu pohledávek = 
průměrný stav pohledávek

tržby
 * 360 

Vzorec č. 18: Doba obratu pohledávek 
 (Zdroj: Knápková a Pavelková, 2010, s. 103) 

Doba obratu závazků  

Udává průměrnou dobu od okamžiku, kdy závazek vznikl, až po jeho uhrazení. Výsledná 

hodnota by měla být přinejmenším tak vysoká, jako u doby obratu pohledávek (Knápková 

a Pavelková, 2010, s. 104). Ukazatel je vizitkou pro podnik, protože z něho poznáme, 

jakou má platební morálku vůči dodavatelům (Dluhošová et al., 2010, s. 87). 

Doba obratu závazků = 
závazky * 360

tržby
 

Vzorec č. 19: Doba obratu závazků 
 (Zdroj: Dluhošová et al., 2010, s. 87) 
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1.4.3.4 Ukazatele zadluženosti 

Vypovídají o tom, jaký vztah mají mezi sebou cizí a vlastní zdroje financování podniku. 

Také zjišťují, v jaké výši je podnik zadlužen. Zadluženost nemusí být vždy špatná, její 

růst může pomoci ke zvýšení rentability, tedy i ke zvýšení tržní hodnoty podniku. Zároveň 

však hrozí větší nebezpečí finanční nestability (Sedláček, 2001, s. 69). 

Pro analýzu zadluženosti je podstatné z výroční zprávy zjistit, kolik majetku podnik 

získal formou leasingu. Důvodem je to, že aktiva pořízená prostřednictvím leasingu se 

nezachycují v rozvaze, ale jen jako náklady ve výkazu zisku a ztráty. Díky tomu, může 

podnik působit jako skoro nezadlužený, i když ve skutečnosti zadlužený je (Kislingerová 

a Hnilica, 2005, s. 34−35).   

Celková zadluženost 

Je někdy také nazývána ukazatel věřitelského rizika. Vypočítáme ji podílem celkových 

závazků a celkových aktiv. Ukazuje, jakou část tvoří věřitelé na celkovém kapitálu. Platí, 

že s růstem výsledné hodnoty, roste i riziko věřitelů. Kromě věřitelského rizika působí 

tento ukazatel i na výnosnost podniku (Dluhošová et al., 2010, s. 78). Doporučená 

hodnota je v rozmezí 30−60 %. Pro zhodnocení je potřeba brát ohled na odvětví podniku 

a na to, jak dokáže splácet úroky (Knápková a Pavelková, 2010, s. 84). 

Celková zadluženost = 
cizí zdroje

aktiva celkem
 

Vzorec č. 20: Celková zadluženost 
 (Zdroj: Bartoš, 2019) 

Koeficient samofinancování 

Představuje podíl vlastních zdrojů na celkových zdrojích. Doplňuje ukazatel věřitelského 

rizika. Celková aktiva jsou tvořena vlastním a cizím kapitálem, proto je součet těchto 

dvou ukazatelů roven 100 % (Kubíčková a Jindřichovská, 2015, s. 143).  

Koeficient samofinancování = 
vlastní kapitál

celková aktiva
 

Vzorec č. 21: Koeficient samofinancování 
 (Zdroj: Růčková, 2008, s. 58) 
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Doba splácení dluhů  

Stanovuje dobu, za kterou by podnik dokázal sám splatit své dluhy z provozního CF. 

Cílem je, aby měl ukazatel klesající tendenci (Knápková a Pavelková, 2010, s. 86). 

Doba splácení dluhů = 
cizí zdroje - rezervy

provozní CF
 

Vzorec č. 22: Doba splácení dluhů 
 (Zdroj: Knápková a Pavelková, 2010, s. 86) 

Úrokové krytí  

Vyjadřuje kolikrát je zisk vyšší než úroky. Pokud hodnota ukazatele vychází jedna, značí 

to, že zisk pokryje pouze úroky a pro akcionáře nezůstanou žádné peníze. Některé zdroje 

uvádí, že stačí, když zisk pokryje úroky třikrát až šestkrát. Tato doporučení je však třeba 

brát s rezervou (Sedláček, 2011, s. 64). Platí, že čím je ukazatel vyšší, tím je na tom 

podnik lépe (Dluhošová et al., 2010, s. 79). 

Úrokové krytí = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

nákladové úroky
 

Vzorec č. 23: Úrokové krytí 
 (Zdroj: Blaha a Jindřichovská, 2006, s. 64)  

1.4.3.5 Provozní ukazatele  

Provozní ukazatele neboli ukazatele produktivity zobrazují, jak na tom podnik je ve 

vztahu k počtu zaměstnanců. V případě že jejich počet neznáme, lze použít náklady na 

jejich mzdy (Scholleová, 2017, s. 185). Slouží managementu ke sledování a analýze 

vývoje podniku. Počítá se převážně s tokovými veličinami, zejména s náklady. Řízení 

nákladů způsobuje to, že podnik hospodárně vynakládá jednotlivé druhy nákladů a díky 

tomu potom dosahuje lepšího výsledného efektu (Sedláček, 2011, s. 71). 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

Vyjadřuje výši přidané hodnoty připadající na jednoho zaměstnance podniku. Výslednou 

hodnotu je vhodné srovnávat s průměrnou mzdou na jednoho zaměstnance. Vyšší 

produktivita a nižší průměrná mzda vedou k větší efektivitě zaměstnanců (Scholleová, 

2017, s. 186). 
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Produktivita práce z přidané hodnoty = 
přidaná hodnota

počet pracovníků
 

Vzorec č. 24: Produktivita práce z přidané hodnoty 
 (Zdroj: Scholleová, 2017, s. 186) 

Nákladovost výnosů (tržeb) 

Informuje o tom, v jaké míře jsou v podniku zatíženy výnosy celkovými náklady. 

Ukazatel by měl mít klesající tendenci (Sedláček, 2011, s. 71). 

Nákladovost výnosů = 
náklady

výnosy 
 

Vzorec č. 25: Nákladovost výnosů 
(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 71) 

Materiálová náročnost výnosů   

Podává informace o tom, jak moc jsou výnosy podniku zatěžovány spotřebovaným 

materiálem a energiemi (Sedláček, 2011, s. 71). 

𝑀ateriálová náročnost výnosů = 
spotřeba materiálu a energie

výnosy
 

Vzorec č. 26: Materiálová náročnost výnosů 
 (Zdroj: Sedláček, 2011, s. 71) 

1.4.4 Ukazatele na bázi CF 

Cílem analýzy CF je včas zpozorovat varovné signály, které naznačují platební potíže 

podniku a také zhodnotit jeho vnitřní finanční potenciál. Ukazatele jsou často odvozeny 

z jiných poměrových ukazatelů. Rozdíl je v tom, že se místo účetního zisku většinou 

počítá s CF. Zjišťují se vztahy mezi finančními toky z provozní činnosti a položkami 

z výkazu zisku a ztráty a rozvahy (ManagementMania, 2016). 

Rentabilita aktiv z CF 

Výsledku ukazatele dosáhneme vydělením CF z provozní činnosti s celkovými aktivy. 

Určuje, jakou výnosností kapitálu vyjádřenou v peněžních prostředcích podnik disponuje. 

Ukazuje, jakou změnu (buď úbytek nebo přírůstek) způsobí v peněžních prostředcích 

jedna koruna vloženého kapitálu (Kubíčková a Jindřichovská, 2015, s. 162). 
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Rentabilita aktiv z CF = 
CF  z provozní činnosti

celková aktiva
 

Vzorec č. 27: Rentabilita aktiv z CF 
 (Zdroj: Kubíčková a Jindřichovská, 2015, s. 162) 

Rentabilita tržeb z CF 

Rentabilitu tržeb z CF zjistíme podělením provozního CF ročními tržbami. Zkoumá, 

kolik plyne podniku peněžních prostředků v hotovosti z každé jedné koruny tržeb 

(Kubíčková, 2015, s. 163).  

Rentabilita tržeb z CF = 
CF z provozní činnosti

tržby
 

Vzorec č. 28: Rentabilita tržeb z CF 
(Zdroj: Kubíčková a Jindřichovská, 2015, s. 163) 

Úrokové krytí z CF 

Úrokové krytí z CF podává informace o tom, jak jsou úroky společnosti kryty 

prostřednictvím CF (Sedláček, 2011, s. 76).  

Úrokové krytí z CF = 
provozní CF

nákladové úroky
 

Vzorec č. 29: Úrokové krytí z CF 
(Zdroj: Bartoš, 2019) 

Úvěrová způsobilost z CF 

Zjišťuje, kolikrát podnik potřebuje získat celkový obnos finančních zdrojů k tomu, aby 

byl sám schopen splatit všechny své závazky. Čím vycházejí hodnoty vyšší, tím větší 

množství finančních zdrojů se musí použít na splátky úvěrů, a o to méně jich zbývá na 

rozvoj a investice (Růčková, 2008, s. 65). 

Úvěrová způsobilost z CF = 
cizí zdroje

CF z provozní činnosti
 

Vzorec č. 30: Úvěrová způsobilost z CF 

 (Zdroj: Růčková, 2008, s. 65) 

1.4.5 Analýza soustav ukazatelů 

K jednoduššímu objasnění vzájemných vztahů mezi jednotlivými ukazateli finanční 

analýzy slouží soustavy poměrových ukazatelů. Výslednou hodnotou je vždy jedno číslo, 

které určuje, jak na tom podnik je a jak se vyvíjí. Každá skupina ukazatelů se nedá 
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považovat za soustavu, k tomu musí být mezi jednotlivými ukazateli vzájemné závislosti 

a souvislosti. To, jaké ukazatele se v soustavě využijí se odvíjí od toho, jaký je cíl a jak 

podrobná má analýza být (Knápková et al., 2017, s. 129). 

Soustavy dělíme na: 

1) Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů – charakteristickými jsou 

pyramidové soustavy. Pomocí rozkladu ukazatelů zjišťujeme, jaké jsou mezi nimi 

logické a ekonomické souvislosti (Sedláček, 2011, s. 81).  

2) Účelové výběry ukazatelů – jejich cílem je vytvořit soustavy ukazatelů, které podají 

informace o finančním zdraví podniku, popřípadě ty, které podnik varují před 

finanční tísní. Soustavy dělíme podle účelu jejich použití na: 

• bonitní modely, 

• bankrotní modely (Sedláček, 2011, s. 81). 

1.4.5.1 Bonitní modely 

Využívají se k posouzení finanční situace podniku. Jejich úkolem je zjistit, jestli patří 

mezi dobré nebo špatné podniky. Hodnoty slouží k mezipodnikovému srovnání v rámci 

jednoho odvětví (Růčková, 2008, s. 72). Patří sem například Tamariho model a Kralickův 

Quicktest (Knápková et al., 2017, s. 132). 

Index bonity  

Je pod jiným názvem známý i jako indikátor bonity. Je odvozen z multivariační 

diskriminační analýzy. Nejčastěji se využívá v zemích, kde se mluví německy (Sedláček, 

2011, s. 109). 

𝐼𝐵 = 1,5 ∗ 𝑥1 + 0,08 ∗ 𝑥2 + 10 ∗ 𝑥3 + 5 ∗ 𝑥4 + 0,3 ∗  𝑥5 + 0,1 ∗  𝑥6 

Vzorec č. 31: Index bonity 

(Zdroj: Kubíčková a Jindřichovská, 2015, s. 243) 

Kde platí, že: 

X1 = CF/cizí zdroje, 

X2 = celková aktiva/cizí zdroje, 

X3 = zisk před zdaněním/celková aktiva, 

X4 = zisk před zdaněním/celkové výkony, 
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X5 = zásoby/celkové výkony, 

X6 = celkové výkony/celková aktiva (Kubíčková a Jindřichovská, 2015, s. 243). 

Podle inovovaného indexu bonity platí, že pokud výsledná hodnota dosahuje čísla 

menšího než -2, je na tom podnik extrémně špatně. Hranici mezi dobrým a špatným 

výsledkem vymezuje číslo 1. Číslo vyšší než 3 značí, že je na tom podnik extrémně dobře 

(Kubíčková, 2015, s. 245). 

1.4.5.2 Bankrotní modely 

Jejich úkolem je varovat podnik před hrozícím bankrotem. Platí, že už po nějakou dobu 

před samotným úpadkem podnik vykazuje typické příznaky s tím spojené. Nejčastější 

problémy souvisí s běžnou likviditou, čistým pracovním kapitálem nebo s rentabilitou 

celkového vloženého kapitálu (Růčková, 2008, s. 72). Do těchto modelů spadají například 

Altmanův model, indexy IN a Tafflerův model (Knápková et al., 2017, s. 132). 

Altmanův model 

Je jednou z variant, jak komplexně zhodnotit finanční situaci společnosti. Výsledkem je 

jediné číslo, také nazývané jako Z-skóre. Model tvoří pět ukazatelů, které se zabývají 

rentabilitou, zadlužeností, likviditou a strukturou kapitálu. Každý z ukazatelů má určen 

svou váhu stanovenou podle empirických průzkumů (Scholleová, 2017, s. 191−192).  

U výpočtu někdy nastává problém se stanovením tržní hodnoty vlastního kapitálu. 

V tomto případě se doporučuje ji vypočítat pomocí konzervativního odhadu, a to jako 

pětinásobek ročního CF společnosti, eventuálně se může použít účetní hodnota vlastního 

kapitálu (Knápková et al., 2017, s. 133). 

𝑍 − 𝑠𝑘ó𝑟𝑒 = 0,717 ∗ 𝑥1 + 0,847 ∗  𝑥2 + 3,107 ∗ 𝑥3 + 0,420 ∗ 𝑥4 + 0,998 ∗  𝑥5 

Vzorec č. 32: Altmanův model 
(Zdroj: Knápková et al., 2017, s. 133) 

Kde platí, že:  

X1 = ČPK/aktiva, 

X2 = nerozdělené zisky/aktiva, 

X3 = EBIT/aktiva, 

X4 = tržní hodnota vlastního kapitálu/cizí zdroje, 

X5 = tržby/aktiva (Knápková et al., 2017, s. 132). 



37 

 

Finanční situace podniku je uspokojující, pokud je hodnota Z vyšší než 2,99. V rozmezí 

od 2,99 do 1,81 nelze předpovídat nic. Pokud je hodnota nižší než 1,81, podnik se potýká 

s vážnými finančními problémy (Knápková et al., 2017, s. 132).  

Index IN05  

Indexy IN byly vytvořeny Inkou a Ivanem Neumaierovými a slouží pro účely zhodnocení 

finanční situace a spolehlivosti českých podniků. Postupně byly sestaveny indexy IN95, 

IN99, IN01 a IN05. Plusem posledních dvou indexů je, že hodnotí situaci jak z pohledu 

věřitele, tak z pohledu vlastníka (Sedláček, 2011, s. 111−112).   

Pokud vychází ukazatel EBIT/nákladové úroky příliš vysoký z důvodu nízké zadluženosti 

podniku, je doporučeno snížit vypočtenou hodnotu na číslo devět (Scholleová, 2017, 

s. 193). 

IN05 = 0,13 * 
aktiva

cizí zdroje
 + 0,04 * 

EBIT

nákladové úroky
 + 3,97 * 

EBIT

aktiva
  

+  0,21 * 
výnosy

aktiva
 + 0,09 * 

OA

krátkodobé závazky
 

Vzorec č. 33: Index IN05 
(Zdroj: Scholleová, 2017, s. 192) 

V případě, že hodnoty vychází nižší než 0,9 značí to, že podnik směřuje s 86% 

pravděpodobností k bankrotu. Pokud se pohybuje v rozmezí 0,9 až 1,6, podnik se nachází 

v „šedé zóně“, o které platí, že se z ní nedá určit, jak na tom je se svým zdravím. Hodnota 

vyšší než 1,6 vyjadřuje, že podnik vytváří s 67% pravděpodobností hodnotu (Scholleová, 

2017, s. 193). 

1.5 PESTLE analýza 

PESTLE analýza se používá ke zkoumání vnějších faktorů ovlivňujících sledovaný 

podnik. Tyto faktory představují jeho budoucí příležitosti a hrozby. PESTLE analýza 

zároveň slouží jako podklad pro tvorbu prognóz dalšího vývoje společnosti. Cílem je 

získat odpovědi na tři základní otázky: 

1. Jaké vnější faktory působí na podnik? 

2. Jaké mají na něho tyto vnější faktory účinky? 
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3. Jaký z faktorů je v blízké době nejdůležitější (Grasseová, Dubec a Řehák, 2010, 

s. 178)? 

Původně se analýza vyhodnocovala pomocí čtyř faktorů, postupem času však došlo 

k rozšíření o dva další, a to ekologický a legislativní. Součástí PESTLE analýzy jsou tyto 

faktory vnějšího prostředí: 

• politické, 

• ekonomické, 

• sociální, 

• technologické, 

• legislativní, 

• ekologické (Grasseová, Dubec a Řehák, 2010, s. 179). 

U politických faktorů je třeba se zajímat především o politickou stabilitu, politický postoj, 

politický vliv různých skupin a externí vztahy, kterými jsou například zahraniční 

konflikty (Grasseová, Dubec a Řehák, 2010, s. 179). 

Ekonomické faktory zahrnují hodnocení makroekonomické situace, a to například 

úrokové míry, míry inflace, výše hrubého domácího produktu, dále přístup k finančním 

zdrojům nebo daňové faktory u kterých se zkoumá například výše a vývoj daňových sazeb 

či cel (Grasseová, Dubec a Řehák, 2010, s. 179). 

U sociálních faktorů bereme v potaz například demografické změny společnosti, 

strukturu společnosti, vzdělanost populace, náboženství nebo kupní sílu obyvatelstva 

(Altaxo, 2019). 

Technologické faktory jsou důležité pro konkurenceschopnost podniku (Altaxo, 2019). 

Patří sem zejména nové vynálezy a objevy, rychlost morálního opotřebení, podpora 

výzkumu vládou nebo rychlost uskutečnění nových technologií (Grasseová, 2010, s. 180). 

Legislativní faktory jsou dány především státní mocí a jedná se o vyhlášky a zákony, 

státní regulace nebo regulace exportu a importu (Altaxo, 2019). 

Ekologickými faktory jsou přírodní a klimatické vlivy, globální environmentální hrozby 

mezi které patří globální oteplování, klimatické změny a další, dále sem můžou patřit  

i legislativní omezení spojená s ochranou životního prostředí (Grasseová, Dubec a Řehák, 

2010, s. 180).  
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1.6 Porterův model 

Pod jiným názvem označován i jako Porterův pětifaktorový model konkurenčního 

prostředí. Slouží k analýze oborového okolí podniku. Model je založen na principu, že 

strategické postavení podniku v určitém odvětví nebo na určitém trhu je dáno působením 

těchto pěti faktorů:  

• vyjednávací síly zákazníků, 

• vyjednávací síly dodavatelů, 

• hrozby vstupu nových konkurentů, 

• hrozby substitutů, 

• rivality firem působících na daném trhu (Keřkovský a Vykypěl, 2006, s. 53).  

Je třeba si uvědomit, že v jednotlivých odvětvích nemá všech pět faktorů stejnou váhu. 

Je to tím, že každé odvětví je jiné a má rozdílnou strukturu. Pomocí modelu podnik 

dokáže určit, který z faktorů je pro konkurenci v daném odvětví ten nejdůležitější 

(Grasseová, Dubec a Řehák, 2010, s. 191). 

1.7 SWOT analýza 

„SWOT analýza je jednou z metod strategické analýzy výchozího stavu organizace nebo 

její části, kdy na základě vnitřní analýzy (silné a slabé stránky) a vnější analýzy 

(příležitosti a hrozby) jsou generovány alternativy strategií“ (Grasseová, Dubec a Řehák, 

2010, s. 296).  

Je důležité předem určit k čemu budou sloužit výsledky analýzy. Může se jednat o jeden 

i více účelů. Výsledky ve formě SWOT matice nejčastěji slouží jako podklad k vytváření 

strategických alternativ. Mohou ale také pomoci definovat vizi společnosti, stanovit její 

strategické cíle nebo zjistit její kritické oblasti (Grasseová, 2010, s. 296−297). 

Je významným informačním zdrojem pro určování strategie. Cílem návrhu strategie je 

odstranit slabiny a hrozby podniku pomocí jeho silných stránek a strategických 

příležitostí (Keřkovský a Vykypěl, 2006, s. 123). 
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Obrázek č. 1: SWOT analýza 

(Zdroj: Exceltown, 2020) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Následující kapitola bakalářské práce je nejprve zaměřena na základní informace vybrané 

společnosti. Zejména na jeho historii, předmět podnikání a organizační strukturu. Další, 

daleko rozsáhlejší, část tvoří zpracování samotné finanční analýzy, přesněji výpočet  

a interpretace jednotlivých ukazatelů již popsaných v předchozí teoretické části. Na tuto 

problematiku navazuje řešení strategické analýzy. Závěr tvoří návrhy pro zlepšení 

finanční situace společnosti. 

2.1 Charakteristika společnosti 

   

Obrázek č. 2: Logo DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. 

 (Zdroj: DTVS, 2020) 

Název: DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. 

Sídlo: Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov 

Právní forma:  akciová společnost 

Identifikační číslo:  469 62 778 

Datum vzniku a zápisu: 7. července 1992 

Spisová značka: B 3936 vedená u Krajského soudu v Brně 

Základní kapitál: 600 000 000 Kč, splaceno: 100 % (Justice, 2020) 

2.1.1 Stručná historie  

Historie spadá až do roku 1900, kdy byla panem Doležalem založena zámečnická živnost. 

V roce 1907 došlo ve spolupráci s panem Těhníkem k založení veřejné obchodní 

společnosti DOLEŽAL – TĚHNÍK, zámečnictví Prostějov. Od té doby se název změnil 

mnohokrát. Od roku 1992 byl podnik společností s ručením omezeným, v roce 2004 se 

změnil na akciovou společnost. Současný název vznikl až v roce 2007 (DTVS, 2020). 
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2.1.2 Předmět podnikání  

Činnosti, kterými se společnost zabývá jsou následující: 

• výroba a rozvod elektřiny a tepla, 

• projektová činnost ve výstavbě, 

• podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 

• montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, 

• montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení, 

• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

• montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny, 

• kovářství, podkovářství, 

• obráběčství, 

• zámečnictví, nástrojářství, 

• vodoinstalatérství, topenářství, 

• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických   

a telekomunikačních zařízení, 

• lakýrnictví, natěračství, 

• silniční motorová doprava, 

• opravy silničních vozidel, 

• opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, 

• klempířství a oprava karoserií, 

• zednictví, 

• malířství, lakýrnictví, natěračství, 

• poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

• pokrývačství, tesařství, 

• distribuce elektřiny a plynu, 

• obchod s plynem a elektřinou, 

• truhlářství, podlahářství, 

• provozování dráhy a drážní dopravy (Justice, 2020). 
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Hlavní činností je vývoj, rekonstrukce, výroba, montáž a regenerace železničních  

a tramvajových výhybkových konstrukcí. Podílí se na vytváření železniční sítě České 

republiky, která svou hustotou patří mezi nejrozsáhlejší v Evropě. Své produkty dodává  

i do Evropy, Severní a Jižní Ameriky, Austrálie a Asie (Propagační materiály DTVS, 

2020).  

 

Obrázek č. 3: Světové působení společnosti 

(Zdroj: DTVS, 2020) 

Mezi železniční výhybkové konstrukce patří: 

• konvenční výhybky, 

• vysokorychlostní výhybky 

• vysokozátěžové výhybky, 

• výhybky pro průmyslové vlečky,  

• polní a důlní výhybky (Propagační materiály DTVS, 2020). 

Mezi tramvajové výhybkové konstrukce se řadí: 

• žlábkové výhybkové konstrukce pro městskou a příměstskou dopravu, 

• kompletní dopravní systém pro inteligentní řízení tramvajové výhybky (Propagační 

materiály DTVS, 2020).               
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2.1.3 Organizační struktura  

Následující schéma zachycuje strukturu platnou k 1. 1. 2019 a jedná se pouze  

o zjednodušenou verzi. Důležité je zmínit, že moje bakalářská práce je zaměřena na 

finanční situaci společnosti v letech 2014–2018, kdy závod servisních prací byl ještě do 

31. 12. 2018 samostatnou dceřinou společností. Z tohoto důvodu nejsou hodnoty závodu 

servisních prací zahrnuty v mé bakalářské práci. 

Struktura společnosti je rozdělena do tří součtových úrovní: holdingové centrum, závod 

servisních prací a závod výhybkárna a strojírna. Holdingové centrum se skládá z několika 

dalších center. Některé z těchto center se dělí na další menší specifické oblasti. Například 

centrum řízení a jakosti zahrnuje úsek technické kontroly nebo metrologie, centrum 

technického ředitele se zabývá investicemi, správou majetku, reklamacemi, 

monitoringem nebo životností produktů (Organizační schéma DTVS, 2019). 

Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Činí důležitá rozhodnutí, týkající se 

například změn stanov, zvýšení či snížení základního kapitálu, voleb a odvolání členů 

představenstva nebo schválení účetní závěrky (Firemní portrét DTVS, 2018). 

Představenstvo je statutárním orgánem. Řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem 

(Firemní portrét DTVS, 2018). Má aktuálně šest členů, z nichž jeden je předseda a jeden 

místopředseda (Justice, 2020).  

Obrázek č. 4: Zjednodušené organizační schéma společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Organizační schéma DTVS, 2019) 
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Dozorčí rada je kontrolním orgánem, který dohlíží na výkon představenstva a na 

podnikatelskou činnost společnosti. Jejím úkolem je přezkoumání účetní závěrky  

a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Po kontrole dává své vyjádření, případně 

i určité návrhy představenstvu a valné hromadě (Firemní portrét DTVS, 2018). Je tvořena 

třemi členy (Justice, 2020). 

Výkonnými orgány společnosti jsou generální ředitel, představitel vedení pro jakost, 

environment a BOZP, ředitel dostavby areálu, odborní ředitelé, ředitel závodu 

výhybkárna a strojírna, ředitel závodu servisních prací, majitelé a manažeři procesů 

(Firemní portrét DTVS, 2018). 

Průměrný počet zaměstnanců se pohyboval ve sledovaných letech v rozmezí od 398 do 

449, kdy bylo v řídících orgánech kolem 15 zaměstnanců (Účetní závěrky,  

2014–2018). 

Dceřinou společností se 100% podílem vlastnictví je DT – Slovenská výhybkáreň,   

s. r. o., která sídlí v Novém Mestě nad Váhom. Tato dceřiná společnost nabízí kompletní 

sortiment výhybek a výhybkových součástí pro železniční a tramvajové výhybky, stejně 

jako její mateřská společnost (DTVS, 2020). 

 

Obrázek č. 5: Logo dceřiné společnosti 

 (Zdroj: DTVS, 2020) 

2.2 Finanční analýza 

Tato podkapitola se zabývá výpočtem jednotlivých ukazatelů finanční analýzy v letech 

2014–2018. Vychází se z postupů určených v teoretické části práce. Podkladem pro 

zpracování jsou výroční zprávy společně s účetními závěrkami společnosti za období  

2014–2018 a také konzultace s daňovým specialistou společnosti.  
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2.2.1 Analýza absolutních ukazatelů  

Dělí se na horizontální a vertikální analýzu. Pomocí jejich zpracování se zjišťuje, jaké 

změny nastaly v jednotlivých položkách rozvahy a výkazu zisku a ztráty za sledované 

období. 

2.2.1.1 Horizontální analýza  

Horizontální analýza sleduje změny absolutní a procentuální. Zatímco absolutní jsou 

v tabulkách uvedeny v tisících korunách, procentuální jsou v procentech. Následující 

tabulky obsahují pouze nejdůležitější položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Horizontální analýza aktiv 

V letech 2014 a 2015 se v rozvaze objevovalo označení krátkodobý finanční majetek. 

Došlo však ke změně a v následujících letech je tento řádek nazýván jako peněžní 

prostředky. V tabulce používám aktuální verzi i u starších let. 

Tabulka č. 4: Horizontální analýza aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

Horizontální 

analýza aktiv 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Aktiva celkem -52 793 -3,00 -197 949 -11,58 -35 486 -2,35 152 973 10,36 

Stálá aktiva -159 542 -15,74 -58 420 -6,84 -91 318 -11,48 -38 631 -5,49 

DNM -5 412 -17,44 4 228 16,50 4 184 14,02 -20 299 -59,64 

DHM 57 254 11,55 22 422 4,06 8 716 1,51 11 396 1,95 

DFM -211 384 -43,43 -85 070 -30,90 -104 218 -54,79 -29 728 -34,57 

Oběžná aktiva 99 277 14,76 -152 027 -19,70 45 959 7,42 167 745 25,20 

Zásoby 52 904 16,52 -74 152 -19,87 5 987 2,00 104 729 34,34 

Dlouh. pohledávky 3 541 139,91 -1 315 -21,66 -455 -9,56 -1 288 -29,94 

Krátk. pohledávky -1 729 -0,62 -113 073 -41,07 45 327 27,94 40 890 19,70 

Peněžní prostředky 44 561 61,43 36 513 31,18 -4 900 -3,19 23 414 15,74 

Časové rozlišení A 7 472 9,73 12 498 14,83 9 873 10,20 23 859 22,38 

 

Platí, že celková aktiva se rovnají celkovým pasivům. Tedy, že změny v jednotlivých 

letech u celkových aktiv jsou totožné se změnami u celkových pasiv. Celková aktiva mají 

ve sledovaném období klesající tendenci, to se však změnilo v letech 2017/2018, kdy 

došlo k nárůstu o 10,36 %, v absolutní hodnotě se jedná o 152 973 tis. Kč.  

Mezi lety 2014 a 2015 poklesla stálá aktiva o 15,74 % (159 542 tis. Kč). Tomu napomohl 

ve velké míře pokles dlouhodobého finančního majetku, z části i pokles dlouhodobého 

nehmotného majetku. Dlouhodobý finanční majetek klesl o tolik z důvodu vytvoření 
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opravných účetních položek za majetkem tehdy ještě dceřiné společnosti Bari Fonderie 

Meridionali, SpA., která byla v roce 2015 v insolvenčním řízení. V roce 2019 došlo 

k likvidaci této společnosti a k jejímu převedení na nového majitele. Zároveň poklesl  

i dlouhodobý nehmotný majetek, ne však v takové míře jako u finančního. Co se týká 

oběžných aktiv, změna byla kladná. Platí to i u jejich jednotlivých položek, výjimkou 

jsou krátkodobé pohledávky, které se snížily o 0,62 % (1 729 tis. Kč). Toto snížení je ale 

ve srovnání s výší dalších položek zanedbatelná.  

V letech 2015 až 2016 se stálá aktiva opět snížila, hlavní příčinou poklesu je opět 

dlouhodobý finanční majetek. Stejně jako v předchozím roce je to z důvodu vytvoření 

opravných položek na Bari Fonderie Meridionali, SpA. Oběžná aktiva se snížila 

a společně s nimi i zásoby a dlouhodobé i krátkodobé pohledávky. Pokles pohledávek 

zapříčinily nižší tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. V roce 2016 se jednalo  

o téměř 500 tis. Kč. V samotných zásobách největší pokles zaznamenala nedokončená 

výroba a polotovary.  

Oproti roku 2016 se v roce 2017 stálá aktiva snižují o 11,48 % (91 318 tis. Kč), stejně tak 

i dlouhodobý finanční majetek, a to ze stejného důvodu jako předchozí roky. U oběžných 

aktiv došlo ke kladné změně, největší podíl na tom má zvýšení krátkodobých pohledávek  

o 27,94 % (45 327 tis. Kč). Toto meziroční srovnání je jediné ze sledovaných období, 

které zaznamenává snížení peněžních prostředků. 

Při srovnání let 2017 a 2018 vyšla změna u celkových aktiv poprvé za sledované období 

kladně. Stálá aktiva však vychází v záporných číslech. Důvodem je pokles dlouhodobého 

nehmotného majetku, přesněji jde hlavně o dlouhodobý nedokončený nehmotný majetek, 

a to z důvodu účetních operací z titulu výzkumu a vývoje. Oběžná aktiva mezi těmito lety 

vykazují nejvyšší růst, a to o 25,20 % (167 745 tis. Kč). Zvýšily se zásoby, krátkodobé 

pohledávky i peněžní prostředky, jedině dlouhodobé pohledávky se snižují, a to  

o 29,94 % (1 288 tis. Kč).  

Souhrnně lze říci, že stálá aktiva mají v celém sledovaném období snižující se tendenci. 

Z nich dlouhodobý finanční majetek také klesal a dlouhodobý hmotný majetek vykazoval 

ve všech meziročních srovnáních nárůst. To znamená, že společnost stále investuje do 

nových zařízení a strojů. Oběžná aktiva jsou také kladná, až na období 2015/2016, kdy 
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bylo méně pohledávek a zásob. Časová rozlišení aktiv nejsou oproti ostatním položkám 

příliš velké a nemění se nijak zásadně.    

 

Graf č. 1: Vývoj aktiv v letech 2014–2018 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

V grafu č. 1 můžeme vidět strukturu aktiv ve sledovaném období. Celková aktiva dosáhla 

maxima v roce 2014, poté mírně klesala až do roku 2017. V roce 2018 se jejich hodnota 

zvýšila. Dále graf ukazuje, že stálá aktiva převyšují oběžná aktiva ve všech letech kromě 

posledního roku 2018.  Nejmenší část z celkových aktiv tvoří časové rozlišení, které má 

v čase rostoucí tendenci.   

Horizontální analýza pasiv 

V roce 2014 a 2015 obsahovala rozvaha položku s názvem bankovní úvěry a výpomoci. 

V dalších letech ale tento název již neexistuje. Proto je pro srovnatelnost dat důležité pro 

první dva roky rozpočítat tyto bankovní úvěry a výpomoci podle toho, zda jsou 

krátkodobé nebo dlouhodobé do krátkodobých nebo dlouhodobých závazků. Struktura 

tabulky je sestavena podle současně platné rozvahy. 
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Tabulka č. 5: Horizontální analýza pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

Horizontální 

analýza pasiv 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Pasiva celkem -52 793 -3,00 -197 949 -11,58 -35 486 -2,35 152 973 10,36 

Vlastní kapitál -19 463 -1,74 2 799 0,26 -27 521 -2,50 18 380 1,71 

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

Kapitálové fondy -7 996 -24,29 -57 -0,23 -16 905 -67,97 2 113 26,52 

Fondy ze zisku 6 160 9,18 751 1,02 1 767 2,39 2 460 3,24 

VH min. let 98 982 35,11 -12 296 -3,23 984 0,27 -4 347 -1,18 

VH běžného úč. o. -116 609 -86,56 14 401 79,52 -13 367 -41,12 18 154 94,83 

Cizí zdroje -33 330 -5,16 -200 748 -32,77 -7 982 -1,94 134 609 33,34 

Rezervy 3 034 3,67 -23 195 -27,04 -3 912 -6,25 127 813 217,88 

Dlouh. závazky 45 795 52,00 -61 710 -46,10 -30 341 -42,06 -41 803 -100,00 

Krátk. závazky -82 159 -17,29 -115 843 -29,48 26 271 9,48 48 599 16,02 

Časové rozlišení P 0 0,00 0 0,00 17 X -16 -94,12 

  

Jak už bylo uvedeno u horizontální analýzy aktiv, změny u aktiv se rovnají změnám  

u pasiv. U celkových pasiv dochází až do roku 2017 k záporným změnám. V roce 2018 

pak celková pasiva vzrostla o 10,36 % (152 973 tis. Kč).  

Mezi lety 2014 a 2015 se vlastní kapitál snížil o 1,74 % (19 463 tis. Kč). Kapitálové fondy 

taktéž, a to téměř o čtvrtinu. Fondy ze zisku rostly stejně jako výsledek hospodaření 

minulých let. Důležitý je zde výsledek hospodaření běžného účetního období, který 

v tomto meziročním srovnání klesá o 86,56 % (116 609 tis. Kč). V roce 2014 dceřiná 

společnost DT – Slovenská výhybkáreň, s. r. o. vyplatila společnosti dividendy v hodnotě 

2 milionů eur, to navýšilo výsledek hospodaření v tomto roce. V roce 2015 naopak 

poklesl výsledek hospodaření z důvodu tvorby větší opravné položky na Bari Fonderie 

Meridionali, SpA. Lze tedy říci, že události v těchto dvou letech měly opačný vliv na 

výsledek hospodaření. V roce 2014 výsledek hospodaření navýšily a v roce 2015 naopak 

snížily. Proto je konečná změna tak velká. Cizí zdroje se snížily o 5,16 % (33 330 tis. 

Kč). Pokles je zapříčiněn snížením krátkodobých závazků, dlouhodobé závazky a rezervy 

naopak vzrostly.  

V období 2015 až 2016 došlo pouze k malým změnám ve vlastním kapitálu, kapitálových 

fondech, fondech ze zisku a ve výsledku hospodaření minulých let. Velký nárůst 

zaznamenal výsledek hospodaření běžného účetního období, přesně o 79,52 %  
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(14 401 tis. Kč). Cizí zdroje poklesly o 32,77 % (200 748 tis. Kč) společně s rezervami  

a dlouhodobými i krátkodobými závazky. V roce 2015 se začínají splácet dlouhodobé 

investiční úvěry na pořízení obráběcích center, a proto se snižují dlouhodobé závazky.  

Porovnáním roků 2016 a 2017 klesá vlastní kapitál i cizí zdroje. Podstatné snížení 

o 67,97 % (16 905 tis. Kč) zaznamenaly kapitálové fondy. Hlavní příčinou bylo přecenění 

majetku a závazků. Poklesl i výsledek hospodaření běžného účetního období, kdy byla 

vyplacena na základě dobrých hospodářských výsledků záloha na podíly na zisku  

– dividendy. Společnost dále splácí své úvěry, a proto se opět snižují dlouhodobé 

závazky. V roce 2017 poprvé vzniká časové rozlišení pasiv, a to v absolutní hodnotě  

17 tis. Kč. 

Mezi lety 2017 a 2018 vzrostl vlastní kapitál. Dlouhodobé závazky se snížily o 100 % 

(41 803 tis. Kč) v důsledku splacení všech úvěrů podle úvěrové smlouvy. I tak se však 

cizí zdroje zvýšily z důvodu vysokého nárůstu rezerv.  

Souhrnně lze říci, že vlastní kapitál nezaznamenává žádné velké výkyvy, rozdíl mezi roky 

je maximálně 2,50%. Základní kapitál je neměnný a ve všech letech nulový. Cizí zdroje 

dosahují ve srovnávaných letech záporných hodnot, až na poslední rok 2018. Časové 

rozlišení pasiv je do roku 2016 nulové a poté tvoří pouze zanedbatelnou část pasiv.  

 

Graf č. 2: Vývoj pasiv v letech 2014–2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 
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Graf č. 2 zobrazuje strukturu pasiv ve sledovaném období. Je patrné, že vlastní kapitál 

tvoří zhruba 2/3 z celkových aktiv, zbylou 1/3 představují cizí zdroje. Vlastní kapitál se 

drží celou dobu víceméně na stejně úrovni. To se nedá říci o cizích zdrojích. V letech 

2014 a 2015 jsou hodnoty srovnatelné, v letech 2016 a 2017 však došlo k poklesu  

a poslední rok k opětovnému nárůstu. Časové rozlišení pasiv není na obrázku ani vidět, 

protože jeho hodnoty jsou velice nízké.  

Horizontální analýza VZZ  

Ve výkazu zisku a ztráty nastaly v roce 2016 změny stejně jako u rozvahy. Některé 

položky jako například přidaná hodnota nebo obchodní marže byly z výkazu úplně 

vymazány. Naopak přibyla například položka čistý obrat za účetní období. Pro následující 

tabulku použiji jeho platnou verzi.  

Tabulka č. 6: Horizontální analýza VZZ 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

Horizontální 

analýza VZZ 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Tržby za prodej 

vlastních výrobků  

a služeb 

362 787 30,94 -473 539 -30,84 -99 833 -9,40 255 042 26,51 

Tržby za prodej 

zboží 
-3 434 -50,12 -2 421 -70,83 3 012 302,11 27 985 698,05 

Výkonová 

spotřeba 
220 793  28,81 -409 299 -41,47 23 633 4,09 130 685 21,73 

Náklady 

vynaložené na 

prodané zboží 

-3 671 -54,97 -2 228 -74,09 3 040 390,24 26 776 701,13 

Spotřeba materiálu  

a energie 
127 031 20,36 -280 679 -37,38 1 870 0,40 100 108 21,21 

Služby 97 433 71,78 -126 392 -54,21 18 723 17,54 3 801 3,03 

Změna stavu 

zásob vlastní 

činnosti 

-13 152 -26,58 24 543 67,54 -92 769 -152,38 -7 053 -22,12 

Aktivace -1 660 -21,53 -20 499 -338,83 2 890 20,00 465 4,02 

Osobní náklady 32 012 13,63 -11 424 -4,28 3 502 1,37 30 202 11,66 

Mzdové náklady 23 451 14,54 5 538 3,00 1 991 1,05 21 288 11,07 

Úpravy hodnot 

DHM a DNM 
41 469 111,72 14 313 18,21 1 625 1,75 4 745 5,02 

Ostatní provozní 

výnosy 
14 894 378,89 5 649 30,01 -1 412 -5,77 38 355 166,31 

Tržby z prodeje 

DM 
175 19,21 -749 -68,97 182 54,01 -16 -3,08 

Tržby z prodeje 

materiálu 
10 735 48,43 -21 934 -66,67 1 207 11,01 1 551 12,74 

Ostatní provozní 

náklady 
644 6,90 169 310 1 696,66 -163 754 -91,34 112 028 721,13 
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Provozní VH 62 448 30,50 -324 464 -121,44 120 251 209,90 43 854 69,65 

Finanční VH -172 853 -398,27 324 821 150,20 -116 111 -106,95 -31 129 -412,63 

VH před 

zdaněním 
-110 405 -68,44 357 0,70 4 140 8,07 12 725 22,96 

Daň z příjmů 6 204 23,32 -14 044 -42,80 -11 493 -61,24 23 571 324,00 

VH za úč. o. -116 609 -86,56 14 401 79,52 15 633 48,09 -10 846 -22,53 

Čistý obrat  

za úč. o. 
325 870 25,66 -474 681 -29,75 -91 357 -8,15 291 544 28,32 

 

Hlavní činností společnosti je výroba. Z toho vyplývá, že jsou pro ni velice důležité tržby 

za prodej vlastních výrobků a služeb. Ty tvoří ve srovnání s tržbami za prodej zboží, 

dlouhodobý majetek a materiál naprosto dominantní část všech tržeb.  

V roce 2015 tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vzrostly oproti roku 2014  

o 30,94 % (362 787 tis. Kč). Tyto tržby dosahovaly v roce 2015 

1 535 456 tis. Kč, což bylo nejvíce z celého sledovaného období. Tržby za prodej zboží 

se snížily zhruba o polovinu. Výkonová spotřeba vzrostla téměř stejně úměrně jako tržby 

za prodej vlastních výrobků a služeb, a to o 28,81 % (220 793 tis. Kč). Osobní náklady 

tvoří z největší části mzdové náklady, dále pak náklady na sociální zabezpečení,  

zdravotní pojištění a sociální náklady. Z tabulky je zřejmé, že mezi lety 2014 a 2015 došlo 

k růstu osobních i mzdových nákladů. K tomu přispělo navýšení o 51 zaměstnanců  

a meziroční růst mezd. Úpravy hodnot DHM a DNM rostly zejména z důvodu nákupu 

frézovacího centra WaCo III v hodnotě 145 mil. Kč. Z důvodu vysokých tržeb se navýšil 

o 30,50 % (62 448 tis. Kč) i provozní výsledek hospodaření. Finanční výsledek 

hospodaření naopak klesl o 398,27 % (172 853 tis. Kč) v důsledku menších výnosů  

a podstatně větší tvorby opravných položek na Bari Fonderie Meridionali, SpA. v roce 

2015. Výsledek hospodaření za běžné účetní období klesá převážně z důvodu poklesu 

finančního výsledku hospodaření o 86,56 % (116 609 tis. Kč). 

Mezi lety 2015 a 2016 dochází k poklesu všech tržeb i výkonové spotřeby. Osobní 

náklady jsou nižší, a to vlivem snížení počtu zaměstnanců (o 14), nikoliv průměrného 

výdělku. Úpravy hodnot DHM a DNM opět rostou, protože společnost investovala do 

nových strojů. Nejvýznamnější investicí do DHM byl nákup stroje na odporové svařování 

od firmy Schlatter za 38,1 mil. Kč. Největší změna vznikla u ostatních provozních 

nákladů o 1 696,66 %. V absolutní hodnotě se jedná o částku „pouze“ 169 310 tis. Kč. 

Ke snížení provozního výsledku hospodaření o 121,44 % (324 464 tis. Kč) přispěly nižší 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2016. Finanční výsledek hospodaření 
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dosahuje kladných hodnot pouze v roce 2016, oproti roku 2015 se změnil o 150,20 % 

(324 821 tis. Kč). Je to dáno tím, že v roce 2016 společnost čerpala velkou část svých 

opravných položek, a to z důvodu částečného odpisu půjček v souladu se schváleným 

procesem vyrovnání tehdejší dceřiné společnosti Bari Fonderie Meridionali, SpA. 

V ostatních letech pak opravné položky ve větší míře tvořily. Rostoucí tendenci 

o 79,52 % (14 401 tis. Kč) zaznamenává výsledek hospodaření za běžné účetní období. 

V období 2016 až 2017 tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb opět klesají a v roce 

2017 dosahují nejnižších hodnot z celého sledovaného období. Ostatní druhy tržeb rostou, 

stejně jako osobní a mzdové náklady. Ostatní provozní náklady klesají o 91,34 % 

(163 754 tis. Kč), protože v roce 2016 došlo k odpisu nedobytných pohledávek, převážně 

opět na Bari Fonderie Meridionali, SpA. Provozní výsledek hospodaření vzrostl 

o 209,90 % (120 251 tis. Kč). Finanční výsledek hospodaření se snižuje o více než 

100 %. Výsledek běžného účetního období roste o téměř 50 %.  

Oproti roku 2017 v roce 2018 vzrostly o 26,51 % (255 042 tis. Kč) tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb, které jsou pro společnost nejdůležitější. Osobní i mzdové 

náklady rostou o zhruba 11 %. Stejně tak se zvyšuje provozní výsledek hospodaření  

o 69,65 % (43 854 tis. Kč). Finanční výsledek hospodaření klesá společně  

stejně jako výsledek hospodaření za běžné účetní období.  

Souhrnně lze říci, že tržby za prodej vlastních výrobků a služeb dosahují svého maxima 

v roce 2015 a poté mají až do roku 2017 klesající tendenci, v posledním roce 2018 

začínají opět růst. Tržby za prodej zboží se do roku 2016 také snižují a v dalších letech 

rostou, v posledním roce dokonce o 698,05 %. Výkonová spotřeba kolísá s ohledem na 

celkové výkony. Osobní náklady klesají pouze v roce 2016. Mzdové náklady neustále 

rostou. Provozní výsledek hospodaření je ve všech letech až na rok 2016 kladný. To samé 

se nedá tvrdit o finančním výsledku hospodaření, ten má naopak kromě roku 2016 

všechny hodnoty záporné. Výsledek hospodaření za běžné účetní období dosahuje vždy 

kladných hodnot a zároveň v průběhu sledovaného období kolísá. Největší pokles 

zaznamenává mezi lety 2014 a 2015. Vznikl z důvodu vyplacení dividend od dceřiné 

společnosti DT – Slovenská výhybkáreň, s. r. o. v roce 2014 a současně je zapříčiněn 

tvorbou opravných položek na Bari Fonderie Meridionali, SpA. v roce 2015. 
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2.2.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza zobrazuje procentuální podíl jednotlivých položek rozvahy 

k rozvrhové základně, kterou představují celková aktiva/pasiva. 

Vertikální analýza aktiv 

Tabulka č. 7: Vertikální analýza aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

Vertikální analýza aktiv  
v % 

2014 2015 2016 2017 2018 

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

Stálá aktiva 57,49 49,94 52,61 47,69 40,84 

DNM 1,76 1,50 1,97 2,31 0,84 

DHM 28,12 32,34 38,06 39,56 36,55 

DFM 27,61 16,10 12,58 5,83 3,45 

Oběžná aktiva 38,15 45,13 40,99 45,09 51,15 

Zásoby 18,17 21,83 19,78 20,66 25,15 

Dlouhodobé pohledávky 0,14 0,36 0,31 0,29 0,18 

Krátkodobé pohledávky 15,72 16,10 10,73 14,06 15,25 

Peněžní prostředky 4,12 6,85 10,16 10,07 10,56 

Časové rozlišení aktiv 4,36 4,93 6,40 7,22 8,01 

 

Z tabulky č. 7 lze vyčíst, že stálá aktiva tvoří ve všech letech kromě posledního větší část 

celkových aktiv než oběžná aktiva. Největší zastoupení ve stálých aktivech má 

dlouhodobý hmotný majetek, který zahrnuje především budovy, stavby a pracovní stroje.  

Dlouhodobý finanční majetek má klesající tendenci. Oproti dlouhodobému hmotnému 

majetku a dlouhodobému finančnímu majetku dosahuje dlouhodobý nehmotný majetek 

nízkých hodnot.  

U oběžných aktiv platí, že zásoby tvoří jeho podstatnou část. Protože je hlavním 

předmětem podnikání společnosti výroba – největší část zásob zaujímá materiál společně 

s nedokončenou výrobou a polotovary. Krátkodobé pohledávky jsou mnohonásobně 

vyšší než dlouhodobé. Dlouhodobé pohledávky tvoří v roce 2014 pouze 0,14 % 

z celkových aktiv. V roce 2015 se zvyšují na 0,36 % a v dalších letech postupně klesají. 

Krátkodobé pohledávky jsou hned po zásobách druhou největší položkou v oběžných 

aktivech. Největší část pohledávek představují pohledávky vůči odběratelům. Peněžní 

prostředky se v čase zvyšují, až na rok 2017, kdy se podíl na celkových aktivech nepatrně 
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snížil. V roce 2018 je jejich podíl na celkových aktivech více než dvojnásobný ve 

srovnání s rokem 2014. Časové rozlišení aktiv má rostoucí tendenci.   

Vertikální analýza pasiv 

Tabulka č. 8: Vertikální analýza pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

Vertikální analýza pasiv 
v % 

2014 2015 2016 2017 2018 

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

Vlastní kapitál 63,36 64,18 72,76 72,65 66,96 

Základní kapitál 34,04 35,09 39,69 40,64 36,83 

Kapitálové fondy 1,87 1,46 1,65 0,54 0,62 

Fondy ze zisku 3,81 4,29 4,90 5,14 4,80 

VH minulých let 16,00 22,28 24,38 25,03 22,42 

VH běžného účetního období 7,64 1,06 2,15 1,30 2,29 

Cizí zdroje 36,64 35,82 27,24 27,35 33,04 

Rezervy 4,69 5,02 4,14 3,97 11,45 

Dlouhodobé závazky 5,00 7,83 4,77 2,83 0,00 

Krátkodobé závazky 26,95 22,98 18,33 20,55 21,60 

Časové rozlišení pasiv 0,0000 0,0000 0,0000 0,0012 0,0001 

  

V celém sledovaném období tvoří vlastní kapitál více než dvojnásobek cizích zdrojů. 

Nejvýznamnější položkou vlastního kapitálu z hlediska velikosti je základní kapitál. 

Hodnota základního kapitálu se během sledovaného období nemění, jeho podíl 

v celkových pasivech však ano. V roce 2014 dosahoval 34,04 %, v následujících letech 

rostl až k 40,64 % v roce 2017. V roce 2018 došlo k poklesu na 36,83 %. Kapitálové 

fondy jsou v prvních třech letech téměř srovnatelné, v posledních dvou letech 

jsou podstatně nižší. Do vlastního kapitálu patří i položky výsledek hospodaření minulých 

let a výsledek hospodaření běžného účetního období. Větší část dlouhodobě zaujímá 

výsledek hospodaření minulých let. Největší podíl tvoří v roce 2017 s 25,03 %.  

Největší část cizích zdrojů tvoří krátkodobé závazky. Dlouhodobé závazky od roku 2015 

klesají a v posledním roce zcela zanikají. Výše vytvořených rezerv je  

v jednotlivých letech srovnatelná, výjimkou je poslední rok 2018, kdy se podíl na 

celkových pasivech oproti minulým letům více než zdvojnásobil. Časové rozlišení pasiv 
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je v letech 2014, 2015 a 2016 nulové, v posledních dvou letech tvoří minimální podíl 

0,0012 % a 0,0001 %. 

2.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů  

Do analýzy rozdílových ukazatelů řadíme čistý pracovní kapitál z hlediska manažerského 

přístupu, čisté pohotové prostředky a čistý peněžně-pohledávkový finanční fond (čistý 

peněžní majetek). Výsledné hodnoty těchto ukazatelů jsou v tabulce uvedeny v tisících 

korunách. 

Tabulka č. 9: Analýza rozdílových ukazatelů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

Rozdílové ukazatele v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

ČPK (manažerský přístup) 197 358 378 794 342 610 362 298 481 444 

ČPP  -402 508 -275 788 -123 432 -154 603 -179 788 

ČPM -122 924 5 608 43 576 57 277 71 694 

 

Čistý pracovní kapitál z hlediska manažerského přístupu dosahuje ve všech 

sledovaných letech kladných hodnot. To dokazuje, že společnost disponuje většími 

oběžnými aktivy než krátkodobými závazky, tedy je schopna splatit všechny své 

krátkodobé závazky ze svých oběžných aktiv. Zároveň má k dispozici tzv. „finanční 

polštář“, který ji ochraňuje před mimořádnými výdaji. Hodnota ukazatele v roce 2014 je 

oproti roku 2015 téměř poloviční, v letech 2016 a 2017 si udržuje srovnatelnou hodnotu. 

V posledním roce 2018 nastal skok o 119 146 tis. Kč. Ten zapříčinil především nárůst 

oběžných aktiv, zejména zásob. 

Čisté peněžní prostředky posuzují, zda společnost dokáže uhradit své krátkodobé 

závazky pouze ze svých pohotových peněžních prostředků. Tento ukazatel je považován 

za nejpřísnější. Hodnoty jsou ve všech letech záporné. Z toho vyplývá, že společnost 

nedisponuje dostatečným krátkodobým finančním majetkem ke splacení svých 

krátkodobých závazků.   

Čistý peněžní majetek neboli čistý peněžně-pohledávkový finanční fond je mezi 

ukazateli zlatou střední cestou. Oběžná aktiva se snižují o zásoby a zkoumá se, zda tato 

hodnota pokryje krátkodobé závazky. Společnost dosahuje kromě roku 2014 vždy 

kladných hodnot. V prvním roce by krátkodobé závazky nedokázala splatit. Z tabulky lze 

vyčíst, že čistý peněžní majetek má rostoucí tendenci. 
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2.2.3 Analýza poměrových ukazatelů  

Součástí analýzy poměrových ukazatelů jsou ukazatele rentability, likvidity, aktivity, 

zadluženosti, provozní ukazatele a ukazatele na bázi cash flow. Výsledky těchto 

ukazatelů se hodnotí ve srovnání s oborovým průměrem získaným z webových 

stránek Ministerstva průmyslu a obchodu, případně s doporučenými hodnotami. Pro 

výpočet oborového průměru jsem zvolila jako klasifikaci ekonomické činnosti  

CZ-NACE 30 - Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, který společnost 

používá i pro účely statistického zpracování dat.  

2.2.3.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability vypovídají o celkové efektivnosti společnosti a její schopnosti tvořit 

zisk z investovaného kapitálu. Postupně se budeme zabývat rentabilitou celkových aktiv, 

vlastního kapitálu, tržeb, a nakonec dlouhodobých zdrojů. Uvedené hodnoty jsou 

uvedeny v procentech.  

Tabulka č. 10: Ukazatele rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018, MPO 2014–2018) 

Ukazatele rentability v % 2014 2015 2016 2017 2018 

ROA  7,64 1,06 2,15 1,30 2,29 

Oborový průměr  8,51 6,33 6,59 2,46 3,12 

ROE 12,06 1,65 2,96 1,78 3,42 

Oborový průměr  18,82 16,15 15,00 4,70 6,34 

ROS 11,42 1,18 3,06 1,98 2,99 

Oborový průměr  11,97 8,24 9,19 4,26 4,73 

ROCE 11,85 2,17 3,24 2,02 3,74 

  

Rentabilita celkových aktiv zaznamenává kolísavý průběh. Jednoznačně nejvyšších 

hodnot dosahuje v roce 2014, a to 7,64 %. Je to zapříčiněno tím, že v tomto roce byl 

výsledek hospodaření po zdanění mnohonásobně vyšší než všechny následující roky. 

Nejnižší rentabilitou disponoval podnik v roce 2015, kdy se snížil výsledek hospodaření 

po zdanění oproti roku 2014 o 172 853 tis. Kč a zároveň byly tvořeny větší opravné položky 

na tehdejší dceřinou společnost Bari Fonderie Meridionali, SpA. Společnost zhodnotila 

pouze 1,06 % ze svých celkových aktiv. V dalších letech jsou výsledky ukazatelů nízké, 

avšak pozitivní je, že nedosahují záporných hodnot. Hodnota v roce 2014 se jako jediná 

blíží k oborovému průměru, v dalších letech má společnost výrazně nižší rentabilitu.  
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Rentabilita vlastního kapitálu je opět nejvyšší v roce 2014, a to ze stejných důvodů jako 

u předchozího ukazatele. Ziskovost společnosti dosáhla 12,06 %. Vlastní kapitál se 

v celém sledovaném období drží na srovnatelné úrovni, výsledná rentabilita se tedy odvíjí 

pouze od toho, jak se mění výsledek hospodaření v jednotlivých letech. V roce 2015 

společnost evidovala nejnižší zisk z investovaného kapitálu, a to 1,65 %. V letech  

2016, 2017 a 2018 hodnoty kolísají v závislosti na výši již zmiňovaného výsledku 

hospodaření. Oborový průměr společnost nesplňuje ani v jednom roce, v prvním roce se 

mu alespoň přibližuje.   

Rentabilita tržeb kopíruje trend předešlých ukazatelů. Znovu v roce 2014 dosahuje 

mnohonásobně vyšších hodnot. V roce 2015 měla společnost největší tržby ze všech let. 

To společně s nejnižším výsledkem hospodaření zapříčinilo její nízkou (1,18%) 

rentabilitu tržeb v tomto roce. Stejně jako u předchozích ukazatelů jsou výsledné hodnoty 

srovnatelné s oborovým průměrem pouze v roce 2014. Další roky jsou výrazně nižší. 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů také napodobuje vývoj ostatních ukazatelů 

rentability. Nejlepšího výsledku docílila společnost v roce 2014, kdy ukazatel vystoupal 

na 11,85 %. Nejhorší hodnoty 2,02 % dosáhla v roce 2017. 

 

Graf č. 3: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2014–2018 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 
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Graf č. 3 zachycuje vývoj ukazatelů rentability v daném období. Je zřejmé, že všechny 

ukazatele mají velice podobný vývoj. V roce 2014 jsou všechny několikanásobně vyšší 

než v následujících letech, ve kterých hodnoty rapidně klesají a dále kolísají.  

2.2.3.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyhodnocují, zda dokáže společnost splácet své krátkodobé závazky. 

K tomuto účelu se využívá okamžitá, pohotová a běžná likvidita. 

Tabulka č. 11: Ukazatele likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018, MPO 2014–2018) 

Ukazatele likvidity  2014 2015 2016 2017 2018 

Okamžitá likvidita 0,15 0,30 0,55 0,49 0,49 

Oborový průměr  0,25 0,14 0,09 0,12  0,17 

Pohotová likvidita 0,74 1,01 1,16 1,19 1,20 

Oborový průměr  0,86  0,73 0,67  0,78  0,72 

Běžná likvidita 1,42 1,96 2,24 2,19 2,37 

Oborový průměr  1,44  1,37  1,35  1,67  1,52 

 

Okamžitá likvidita je nejpřísnější, protože se počítá pouze s pohotovými platebními 

prostředky, tedy s peněžními prostředky v pokladně a na účtech. Doporučená hodnota se 

má pohybovat v rozmezí 02–0,5, což společnost splňuje až na rok 2014 a 2016. V obou 

letech je však odchylka minimální. V roce 2014 měla společnost k dispozici nejméně 

peněžních prostředků a zároveň disponovala nejvyššími krátkodobými závazky. Právě 

proto zaznamenává nepatrně nižší hodnotu, než je doporučená. Jediným rokem, ve kterém 

společnost nepřesáhla oborový průměr byl rok 2014. Ve všech ostatních letech byly 

výsledné hodnoty minimálně dvojnásobné. To značí, že společnost je schopna bez 

problémů uhradit své krátkodobé závazky.   

Pohotová likvidita je méně přísná, kromě pohotových peněžních prostředků obsahuje  

i pohledávky. Měla by se nacházet v intervalu 1–1,5. To společnosti opět splňuje. 

Výjimkou je rok 2014, kdy vychází pohotová likvidita 0,74. Hodnoty mají v čase rostoucí 

tendenci. Oborový průměr je vyšší pouze v roce 2014, v dalších letech je na tom 

společnost lépe.  

Běžná likvidita řeší, zda by společnost dokázala splatit své krátkodobé závazky ze svých 

oběžných aktiv. Je tedy podstatně rozsáhlejší než předchozí likvidity. Za doporučené 

hodnoty jsou považovány ty, které se nachází v rozmezí 1,8–2,5. Jedině v roce 2014 se 
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to nepovedlo splnit s hodnotou 1,42. Krátkodobé závazky byly v tomto roce nejvyšší  

a zároveň v poměru k nim byla oběžná aktiva nižší než v ostatních letech. Rozdíl mezi 

skutečným a doporučeným výsledkem však není velký. Pozitivní je, že se  

v dalších letech hodnota zvýšila do správného rozmezí. Ve srovnání s oborovým 

průměrem se hodnoty v roce 2014 téměř rovnají, v následujících letech pak dosahuje 

společnost vyšších hodnot než její odvětví.  

 

Graf č. 4: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2014–2018 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

Graf č. 4 ukazuje, že společnost dokáže ve sledovaném období s přehledem splácet své 

krátkodobé závazky. Jedině v prvním roce vychází všechny tři ukazatele těsně pod 

doporučenou hranicí. Znázorněné křivky likvidity mají téměř stejný průběh. 

2.2.3.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity hodnotí, jak efektivně společnost hospodaří se svými aktivy. Patří mezi 

ně obraty celkových aktiv, stálých aktiv a zásob. V druhé části jsou doplněny o doby 

obratu zásob, pohledávek a závazků.  
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Tabulka č. 12: Obratovost aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018, MPO 2014–2018) 

Ukazatele aktivity 2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat celkových aktiv 0,67 0,90 0,70 0,65 0,77 

Oborový průměr  0,70  0,74  0,70  0,56  0,63 

Obrat stálých aktiv 1,16 1,80 1,34 1,37 1,88 

Oborový průměr  1,56  1,71  1,62  1,27  1,44 

Obrat zásob 3,68 4,12 3,55 3,17 3,05 

Oborový průměr  3,20  2,90  2,57  1,92  2,23 

 

Obrat celkových aktiv nedosahuje ani v jednom roce doporučených hodnot 1,6–3. 

Hodnoty v čase kolísají nahoru a dolů, ne však nijak výrazně. Nejvyšší obrat vychází 

v roce 2015, kdy společnost vykazovala nejvyšší tržby ze všech let. Nejnižší pak v roce 

2017, v kterém tržby naopak dosahovaly nejnižších hodnot. Oborový průměr ukazuje, že 

je běžné se v tomto oboru pohybovat na těchto hodnotách. V celém období jsou téměř 

srovnatelné.  

Obrat stálých aktiv je ve všech letech vyšší než obrat celkových aktiv. Je tomu tak, 

protože jmenovatel, který obsahuje stálá aktiva, je nižší než celková aktiva. Průběh je 

během let proměnlivý. V letech 2016 a 2017 jsou výsledné hodnoty téměř stejné. V roce 

2018 byla stálá aktiva nejnižší, a proto v něm vychází nejvyšší obrat. Nejvyšší stálá aktiva 

zapříčinila v prvním roce nejnižší obrat stálých aktiv. V roce 2014 a 2016 je obrat stálých 

aktiv o něco málo nižší než oborový průměr. V letech 2015, 2017 a 2018 je situace opačná 

a obrat nabývá vyšších hodnot. Z toho plyne, že společnost efektivně využívala svou 

výrobní kapacitu a nebyla nucena omezovat své investice.  

Obrat zásob se pohybuje v rozmezí od 3,05–4,12. Maximálního obratu bylo dosaženo 

v roce 2015. Od tohoto roku se hodnoty snižují až do posledního roku 2018. Snižování 

v posledních letech není pro společnost dobré, protože nízká obratovost může vést  

k nerentabilnímu držení zásob, kdy finanční prostředky vložené do zásob mohou být 

využity jiným, výnosnějším způsobem. Nicméně při srovnání výsledných hodnot 

s oborovým průměrem můžeme jasně vidět, že obrat zásob vychází ve všech letech vyšší 

než je obvyklé. To vylučuje nerentabilní držení zásob a naopak potvrzuje, že společnost 

hospodaří se svými zásobami správně a nedrží zbytečně velké množství.  
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Tabulka č. 13: Doby obratu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018, MPO 2014–2018) 

Ukazatele aktivity ve dnech 2014 2015 2016 2017 2018 

Doba obratu zásob 97,75 87,30 101,28 113,66 118,09 

Oborový průměr  112,36  124,04  140,26 187,67 161,66 

Doba obratu pohledávek 84,56 64,41 54,95 77,35 71,61 

Oborový průměr  119,14  113,66  119,12  137,84  109,72 

Doba obratu závazků 144,99 91,91 93,83 113,03 101,42 

Oborový průměr  195,37  193,50  205,46  209,82  200,66 

 

Doba obratu zásob navazuje na předchozí ukazatel. V roce 2015, ve kterém byl 

zaznamenán nejvyšší obrat zásob, byly zásoby ve společnosti drženy nejkratší dobu,  

a to 87 dní. Následující roky doba obratu stoupá až ke 118 dnům. I když se doba obratu 

zásob v čase zvyšuje, tak ve srovnání s oborovým průměrem je vždy kratší. 

Doba obratu pohledávek byla nejvyšší v roce 2014, kdy se blížila 85 dnům. Takovou 

dobu trvalo, než společnost v tomto roce inkasovala peněžní prostředky ze svých 

krátkodobých pohledávek, které jsou z největší části tvořeny pohledávkami z obchodních 

vztahů. Další průběh v letech 2015 a 2016 lze hodnotit jako pozitivní, protože se doba 

obratu snižuje. To se však mění v letech 2017 a 2018, kdy se hodnoty opět zvyšují. Doba 

obratu pohledávek je oproti oborovému průměru nižší. Z toho může společnost pouze 

těžit, protože má své krátkodobé pohledávky splaceny dříve něž je v jejím oboru běžné.  

Doba obratu závazků dosahuje nejnižší hodnotu v roce 2015, ve kterém společnost 

získala nejvyšší tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. Ty pomohly společnosti 

s rychlejšímu splácení jejich krátkodobých závazků. Nejdelší doba obratu spadá do roku 

2014, kdy společnost vykazovala nejvyšší krátkodobé závazky z celého sledovaného 

období. Mezi lety 2014 a 2015 došlo k velkému poklesu o více než 50 dní. Doba obratu 

závazků dosahuje ve srovnání s oborovým průměrem vždy nižších hodnot, což znamená, 

že společnost dokáže splatit své krátkodobé závazky dříve než je pro její obor obvyklé.  
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Graf č. 5: Srovnání doby obratu pohledávek a závazků v letech 2014–2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

Z grafu č. 5 můžeme vidět, že doba obratu závazků je v celém sledovaném období delší 

než doba obratu pohledávek. To je pro společnost výhodné, protože inkasuje peněžní 

prostředky z krátkodobých pohledávek dříve, než platí svoje vlastní krátkodobé závazky. 

Lze si také všimnout, že obě křivky v grafu mají velmi podobný průběh.   

2.2.3.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti poskytují informace o tom, jakou finanční strukturu má zvolená 

společnost. Řadí se mezi ně ukazatele celkové zadluženosti, koeficientu 

samofinancování, doby splácení dluhů a úrokového krytí.   

Tabulka č. 14: Ukazatele zadluženosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018, MPO 2014–2018) 

Ukazatele zadluženosti 2014 2015 2016 2017 2018 

Celková zadluženost v % 36,64 35,82 27,24 27,35 33,04 

Koeficient samofinancování v % 63,36 64,18 72,76 72,65 66,96 

Oborový průměr 45,21  39,18  43,94  52,26  49,28 

Doba splácení dluhů v letech 3,92 3,50 5,44 2,87 1,90 

Úrokové krytí  20,98 6,94 10,46 17,63 20,44 

 

Celková zadluženost se pohybuje v jednotlivých letech okolo 30 %, to znamená že 

cizími zdroji je financována přibližně jedna třetina celkových aktiv. Společnost 

zaznamenala nejvyšší zadluženost v roce 2014, kdy dosahovala 36,64 %. V roce 2015 se 
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snížila jen minimálně. V letech 2016 a 2017 klesla až téměř k 27 %, a to především 

z důvodu snížení krátkodobých a dlouhodobých závazků. V posledním roce 2018 roste  

a přibližuje se k hodnotám z prvních let. V tomto období je zvýšení způsobeno tvorbou 

rezerv v částce 186 474 tis. Kč, což odpovídá více než trojnásobku velikosti předchozího 

roku. Doporučené rozmezí pro tento ukazatel je 30–60 %, což společnost splňuje téměř 

ve všech letech.  

Koeficient samofinancování doplňuje ukazatel celkové zadluženosti. Dosažené hodnoty 

v rozmezí 63,36–72,76 % značí, že společnost upřednostňuje financování vlastním 

kapitálem před cizími zdroji. Oborový průměr se drží ve všech letech pod těmito 

vypočtenými hodnotami.  

 

Graf č. 6: Srovnání celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování v letech 2014–2018 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

Graf č. 6 znázorňuje, v jakém poměru je společnost financována cizími zdroji  

a vlastním kapitálem. Oba ukazatele se vzájemně doplňují a dohromady tvoří 100 %. Je 

zřejmé, že koeficient samofinancování, který reprezentuje vlastní kapitál je významně 

vyšší než celková zadluženost s cizími zdroji.  

Doba splácení dluhů vyjadřuje, jakou rychlostí je společnost schopna splatit své závazky 

pouze z provozního CF. Doba v průběhu sledovaného období kolísá. Nejdéle to 

společnosti trvalo v roce 2016, a to zásluhou nejnižšího provozního CF. Nejlepšího 

výsledku společnost dosáhla v posledním roce 2018, kdy zaznamenala nejvyšší provozní 

CF a zároveň tvořila vysoké rezervy. To vyšla doba splácení dluhů na necelé 2 roky. 
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Úrokové krytí by mělo vždy vycházet vyšší než 1, aby zisk společnosti kromě 

nákladových úroků pokrýval i samotné akcionáře. Za dostatečnou se dá považovat 

hodnota v rozmezí 3–6. To je v celém období bez problému splněno. V roce 2014 a 2018 

dokonce úrokové krytí přesahovalo hodnotu 20. Z toho plyne, že společnost dokázala 

v dané roky svým ziskem pokrýt nákladové úroky více než 20krát. Naopak nejnižší 

úrokové krytí vyšlo v roce 2015, a to s hodnotou 6,94. Od té doby se úrokové krytí 

zvyšuje. 

2.2.3.5 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele slouží jako podklad k vnitřnímu řízení společnosti. Zahrnují 

produktivitu práce z přidané hodnoty a materiálovou náročnost výnosů. 

Tabulka č. 15: Provozní ukazatele 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

Provozní ukazatele 2014 2015 2016 2017 2018 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

(v tis. Kč) 
1 182,02 1 323,37 1 008,54 1 005,27 1 369,73 

Přidaná hodnota (v tis. Kč) 470 443 594 191 438 714 408 139 567 069 

Počet pracovníků 398 449 435 406 414 

Materiálová náročnost výnosů 0,49 0,47 0,42 0,46 0,43 

 

Produktivita práce z přidané hodnoty má proměnlivý charakter. Nejnižší produktivita 

byla v roce 2017 s částkou 1 005,27 tis. Kč. Naopak nejúspěšnějším se stal následující 

rok 2018, kdy skokově narostla. Na jednoho pracovníka tak činila přidaná hodnota téměř 

1 370 tis. Kč.  

Materiálová náročnost výnosů se drží v celém sledovaném období na podobné úrovni. 

V roce 2014 byly výnosy zatěžovány spotřebovaným materiálem a energiemi nejvíce, 

a to ze 49 %. V následujících dvou letech má ukazatel klesající tendenci a v roce 2016 

dosahuje minima ve výši 42 %. V dalších letech materiálová náročnost střídavě roste  

a klesá v rozmezí několika procent. 

2.2.4 Ukazatele na bázi CF  

Ukazatele na bázi CF bývají odvozeny z poměrových ukazatelů. Jediným rozdílem je, že 

se do vzorců místo zisku dosazuje provozní CF. Ukazatelů je velké množství. Já jsem si 

vybrala rentabilitu aktiv, rentabilitu tržeb, úrokové krytí a úvěrovou způsobilost.  
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Tabulka č. 16: Ukazatele na bázi CF 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

Ukazatele na bázi CF 2014 2015 2016 2017 2018 

Rentabilita aktiv z CF v % 8,14 8,79 4,25 8,14 11,38 

Rentabilita tržeb z CF v % 12,17 9,77 6,04 12,44 14,84 

Úrokové krytí z CF 17,78 17,54 11,85 36,07 52,87 

Úvěrová způsobilost z CF 4,50 4,08 6,41 3,36 2,90 

 

Rentabilita aktiv z CF se v letech 2014 a 2015 pohybuje na téměř stejné úrovni. V roce 

2016 ale klesá více než dvojnásobně. Je to pochopitelné, protože zatímco celková aktiva 

se snížila jen o velmi malou částku, provozní CF kleslo významně. Poté má rentabilita 

rostoucí tendenci a nejlepšího výsledku dosahuje v roce 2018, a to s 11,38 %. 

Rentabilita tržeb z CF až na první dva roky kopíruje průběh předchozího ukazatele. Je 

oproti němu ale výnosnější. Důvodem je to, že tržby zaujímají ve všech letech nižší 

hodnoty než celková aktiva a tím vzniká i nižší jmenovatel. Hodnoty ukazatele klesají až 

do svého minima v roce 2016, kdy z každé koruny tržby společnosti vznikl zisk ve výši 

6,04 %. V posledním roce rentabilita vzrostla až na 14,84 %. 

Úrokové krytí z CF se chová během let obdobně jako minulé ukazatele. Ve všech 

vzorcích je totiž provozní CF v čitateli. Nákladové úroky byly provozním CF nejvíce 

kryty v roce 2018. Ve srovnání s nejnižším úrokovým krytím v roce 2016 došlo 

k navýšení o téměř pětinásobek.  

Úvěrová způsobilost z CF vychází nejhůře v roce 2016. To společnost potřebovala ke 

splacení všech svých závazků více než šestinásobek svých finančních zdrojů. Nejlepší 

výsledek byl zaznamenán v roce 2018, ve kterém hodnota činila 2,90.  

2.2.5 Analýza soustav ukazatelů  

Soustavy ukazatelů se využívají k souhrnnému zhodnocení finanční situace společnosti. 

Rozlišují se bonitní a bankrotní modely. K bonitním patří index bonity, mezi bankrotní 

se řadí Altmanův model a index IN05.  
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2.2.5.1 Index bonity  

Tabulka č. 17: Index bonity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

Index bonity 2014 2015 2016 2017 2018 

CF/cizí zdroje 0,22 0,25 0,16 0,30 0,34 

Celková aktiva/cizí zdroje 2,73 2,79 3,67 3,66 3,03 

Zisk před zdaněním/celková aktiva 0,09 0,03 0,03 0,04 0,04 

Zisk před zdaněním/celkové výkony 0,13 0,03 0,05 0,06 0,05 

Zásoby/celkové výkony 0,26 0,24 0,29 0,30 0,32 

Celkové výkony/celková aktiva 0,70 0,92 0,67 0,68 0,78 

IB 2,27 1,21 1,27 1,55 1,62 

 

Platí, že čím jsou hodnoty vyšší, tím je na tom společnost lépe. Index bonity přesahuje ve 

všech sledovaných letech hodnotu 1. To značí dobrou bonitu i finanční situaci. 

 

Graf č. 7: Index bonity v letech 2014–2018 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

Z grafu č. 7 je patrné, že nejlépe se společnosti dařilo v roce 2014, ve kterém jako jediném 

roce dosáhla hodnoty vyšší než 2, přesněji 2,27. Hned v následujícím roce 2015 se snížila 

na své minimum 1,21. Od tohoto okamžiku má index bonity rostoucí tendenci, v důsledku 

čehož se zlepšuje bonita společnosti.   
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2.2.5.2 Altmanův model 

Tabulka č. 18: Altmanův model 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

Altmanův model 2014 2015 2016 2017 2018 

ČPK/aktiva 0,11 0,22 0,23 0,25 0,30 

Nerozdělené zisky/aktiva 0,16 0,22 0,24 0,25 0,22 

EBIT/aktiva 0,10 0,03 0,04 0,04 0,04 

Tržní hodnota vlastního kapitálu/cizí zdroje 1,11 1,23 0,78 1,49 1,72 

Tržby/aktiva 0,67 0,90 0,70 0,65 0,77 

Z-skóre 1,65 1,87 1,51 1,79 2,02 

 

Altmanův model vychází ve srovnání s předchozím ukazatelem hůře. Podle 

doporučených hodnot společnost v roce 2015 a 2018 spadá do tzv. „šedé zóny“, z které 

se nedá podrobněji předpovídat její finanční situace. Hodnoty zbývajících roků jsou ještě 

nižší a mohou vést k finančním problémům.  

 

Graf č. 8: Altmanův model v letech 2014–2018 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

Z grafu č. 8 můžeme vidět hodnoty kolísající těsně okolo dolní hranice „šedé zóny“ na 

úrovni 1,81. Nejlépe na tom společnost byla v posledním roce, kdy Altmanův model 

dosahoval hodnoty 2,02. Nejslabším rokem se stal rok 2016 s hodnotou 1,51. 
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2.2.5.3 Index IN05 

Tabulka č. 19: Index IN05 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

Index IN05 2014 2015 2016 2017 2018 

Aktiva/cizí zdroje 2,73 2,79 3,67 3,66 3,03 

EBIT/nákladové úroky 9,00 6,94 9,00 9,00 9,00 

EBIT/aktiva 0,10 0,03 0,04 0,04 0,04 

Výnosy/aktiva 0,72 0,93 0,74 0,70 0,81 

Oběžná aktiva/krátkodobé závazky 1,42 1,96 2,24 2,19 2,37 

IN05 1,38 1,15 1,34 1,34 1,31 

 

Hodnoty indexu IN05 se pohybují v rozmezí 1,15–1,38 a všechny patří do „šedé zóny“. 

Podle tohoto ukazatele nelze tedy jednoznačně určit, jak na tom společnost je se svým 

zdravím. U druhého vzorce vycházely výsledné hodnoty ve všech obdobích kromě roku 

2015 příliš vysoké, a proto byly podle doporučení upraveny na číslo devět. 

 

 

Graf č. 9: Index IN05 v letech 2014–2018 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

Z grafu č.9 vyplývá, že celá křivka se pohybuje uvnitř „šedé zóny“. Nejlepšího výsledku 

dosáhla společnost v roce 2014 s hodnotou 1,38. Ostatní roky se však drží těsně pod touto 

hodnotou. Jedinou výjimkou je rok 2015, ve kterém došlo k výraznému poklesu, a to na 

1,15.  
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2.3 PESTLE analýza  

PESTLE analýza slouží ke zkoumání vnějších faktorů, které ovlivňují sledovanou 

společnost. Hodnotí se faktory politické, ekonomické, sociální, technologické, 

legislativní a ekologické.  

Politické faktory 

DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. je ve velké míře závislá na státních zakázkách. Proto je 

pro ni velice důležitá aktuální politická situace. Při sestavování státního rozpočtu je pro 

společnost rozhodující, jaká jeho část připadne Státnímu fondu dopravní infrastruktury. 

Výše rozpočtu přidělená Státnímu fondu dopravní infrastruktury ve velké míře ovlivňuje 

množství státních zakázek v jednotlivých obdobích. Zásadní slovo má v tomto ohledu 

Vláda a Parlament České republiky.  

Jedním z politických faktorů, který ovlivnil společnost je zrušení karenční lhůty 

k 1. červenci 2019. Od té doby má zaměstnavatel povinnost platit svým zaměstnancům  

i první tři dny nemocenské dovolené. Ke stejnému dni se zároveň snížil odvod 

nemocenského pojištění z předešlých 2,3 % na nynějších 2,1 %. Zaměstnavatel místo 

25 % sociálního zabezpečení za zaměstnance platí 24,8 % (Portál Pohoda, 2019). 

Ekonomické faktory 

Mezi nejvýznamnější ekonomické faktory patří vývoj hrubého domácího produktu, míra 

nezaměstnanosti a míra inflace.  

Tabulka č. 20: Vývoj HDP v ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kurzy, 2020) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Vývoj HDP v % 2,0 4,3 2,3 4,6 2,9 

 

Hrubý domácí produkt má v průběhu celého sledovaného období rostoucí tendenci, což 

je pro Českou republiku pozitivním znamením. Hrubý domácí produkt totiž slouží 

k hodnocení výkonnosti ekonomiky a platí, že čím je vyšší, tím je to lepší. Nejvyšší nárůst 

byl zaznamenám mezi lety 2016 a 2017, a to o 4,6 %. Z tabulky je patrné, že v roce 2018 

dosahoval nejvyšší hodnoty, a to 5 310,3 mld. Kč (Kurzy, 2020). 
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Tabulka č. 21: Míra nezaměstnanosti v ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kurzy, 2020) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Míra nezaměstnanosti v % 7,5 6,2 5,2 3,8 3,1 

 

Míra nezaměstnanosti se ve sledovaném období snížila více než dvojnásobně. Zatímco  

v roce 2014 bylo evidováno v České republice 541 914 nezaměstnaných osob, v prosinci 

2018 jejich počet klesl až na 231 500. Zároveň ale roste počet volných pracovních míst. 

V prosinci roku 2014 jich bylo pouze 58 739, na konci sledovaného období se jejich počet 

vyšplhal až na 324 400 (Kurzy, 2020). 

Tabulka č. 22: Míra inflace v ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kurzy, 2020) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Míra inflace v % 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 

 

Míra inflace zaznamenala v roce 2015 nejnižší nárůst o 0,3 %. Na podobné úrovni se 

držela i v letech 2014 a 2016. V roce 2017 došlo zejména z důvodu zdražení potravin 

k mnohonásobnému růstu inflace na 2,5 %. Růst cen byl tehdy nejrychlejší od roku 2012, 

kdy míra inflace dosahovala 3,3 %. V posledním sledovaném roce 2018 se pohybovala 

na 2,1 % (Kurzy, 2020). 

Sociální faktory 

Do sociálních faktorů můžeme řadit například strukturu obyvatelstva, vzdělanost 

populace, náboženství nebo kupní sílu obyvatelstva.   

Na Prostějovsku je dlouhodobě nejnižší míra nezaměstnanosti v Olomouckém kraji. 

V září roku 2019 dosahovala pouze 1,9 %. Je to dáno tím, že Prostějov nabízí velké 

množství pracovních nabídek, a to zejména v průmyslové zóně, která se stále rozrůstá 

(Statutární město Prostějov, 2019). 

Vzhledem k nižšímu zájmu o učňovské obory a také již zmíněné průmyslové zóně má 

společnost problémy s obsazením některých pracovních míst. Jde především  

o strojní mechaniky, obráběče kovů, nástrojáře a mechaniky seřizovače. Proto společnost 

poskytuje stipendijní programy pro studenty učilišť. Stejně tak se snaží získat studenty 

středních a vysokých škol, zejména technického zaměření (DTVS, 2020). 
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Technologické faktory 

Technologické faktory jsou důležité pro zajištění konkurenceschopnosti. Nejedná se 

pouze o nakupování nových zařízení pro výrobu, ale i o zdokonalování vlastních výrobků. 

Pro tyto účely je ve společnosti samostatné středisko s názvem Výzkum a vývoj. 

Zaměstnanci tohoto střediska se snaží především reagovat na požadavky svých 

zákazníků. Cílem je hlavně snížení hlučnosti a vibrací vyráběných výrobků, zvýšení 

životnosti jednotlivých součástí a výroba částí, které budou lehce vyměnitelné, 

ekologické a bezúdržbové (DTVS, 2020). 

Legislativní faktory 

Společnost má povinnost se řídit následujícími zákony České republiky: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

• Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

• Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, 

• Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. 

Ekologické faktory 

Za ekologické faktory můžeme považovat například přírodní a klimatické změny, 

environmentální hrozby nebo legislativní omezení spojená s ochranou životního 

prostředí.  

Klimatické změny nebrání v samostatné výrobě na dílně, problém ale nastává v zimě, 

když se ochladí a napadne sníh. V těchto podmínkách totiž nelze výhybky instalovat. 

Poptávka v hlavní letní sezóně je obrovská a vyrobené výhybky míří přímo 

k odběratelům. V zimě se pak výroba přesouvá na sklad s cílem následné fakturace 

v hlavní sezóně, kdy je mnoho zakázek a výroba by je nestíhala plnit.  

V oblasti ekologie a ochrany životního prostředí společnost dodržuje systém 

environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001. Legislativními podmínkami se 
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řídí v oblasti nakládání s odpady, ochrany ovzduší, chemických látek a přepravy 

nebezpečných látek. Samozřejmě pečuje i o svou zeleň (DTVS, 2020). 

2.4 Porterův model 

Porterův model zkoumá strategické postavení společnosti na trhu. Hodnotí se pomocí pěti 

faktorů, a to vyjednávací síly zákazníků, vyjednávací síly dodavatelů, hrozby vstupu 

nových konkurentů, hrozby substitutů a rivality firem působících na daném trhu.  

Vyjednávací síla zákazníků 

Společnost má zákazníky tuzemské i zahraniční. V každém roce se jejich složení mírně 

liší, ale většina je dlouhodobých. Zároveň se rozlišují zákaznici pro železniční  

a tramvajové výhybky.  

Tuzemské tržby jsou každoročně vyšší než zahraniční. Je to dáno tím, že u nás má 

společnost jedinečnou pozici na trhu ve výrobě železničních výhybek a tvoří monopol, 

který tady nemá konkurenci. Hlavním cílem společnosti je uspokojit v první řadě potřeby 

zákazníků v tuzemsku. V zahraničí si už mohou odběratelé vybírat z více dodavatelů. 

Významnými tuzemskými zákazníky v železniční oblasti jsou především AŽD PRAHA 

s.r.o.; SŽ, s.o.; Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.; OHL ŽS, a.s.; Swietelsky Rail CZ s.r.o.; 

GJW Praha, s.r.o.; Skanska a.s.; Subterra a.s. nebo STRABAG Rail. Mezi odběratele 

tramvajových konstrukcí se řadí větší města využívající tento typ dopravy. Zejména se 

jedná o Dopravní podnik hlavního města Prahy, Brna, Ostravy a Olomouce. Zahraniční 

zákazníci nejsou pouze z Evropy, ale i Ameriky, Austrálie a Asie. V roce 2019 společnost 

byly největší exportní zakázky pro Slovensko, Belgii, Nizozemí, Kanadu a Tchaj-wan 

(Interní podklady DTVS, 2020). 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Společnost se zabývá výrobou a neustále potřebuje mít dostatek zásob na skladě 

k zajištění plynulé výroby. Proto spolupracuje s velkým množstvím dodavatelů, z nichž 

většina je tuzemských. S jednotlivými dodavateli se snaží společnost vyjednávat 

množstevní slevy i prodloužení lhůt splatnosti. Jednoznačně nejvýznamnějším 

dodavatelem je MORAVIA STEEL a.s., Třinec, která dodává kolejivo. Dalšími 

důležitými dodavateli jsou Slévárny Třinec, a.s., které dodávají odlévané komponenty do 

výhybek a ŽPSV s.r.o. s dodávkami betonových pražců. Zahraniční dodavatele tvoří 
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převážně naše sousední státy, a to Rakousko, Německo a Slovensko. Rakouská 

VOESTALPINE Schienen GmbH patří k největším z nich (Interní podklady DTVS, 

2020). 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

V tomto odvětví je podle mého názoru obtížné začít podnikat. Bariéry pro vstup na trh 

jsou poměrně vysoké. Je zapotřebí mít k dispozici velké prostory pro postavení výrobních 

haly i administrativních budov. Při založení takové výrobní společnosti vznikají velké 

pořizovací náklady spojené s nákupem strojů potřebných k výrobě nebo pořízením 

materiálu. Klade se i velký důraz na zaměstnání kvalifikovaných pracovníků. Zároveň 

není lehké se na trhu uplatnit, protože takových společností, které vyrábějí výhybky je 

potřeba jen omezené množství. Další bariérou pro nově vznikající společnost je získání 

potřebných certifikátů od Správy železnic, které umožní dodávání výrobků do železniční 

sítě. Vzhledem k tomu si myslím, že hrozba vstupu nových konkurentů na trh je poměrně 

nízká. Vždy ale hrozí větší nebezpečí od zahraničních konkurentů. 

Hrozba substitutů  

Produkt, kterým by se v současné době daly nahradit výhybky neexistuje. Jsou nutné  

k zajištění celosvětové železniční i tramvajové dopravy. I kdyby lidé přestali používat 

vlaky a tramvaje k veřejné dopravě, byly by koleje stále potřeba například k přepravě 

zboží. Nevyužití kolejí je však vysoce nepravděpodobné, protože velká část obyvatelstva 

ji využívá.   

Rivalita firem působících na daném trhu 

V České republice má společnost konkurenci pouze u výroby tramvajových výhybek. 

Mezi největší se řadí Pražská strojírna, a.s., která se soustředí pouze na tramvajovou 

dopravu. Ve výrobě železničních výhybek nemá společnost v tuzemsku žádnou 

konkurenci a řadí se tedy k monopolům. V zahraničí konkurenti existují. K největším 

společnostem ohrožujícím DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. patří rakouská VAE GmbH, 

francouzská Vossloh Cogifer a polská Track Tec Koltram (Interní podklady DTVS, 

2020). 

 

 



75 

 

2.5 SWOT analýza 

SWOT analýza má za úkol pomocí vnitřní analýzy zjistit silné a slabé stránky společnosti 

a zároveň na základě vnější analýzy určit její příležitosti a hrozby.  

Silné stránky: 

• dlouhodobé působení na trhu, 

• jedinečné postavení v České republice, 

• dobrá likvidita, 

• poměrně malá zadluženost, 

• rychlé splácení závazků a inkasování pohledávek,  

• získávání potenciálních zaměstnanců už v průběhu jejich studia, 

• velká řada certifikací, které potvrzují kvalitu produktů, 

• nemá žádný substitut. 

Slabé stránky:  

• závislost na státních zakázkách, 

• nízký výsledek hospodaření, 

• nízká rentabilita, 

• sezónnost výroby.  

Příležitosti: 

• investice do nových technologií,  

• získání nových odběratelů,  

• rozšíření prodeje do více zemí,  

• postavení další výrobní haly, 

• vzdělávání zaměstnanců, 

• získání nových dotací. 

Hrozby: 

• pokles poptávky, 

• nízký počet kvalifikovaných zaměstnanců, 

• konkurence v tuzemsku i zahraničí, 

• legislativní změny, 

• ztráta dlouhodobých odběratelů a dodavatelů. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V průběhu analýzy jsem dospěla k závěru, že společnost DT – Výhybkárna a strojírna, 

a.s. se nachází v dobré ekonomické kondici. Sice v analyzovaných letech dochází 

v jednotlivých finančních ukazatelích k určitým výkyvům, ale celkově je trend pozitivní.  

Kladně hodnotím hlavně to, že společnost dokázala splatit veškeré své dlouhodobé úvěry 

a je schopna se převážně financovat z vlastních zdrojů, přičemž věnuje velkou pozornost 

i investiční politice.  

Problém s vyhodnocením některých ukazatelů vidím v tom, že nezohledňují specifika  

a strategii společnosti. Nižší rentabilita je způsobena hlavně tím, že společnost se potýkala 

v těchto letech s likvidací své dceřiné společnosti v Itálii s názvem Bari Fonderie 

Meridionali, SpA, se kterou ukončila své podnikatelské aktivity. Proto z hlediska 

opatrnosti uplatňovala postupně v těchto letech rezervy a opravné položky související 

s podílem v této společnosti, a to zejména z důvodu, aby nedošlo k velkému propadu 

zisku v roce její likvidace. V souvislosti s touto strategií proto docházelo k poklesu 

hospodářského výsledku během celého sledovaného období, což při výpočtu hlavně 

ukazatelů rentability mírně snižuje vypovídající schopnost. Proto je k tomu potřeba 

přihlížet. Aby došlo ke zlepšení některých ukazatelů a tím pádem i celkové finanční 

situace společnosti, je třeba stanovit dílčí projekty, které by řešily tuto problematiku. 

Na základě finanční analýzy a s přihlédnutím ke specifickému postavení na domácím trhu 

v oboru výroby, vývoje a servisu železničních a tramvajových výhybek navrhuji 

nastavení tří hlavních strategických projektů za účelem posílení postavení na trhu, snížení 

nákladů a zvýšení kvality, což povede v konečném důsledku ke zlepšení příslušných 

ekonomických ukazatelů.  

3.1 Výrobky 

V celém světě začíná být využívání vysokorychlostních výhybek čím dál více populární. 

Je to logické, protože to ušetří cestujícím nemalé množství času stráveného na cestách. 

Proslulé jsou vysokorychlostní železnice v Asii, postupem času se však tento trend dostal 

i do Evropy.  

V tuzemsku se vysokorychlostní výhybky montují v současné době poprvé, a to ve stanici 

Prosenice na Přerovsku, kde je cílem modernizovat trať v úseku Přerov – Bohumín. Části 
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vysokorychlostních výhybek o velikosti 50 metrů a váze 60 tun zde zajistí od července 

zrychlení vlaků v odbočce ze 100 kilometrů za hodinu na 160. Cena této investice činí 

220 milionů Kč (ČT24, 2020).  

Výrobcem těchto výhybek byla právě DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. Šlo však pouze  

o malé množství a jejich výroba byla poměrně komplikovaná vzhledem k jejich velikosti. 

Společnost by se měla v budoucnu zaměřit na výrobu tohoto typu výhybek, aby udržela 

své dominantní postavení na trhu. V důsledku toho se železniční infrastruktura 

v tuzemsku dostane na vyšší úroveň. I když se nejspíš ještě dlouho budou vyrábět klasické 

výhybky, v budoucnosti se zajisté zvýší tlak na zavedení vysokorychlostních tratí jak 

v tuzemsku, tak i v zahraničí. Včasná orientace na tento druh produktu zajistí zvýšení  

tržeb v době, kdy po nich vzroste poptávka.  

3.2 Technologie 

V souvislosti se zavedením výroby vysokorychlostních výhybek musí společnost řešit 

nové výzvy. Zároveň se bude v budoucnu společnost s největší pravděpodobností potýkat 

s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků ve výrobě v důsledku obecného poklesu 

učňovského školství.  

Z tohoto důvodu doporučuji postavení nové výrobní haly pro montáž vysokorychlostních 

výhybek. Tyto výhybky jsou výrazně delší než klasické a v současné době dochází 

k problémům při jejich montáži. Zároveň navrhuji toto pracoviště co nejvíce 

automatizovat tak, aby montážní práce dělali v co největší míře roboti. Výši celkové 

investice pracovníci společnosti po konzultaci odhadují na 500 mil. Kč. I když se nejedná 

o žádnou zanedbatelnou částku, myslím si, že tento projekt zajistí společnosti velký 

potenciál do budoucna. Robotizace by měla pomoci s nedostatkem kvalifikovaných 

pracovníků a zároveň zajistit snížení nákladů ve mzdové oblasti. 

V současnosti má společnost jednu výrobní halu o rozloze 28 000 m2 (DTVS, 2020). 

Navrhovaná výrobní hala by měla být pro účel výroby vysokorychlostních výhybek ještě 

větší. K celkové výstavbě haly a k jejímu strojnímu vybavení je zapotřebí mít velký obnos 

peněžních prostředků. 

V úvahu beru dvě možnosti, kdy společnost bude financována buď zcela nebo zčásti 

prostřednictvím úvěru. Výše úroku se samozřejmě odvíjí od mnoha věcí jako jsou 
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například bonita dané společnosti nebo doba splácení úvěru. Pro účely výpočtu vycházím 

ze skutečnosti, že společnost v minulosti čerpala dlouhodobé úvěry s roční sazbou ve výši 

zhruba 3 %. Tuto sazbu jsem použila v dalším výpočtu. Doba splatnosti je pro společnost 

akceptovatelná vzhledem k vysoké pořizovací ceně minimálně na časový úsek 10 let.  

Tabulka č. 23: Splátkový kalendář 1 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok PS Platba Úrok Splátka KS 

1 500 000 000 58 615 253 15 000 000 43 615 253 456 384 747 

2 456 384 747 58 615 253 13 691 542 44 923 711 411 461 036 

3 411 461 036 58 615 253 12 343 831 46 271 422 365 189 614 

4 365 189 614 58 615 253 10 955 688 47 659 565 317 530 049 

5 317 530 049 58 615 253 9 525 901 49 089 352 268 440 697 

6 268 440 697 58 615 253 8 053 221 50 562 032 217 878 664 

7 217 878 664 58 615 253 6 536 360 52 078 893 165 799 771 

8 165 799 771 58 615 253 4 973 993 53 641 260 112 158 511 

9 112 158 511 58 615 253 3 364 755 55 250 498 56 908 013 

10 56 908 013 58 615 253 1 707 240 56 908 013 0 

∑   586 152 533 86 152 533 500 000 000   

 

Tento splátkový kalendář zobrazuje situaci, kdy by si společnost půjčila celých  

500 mil. Kč. Kromě této částky by musela společnost zaplatit bance ještě úroky ve výši 

86 152 533 Kč. Celková platba tedy činí 586 152 533 Kč.  

Tabulka č. 24: Splátkový kalendář 2 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok PS Platba Úrok Splátka KS 

1 300 000 000 35 169 152 9 000 000 26 169 152 273 830 848 

2 273 830 848 35 169 152 8 214 925 26 954 227 246 876 621 

3 246 876 621 35 169 152 7 406 299 27 762 853 219 113 768 

4 219 113 768 35 169 152 6 573 413 28 595 739 190 518 029 

5 190 518 029 35 169 152 5 715 541 29 453 611 161 064 418 

6 161 064 418 35 169 152 4 831 933 30 337 219 130 727 199 

7 130 727 199 35 169 152 3 921 816 31 247 336 99 479 862 

8 99 479 862 35 169 152 2 984 396 32 184 756 67 295 106 

9 67 295 106 35 169 152 2 018 853 33 150 299 34 144 808 

10 34 144 808 35 169 152 1 024 344 34 144 808 0 

∑   351 691 520 51 691 520 300 000 000   

 

Druhou možností je financování částečně vlastním kapitálem a zčásti si opět půjčit. Tato 

varianta je pro společnost výhodnější z hlediska nižšího zadlužení. Proto bych doporučila 
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financovat 200 mil. Kč z vlastních zdrojů a zbylou část 300 mil. Kč z cizích. Ze 

splátkového kalendáře můžeme vidět, že úroky dosahují hodnoty 51 691 520 Kč. Celkově 

za úvěr společnost zaplatí 351 691 520 Kč.  

Z porovnání obou variant financování navrhované investice vyplývá, že pro společnost je 

výhodnější ta druhá. Provedená finanční analýza v bakalářské práci dokazuje, že 

společnost je schopna vlastní zdroje na požadovanou investici ve výši 200 mil. Kč do 

doby zahájení investice zajistit. Svědčí o tom i postupný nárůst finančních prostředků na 

účtech společnosti z hodnoty 72 mil. na konci roku 2014 na hodnotu 172 mil. na konci 

roku 2018. Podle auditovaných výstupů účetní závěrky za rok 2019 byl další nárůst 

finančních prostředků realizován i v roce 2019. Pokud společnost bude tuto investici  

a způsob jejího financování vážně zvažovat, je reálné, že požadované vlastní zdroje 

v navrhované částce zajistí.  

3.3 Servis 

V dnešní době prosperující společnost musí nejenom vyrobit, ale postarat se i o kvalitní 

servis svých výrobků po celou dobu životnosti. V současné době společnost zajištuje 

montáž a servis výrobků svým Závodem servisních prací. Pokud vznikne nějaký problém, 

zákazník uplatní reklamaci, čímž vznikají vícenáklady a reklamovaný výrobek se musí 

dodat a vyrobit v rámci reklamace „zadarmo“. Aby se snížily vícenáklady, bylo by ideální 

vadnou komponentu odhalit dříve, než bude reklamovaná. K tomu účelu navrhuji využít 

IT techniku, jež by vadnou komponentu odhalila. Výhybka by byla osazena různými 

čidly, které by sledovaly fyzikální parametry zasílané přímo on-line do databáze výrobku 

v počítači, na základě kterých by software tyto parametry vyhodnocoval. Na takto 

vyhodnocených datech by se usoudilo, zda-li je příslušná komponenta v pořádku a nebo 

je poškozena. Toto opatření by přispělo ke zvýšení kvality a vedlo by ke snížení reklamací 

a s tím spojených vícenákladů.  
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ZÁVĚR 

V bakalářské práci se zabývám zhodnocením finanční situace společnosti  

DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. a následným doporučením k jejímu zlepšení. Její hlavní 

činností je výroba výhybkových železničních a tramvajových konstrukcí. K vyhodnocení 

jejího finančního zdraví byla provedena finanční analýza za období 2014–2018, a to na 

základě účetních závěrek a výročních zpráv. Jednotlivé ukazatele finanční analýzy 

vysvětlené v teoretické části jsem aplikovala v praktické části, ve které jsem nezjistila 

žádné velké nedostatky. 

Na první pohled nejhůře působí ukazatele rentability, které byly na nízké úrovni. Jak už 

jsem však vysvětlovala, vše je způsobeno v největší míře likvidací dceřiné společnosti 

Bari Fonderie Meridionali, SpA. V konečném důsledku je třeba na toto brát ohled  

a uvědomit si, že bez této likvidace by DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. dosahovala 

vyšších výsledků hospodaření, a tedy i samotné rentability. Dokazuje to rok 2014, ve 

kterém má společnost mnohonásobně vyšší ziskovost než v dalších letech. Zrovna ideální 

výsledky jsem nezaznamenala ani u analýzy soustav ukazatelů. Nejhůře na tom byl 

Altmanův model, který ve dvou sledovaných letech dokonce vycházel pod dolní hranicí 

šedé zóny.  

Naopak dobrých výsledků dosáhly například ukazatele likvidity a aktivity, které ve všech 

letech byly srovnatelné s oborovým průměrem nebo dokonce vyšší. Pozitivně hodnotím 

i to, že společnost dokázala během sledovaného období splatit veškeré své dlouhodobé 

úvěry. Jako kladné vidím i to, že je financována z větší části vlastním kapitálem, pomocí 

kterého dokáže investovat i bez využití cizích zdrojů. 

V konečné části s návrhy jsem společnosti doporučila, aby se v budoucnosti věnovala 

výrobě vysokorychlostních výhybek, a to zejména z důvodu zajištění 

konkurenceschopnosti. Na to přímo navazuje návrh na výstavbu nové a zároveň větší 

výrobní haly s co největší automatizací pro snadnější montáž již zmíněných 

vysokorychlostních výhybek. Poslední návrh souvisí se servisem produktů a jeho účel je 

pomoci snížit počet reklamací na minimum pomocí IT techniky, která by dokázala 

rozpoznat vadné kusy od těch bezchybných. 

Uplatnění těchto návrhů by pomohlo společnosti se snížením nákladů, posílením jejího 

postavení na trhu a ke zlepšení kvality výrobků.  
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Příloha č. 1: Rozvaha – aktiva v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018)  

  AKTIVA v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

  AKTIVA CELKEM 1 762 543 1 709 750 1 511 801 1 476 315 1 629 288 

B.  Stálá aktiva 1 013 353 853 811 795 391 704 073 665 442 

B. I.  
Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
31 035 25 623 29 851 34 035 13 736 

B. I. 1.  Nehmotné výsledky vývoje 2 144 1 124 1 107 1 197 613 

B. I. 2.  Ocenitelná práva  252 167 3 614 4 354 3 073 

2. 1. Software 7 912 3 977 3 495 4 282 2 976 

2. 2.  Ostatní ocenitelná práva 0 0 119 72 97 

B. I. 5. 
Poskytnuté zálohy na 

nedokončený DNM 
0 20 355 25 130 28 484 10 050 

5. 2. 
Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 
20 727 20 355 25 130 28 484 10 050 

B. II.  Dlouhodobý hmotný majetek 495 650 552 904 575 326 584 042 595 438 

B. II. 1. Pozemky a stavby 208 972 246 286 366 069 361 023 393 776 

1. 1. Pozemky  7 364 7 364 7 364 7 364 7 364 

1. 2.  Stavby 201 608 238 922 358 705 353 659 386 412 

B. II. 2. 
Hmotné movité věci a jejich 

soubory 
36 563 167 909 164 370 128 552 96 012 

B. II. 4. 
Ostatní dlouhodobý hmotný 

majetek 
61 55 48 42 36 

4. 3. 
Jiný dlouhodobý hmotný 

majetek 
61 55 48 42 36 

B. II. 5. 
Poskytnuté zálohy  

a nedokončený DHM 
250 054 138 654 44 839 94 425 105 614 

5. 1. 
Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný majetek 
88 351 13 182 2 070 1 860 32 022 

5. 2. 
Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 
161 703 125 472 42 769 92 565 73 592 

B. III.  
Dlouhodobý finanční 

majetek 
486 668 275 284 190 214 85 996 56 268 

B. III. 1. 
Podíly – ovládaná nebo 

ovládající osoba 
338 483 226 574 141 513 84 594 54 866 

B. III. 2. 
Zápůjčky a úvěry – ovládaná 

nebo ovládající osoba 
146 783 47 308 47 299 0 0 

B. III. 5. 
Ostatní dlouhodobé cenné 

papíry a podíly 
1 402 1 402 1 402 1 402 1 402 

C. Oběžná aktiva 672 407 771 684 619 657 665 616 833 361 

C. I.  Zásoby 320 282 373 186 299 034 305 021 409 750 

C. I. 1. Materiál 169 713 189 655 182 410 158 431 228 211 

C. I. 2. 
Nedokončená výroba  

a polotovary 
135 366 167 678 103 955 136 535 175 354 

C. I. 3 Výrobky a zboží 8 768 13 269 12 669 8 670 6 183 

C. I. 3. 1.  Výrobky 8 768 12 704 12 699 8 670 5 679 

C. I. 3. 2. Zboží 0 565 0 0 504 

C. I. 5. Poskytnuté zálohy na zásoby 6 435 2 584 0 1 385 2 

C. II.  Pohledávky 279 584 281 396 167 008 211 880 251 482 

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 2 531 6 072 4 757 4 302 3 014 

 



 

II 

 

Příloha č. 2: Rozvaha – aktiva v tis. Kč (pokračování) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

1. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 1 747 996 2 025 4 142 3 014 

1. 2. 
Pohledávky – ovládaná nebo 

ovládající osoba 
0 4 347 2 469 0 0 

1. 5. Pohledávky – ostatní  784 729 263 160 0 

1. 5. 4. Jiné pohledávky 784 729 263 160 0 

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky 277 053 275 324 162 251 207 578 248 468 

2. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 263 900 269 361 131 560 182 731 212 708 

2. 4. Pohledávky – ostatní  0 5 963 30 691 24 847 35 760 

2. 4. 2. 
Pohledávky – ovládaná nebo 

ovládající osoba 
1 977 0 0 0 0 

2. 4. 3. Stát – daňové pohledávky 9 275 5 129 20 948 23 832 12 374 

2. 4. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 70 355 283 226 515 

2. 4. 5. Dohadné účty aktivní 245 116 9 209 421 2 874 

2. 4. 6. Jiné pohledávky 1 586 363 251 368 19 997 

C. IV.  Peněžní prostředky 72 541 117 102 153 615 148 715 172 129 

C. IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně 528 682 620 458 586 

C. IV. 2. Peněžní prostředky na účtech 72 013 116 420 152 995 148 257 171 543 

D. Časové rozlišení aktiv 76 783 84 255 96 753 106 626 130 485 

D. 1. Náklady příštích období 3 006 3 257 3 177 3 434 3 790 

D. 2. 
Komplexní náklady příštích 

období 
73 777 80 998 93 576 103 192 126 695 

 

 

 

 

 

  



 

III 

 

Příloha č. 3: Rozvaha – pasiva v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

  PASIVA v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

  PASIVA CELKEM 1 762 543 1 709 750 1 511 801 1 476 315 1 629 288 

A.  Vlastní kapitál 1 116 701 1 097 238 1 100 037 1 072 516 1 090 896 

A. I. Základní kapitál 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

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

A. II. Ážio a kapitálové fondy 32 925 24 929 24 872 7 967 10 080 

2. Kapitálové fondy 0 24 929 24 872 7 967 10 080 

2. 1.  Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 7 967 10 080 

2. 2. 
Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků 
32 925 24 929 24 872 0 0 

A. III.  Fondy ze zisku 67 138 73 298 74 049 75 816 78 276 

A. III. 1. Ostatní rezervní fondy 65 400 72 136 73 042 74 668 77 076 

2.  Statutární a ostatní fondy 1 738 1 162 1 007 1 148 1 200 

A. IV.  Výsledek hospodaření min. let  281 920 380 902 368 606 369 590 365 243 

A. IV. 1. 
Nerozdělený zisk nebo 

neuhrazená ztráta min. let 
281 920 380 902 368 606 369 590 356 324 

2.  Jiný VH min. let 0 0 0 0 8 919 

A. V.  VH běžného úč. období 134 718 18 109 32 510 48 143 37 297 

A. VI. 
Rozhodnutí o zálohové výplatě 

podílu na zisku 
0 0 0 -29 000 0 

B. + C.  Cizí zdroje 645 842 612 512 411 764 403 782 538 391 

B.  Rezervy 82 734 85 768 62 573 58 661 186 474 

2. Rezerva na daň z příjmů 4 738 10 678 0 0 17 359 

4. Ostatní rezervy 77 996 75 090 62 573 58 661 169 115 

C. Závazky 563 108 526 744 349 191 345 121 351 917 

C. I. Dlouhodobé závazky 88 059 133 855 72 144 41 803 0 

C. I. 2. Závazky k úvěrovým institucím 88 033 133 855 72 144 41 783 0 

C. I. 8. Odložený daňový závazek 26 0 0 20 0 

C. II. Krátkodobé závazky 475 049 392 890 277 047 303 318 351 917 

C. II. 2. Závazky k úvěrovým institucím 140 000 90 000 0 0 0 

C. II. 3. Krátkodobé přijaté zálohy 25 075 1 436 3 358 13 704 1 599 

C. II. 4. Závazky z obchodních vztahů 155 841 141 363 101 675 84 106 124 918 

C. II. 8. Závazky ostatní 154 133 160 091 172 014 205 508 225 400 

8. 2.  Krátkodobé finanční výpomoci 108 483 109 900 122 045 137 527 134 132 

8. 3. Závazky k zaměstnancům 11 515 12 611 11 302 14 030 16 493 

8. 4. 
Závazky ze soc. zabezpečení  

a zdrav. pojištění 
6 095 6 697 5 942 7 891 9 558 

8. 5. Stát – daňové závazky a dotace 3 660 2 392 9 620 10 698 32 297 

8. 6. Dohadné účty pasivní 24 380 28 491 23 105 35 362 31 579 

8. 7. Jiné závazky 0 0 0 0 1 341 

D. Časové rozlišení pasiv 0 0 0 17 1 

D. I. Výdaje příštích období 0 0 0 17 1 

 

 



 

IV 

 

Příloha č. 4: Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

  VZZ v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

I. 
Tržby z prodeje výrobků  

a služeb 
1 172 669 1 535 456 1 061 917 962 084 1 217 126 

II. Tržby za prodej zboží 6 852 3 418 997 4 009 31 994 

A. Výkonová spotřeba 766 276 987 069 577 770 601 403 732 088 

A. 1. 
Náklady vynaložené na 

prodané zboží 
6 678 3 007 779 3 819 30 595 

A. 2. Spotřeba materiálu a energie 623 864 750 895 470 216 472 086 572 194 

A. 3. Služby 135 734 233 167 106 775 125 498 129 299 

B. 
Změna stavu zásob vlastní 

činnosti (+/-) 
49 488 -36 336 60 879 -31 890 -38 943 

C. Aktivace (-) 7 710 -6 050 -14 449 -11 559 -11 094 

D. Osobní náklady 234 865 266 877 255 453 258 955 289 157 

D. 1. Mzdové náklady 161 314 184 765 190 303 192 294 213 582 

D. 2. 

Náklady na sociální 

zabezpečení, zdravotní 

pojištění a ostatní náklady  

59 631 68 192 65 150 66 661 75 575 

D. 2. 1. 

Náklady na sociální 

zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

55 849 63 846 60 431 61 873 70 467 

D. 2. 2. Sociální náklady 3 782 4 346 4 719 4 788 5 108 

E. 
Úpravy hodnot v provozní 

oblasti 
37 118 85 569 85 735 93 749 104 950 

E. 1. 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 

37 118 78 587 92 900 94 525 99 270 

E. 1. 1. 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku – trvalé 

37 118 78 587 92 900 94 525 99 270 

E. 2. Úpravy hodnot zásob 0 0 711 -91 5 680 

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 0 6 982 -7 876 -685 0 

III. Ostatní provozní výnosy 27 006 52 810 24 474 23 062 61 417 

III. 1. 
Tržby z prodaného 

dlouhodobého majetku 
911 1 086 337 519 503 

III. 2. Tržby z prodaného materiálu 22 164 32 899 10 985 12 172 13 723 

III. 3. Jiné provozní výnosy 3 931 18 825 13 152 10 371 47 191 

F. Ostatní provozní náklady 20 739 27 381 179 289 15 535 127 563 

F. 1. 
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 
192 20 79 1 303 192 

F. 2. 
Zůstatková cena prodaného 

materiálu 
22 566 24 844 14 214 11 779 12 137 

F. 3. Daně a poplatky 1 582 1 072 1 047 951 1 229 

F. 4. 

Rezervy v provozní oblasti  

a komplexní náklady příštích 

období 

-12 936 -8 534 -23 088 -14 179 103 863 

F. 5. Jiné provozní náklady 9 335 9 979 187 037 15 681 10 142 

  



 

V 

 

Příloha č. 5: Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč (pokračování) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

* 
Provozní výsledek 

hospodaření (+/-) 
204 727 267 175 -57 289 62 962 106 816 

IV.  
Výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku - podíly 
55 090 0 32 000 33 251 0 

IV. 1. 
Výnosy z podílů - ovládaná 

nebo ovládající osoba 
55 090 0 32 000 33 251 0 

VI. 
Výnosové úroky a podobné 

výnosy 
834 723 703 82 85 

VI.2. 
Ostatní výnosové úroky  

a podobné výnosy 
834 723 703 82 85 

I. 
Úpravy hodnot a rezervy ve 

finanční oblasti 
89 964 197 410 -85 765 31 080 28 601 

J. 
Nákladové úroky a podobné 

náklady 
8 073 8 566 5 421 3 332 3 506 

J.2. 
Ostatní nákladové úroky 

 a podobné náklady 
8 073 8 566 5 421 3 332 3 506 

VII. Ostatní finanční výnosy 7 204 3 245 880 7 126 10 536 

K. Ostatní finanční náklady  8 934 14 246 5 360 13 591 17 187 

* 
Finanční výsledek 

hospodaření 
-43 401 -216 254 108 567 -7 544 -38 673 

** 
Výsledek hospodaření před 

zdaněním (+/-) 
161 326 50 921 51 278 55 418 68 143 

L. Daň z příjmů 26 608 32 812 18 768 7 275 30 846 

L. 1.  Daň z příjmů splatná 26 678 32 812 18 768 7 255 30 866 

L. 2. Daň z příjmů odložená -70 0 0 20 -20 

** 
Výsledek hospodaření po 

zdanění (+/-) 
134 718 18 109 32 510 48 143 37 297 

*** 
Výsledek hospodaření za 

účetní období 
134 718 18 109 32 510 48 143 37 297 

**** Čistý obrat za účetní období 1 269 782 1 595 652 1 120 971 1 029 614 1 321 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 

 

Příloha č. 6: Výkaz cash flow v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

  

Přehled o peněžních tocích  

v tis. Kč 
2014 2015 2016 2017 2018 

P. 

Stav peněžních prostředků  

a peněžních ekvivalentů na 

začátku účetního období 

92 249 72 541 117 102 153 615 148 715 

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 

Z. 
Účetní zisk nebo ztráta  

z běžné činnosti před zdaněním 
161 326 50 921 51 278 55 418 68 143 

A. 1.  Úpravy o nepeněžní operace 186 859 292 790 13 233 157 659 256 034 

A. 1. 1.  

Odpisy stálých aktiv  

s výjimkou zůstatkové ceny 

prodaných stálých aktiv, 

a dále umořování oprav. pol.  

k nabytému majetku 

37 118 78 587 92 900 94 526 99 270 

A. 1. 2. 
Změna stavu opravných 

položek, rezerv 
88 514 207 426 -116 127 25 850 144 735 

A. 1. 3. Zisk z prodeje stálých aktiv -912 -1 066 -258 784 -311 

A. 1. 4.  
Výnosy z dividend a podílů na 

zisku 
54 900 0 32 000 33 251 0 

A. 1. 5. 

Vyúčtované nákladové úroky  

s výjimkou kapitalizovaných  

a vyúčtované výnosové úroky 

7 239 7 843 4 718 3 248 3 421 

A. 1. 6. 
Případné úpravy o ostatní 

nepeněžní operace 
0 0 0 0 8 919 

A. * 

Čistý peněžní tok z provozní 

činnosti, aktiv, účtů čas. 

rozlišení a dohad. účtů pasivních 

348 185 343 711 64 512 213 077 324 177 

A. 2.  
Změny stavu nepeněžních 

složek pracovního kapitálu 
-115 856 -152 772 55 220 -49 125 -121 892 

A. 2. 1.  

Změna stavu pohledávek  

z provozní činnosti, aktiv, účtů 

čas. rozlišení a dohad. účtů 

pasivních 

-117 162 -12 414 112 349 -55 420 -62 078 

A. 2. 2. 

Změna stavu krátkodobých 

závazků z provozní činnosti, 

pasiv. účtů čas. rozlišení  

a dohad. účtů pasivních 

69 783 -83 602 -127 987 10 807 51 977 

A. 2. 3. Změna stavu zásob -68 477 -56 756 70 858 -4 512 -111 791 

A. ** 

Čistý peněžní tok z provozní 

činnosti před zdaněním 

a mimořádnými položkami 

232 329 190 939 119 732 163 952 202 285 

A. 3.  
Vyplacené úroky s výjimkou 

kapitalizovaných úroků 
-8 073 -8 566 -5 421 -3 330 -3 506 

A. 4. Přijaté úroky 834 723 703 82 85 



 

VII 

 

Příloha č. 7: Výkaz cash flow v tis. Kč (pokračování) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních závěrek společnosti z let 2014–2018) 

A. 5.  

Zaplacená daň z příjmů za 

běžnou činnost a za doměrky 

daně za minulá období 

-26 678 -32 812 -18 768 -7 256 -13 507 

A. 7.  
Přijaté dividendy a podíly na 

zisku 
-54 900 0 -32 000 -33 251 0 

A. *** 
Čistý peněžní tok z provozní 

činnosti 
143 512 150 284 64 246 120 197 185 357 

Peněžní toky z investiční činnosti 

B. 1. 
Výdaje spojené s nabytím stálých 

aktiv 
-145 586 -130 449 -119 630 -108 728 -90 560 

B. 2.  Příjmy z prodeje stálých aktiv 1 228 1 086 337 519 503 

B. 3. 
Půjčky a úvěry spřízněným 

osobám 
-55 584 5 977 170 781 56 750 3 239 

B. *** 
Čistý peněžní tok z investiční 

činnosti 
-199 942 -123 386 51 488 -51 459 -86 818 

Peněžní toky z finančních činností 

C. 1. 

Dopady změn dlouhodobých 

závazků, popř. krátkodobých 

závazků, které spadají do oblasti 

finanční činnosti, na peněžní 

prostředky a ekvivalenty 

56 240 47 239 -49 566 -14 878 -45 177 

C. 2.  

Dopady změn vlastního kapitálu 

na peněžní prostředky  

a peněžní ekvivalenty 

-19 518 -29 576 -29 655 -58 760 -29 948 

C. 2. 5. Přímé platby na vrub fondů -518 -576 -655 -760 -948 

C. 2. 6. 

Vyplacené podíly na zisku včetně 

zaplacené srážkové daně 

vztahující se k těmto nárokům 

-19 000 -29 000 -29 000 -58 000 -29 000 

C. *** 
Čistý peněžní tok z finanční 

činnosti 
36 722 17 663 -79 221 -73 638 -75 125 

F. 
Čisté zvýšení, resp. snížení 

peněžních prostředků  
-19 708 44 561 36 513 -4 900 23 414 

R. 
Stav peněžních prostředků  

a ekvivalentů na konci období 
72 541 117 102 153 615 148 715 172 129 

 

 


