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Anotace 

Cílem této práce je provést komplexní finan�ní analýzu akciové spole�nosti, správn� 

interpretovat zjišt�né výsledky a navrhnout vrcholovému managementu p�ípadná 

opat�ení ke zlepšení situace v analyzované spole�nosti. V bakalá�ské práci jsou 

využívány metody elementární analýzy, analýzy pom�rových ukazatel� a systematické 

ukazatele finan�ního zdraví. 

 

Annotation  

Main goal of this thesis is to process komplex financial analysis of joint stock company, 

correctly construe results and propose eventual steps for improvement to top 

management of the company. In the thesis are used methods of fundamental analysis, 

analysis of ratio indicators and systematic indicators of a financial health of a company. 
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Úvod  
 
 Finan�ní analýza p�edstavuje soubor analytických metod umož�ující hodnotit 

postavení spole�nosti na základ� analýzy její finan�ní resp. ekonomické situace. 

Za pomoci analytických metod finan�ní analýzy identifikujeme slabiny podniku, které 

by v budoucnosti mohly zp�sobit problémy a podílet se na zhoršení ekonomické situace 

podniku. Naopak však mohou také poukázat na silné stránky, které je možno 

v budoucnosti využívat. O finan�ní situaci firmy a jejich pom�rech v hospoda�ení mají 

zájem se informovat investo�i, v��itelé, manaže�i a stát a jeho orgány. Hlavním úkolem 

finan�ní analýzy je získat informace z ú�etních výkaz� a dalších zdroj�, zhodnotit 

finan�ní zdraví podniku a p�ipravit podklady pro pot�eby �ízení.  

 

Bakalá�ská práce si klade za cíl seznámit �tená�e s obsahem pojmu finan�ní 

analýza a s jejím využitím. V této bakalá�ské práci se zam��ím na elementární metody 

finan�ní analýzy, zanalyzuji je, porovnám jejich výhody a nevýhody. Všechny popsané 

metody budou demonstrovány na reálných datech poskytnutých spole�ností Skanska DS 

a.s. za období 2004–2006. Pomocí popsaných metod zhodnotím její finan�ní situaci a 

v záv�ru doplním p�ípadná doporu�ení ke zlepšení finan�ního hospoda�ení firmy. 

 

Teoretická �ást této bakalá�ské práce uvede �tená�e do problematiky finan�ní 

analýzy, charakterizuje samotnou finan�ní analýzu, p�ístupy k finan�ní analýze a její 

zdroje, ale také omezení spolehlivosti finan�ní analýzy.  

 

V praktické �ásti budou vybrané metody finan�ní analýzy aplikovány na data 

firmy Skanska DS a.s. za období 2004–2006. Zanalyzuji jednotlivé položky ú�etních 

výkaz�, poté se zam��ím na jednotlivé pom�rové ukazatele, na jejich soustavy a 

modely. 

 

V souladu s cílem bakalá�ské práce bude na záv�r zhodnocena finan�ní situace 

firmy Skanska DS a.s. a budou formulována konkrétní doporu�ení, která by m�la vést 

ke zlepšení ekonomické situace firmy. 
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1 Cíl a metody bakalá�ské práce 
 

1.1 Cíle bakalá�ské práce 
 

Hlavním cílem bakalá�ské práce je komplexní zhodnocení finan�ní situace firmy 

s využitím elementárních metod finan�ní analýzy. Na základ� provedené finan�ní 

analýzy vyhodnotím finan�ní situaci firmy a zformuluji návrhy na zlepšení finan�ní 

situace spole�nosti v budoucnosti. 

  

 Díl�í cíle: 

� Výb�r vhodných ukazatel� a metod pro posouzení finan�ní situace. 

� Výpo�et hodnot zvolených ukazatel� s využitím vybraných metod. 

� Provedení finan�ní analýzy za období 2004 - 2006. 

� Zhodnocení finan�ní situace podle výsledk�  finan�ní analýzy. 

� Zformulovat p�ípadná �ešení problémových stránek podnikání firmy. 

 

 

1.2 Metody bakalá�ské práce 
 

V této bakalá�ské práci budou využity zejména tyto metody: 

 

� Metoda pozorování, jež je základní a nejrozší�en�jší empirickou metodou, p�i 

které jsou ú�elov� pozorovány vybrané vlastnosti a vztahy, které jsou z hlediska 

cíle v�deckého výzkumu a výchozích hypotéz považovány za d�ležité a 

relevantní. 

 

� Metoda m��ení je nejp�esn�jší kvantitativní ur�ení n�kterých vybraných 

kvantifikovatelných vlastností �i vztah�, které jsou definovány a t�íd�ny podle 

ur�itých kvantitativních znak�. P�i m��ení používáme stálou soustavu m��ení, 

s pevn� stanovenými jednotkami. 
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� Metoda analýzy myšlenkov� �i fakticky rozkládá n�jaký p�edm�t, jev nebo 

proces na základní prvky. Podstata analýzy problému spo�ívá v tom, že se 

snažíme p�ijít na ko�en problému poznáváním jeho jednotlivých �ástí 

v jednotlivých etapách �ešení. 

 

� Metoda dedukce vyvozuje nové poznatky z p�vodních premis s od�vodn�ním, 

že jsou-li p�vodní premisy pravdivé, budou pravdivé i poznatky, které jsou 

z nich vyvozovány a naopak. Užívá se p�edevším k p�edvídání budoucího 

vývoje reality. 

 

� Metoda syntézy je obecné ozna�ení pro proces spojení dvou nebo více �ástí do 

jednoho celku. Metoda syntézy m�že být použita jako metoda získání nových 

poznatk�, nebo i jako metoda výkladu již známých poznatk�. 

 

� Metoda modelování spo�ívá ve zkoumání reálných objekt� pomocí um�le 

konstruovaných objekt�, v nichž jsou vyjád�eny, charakterizovány a definovány 

pouze vybrané vlastnosti, stránky a vztahy originálního objektu. 
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2 Teoretické poznatky z oblasti finan�ní analýzy 
 

2.1 Finan�ní analýza podniku1 
 

 Finan�ní analýza je oblastí, která p�edstavuje významnou sou�ást komplexu 

finan�ního �ízení podniku, protože zajiš�uje zp�tnou vazbu mezi p�edpokládaným 

efektem �ídících rozhodnutí a skute�ností. Je p�edm�tem úzce spojena s finan�ním 

ú�etnictvím, které poskytuje data a informace pro finan�ní rozhodování prost�ednictvím 

základních finan�ních výkaz�, a to rozvahy, výkazu zisk� a ztrát a p�ehledu o 

finan�ních tocích (cash-flow). Tyto výkazy jsou sestaveny na podklad� finan�ního 

ú�etnictví jako procesu, který shromaž�uje, eviduje, t�ídí a dokumentuje údaje o 

hospoda�ení podniku. Zdrojem pro finan�ní analýzu jsou i další zdroje z oblasti 

vnitropodnikového ú�etnictví, ekonomické statistiky, pen�žního a kapitálového trhu. 

 Ú�etnictví a ú�etní výkazy by m�ly být koncipovány tak, aby uspokojovaly 

pot�eby finan�ního �ízení a rozhodování. Nedostatkem ú�etních informací z hlediska 

finan�ního �ízení je však to, že zobrazují minulost a neobsahují výhledy do budoucnosti. 

Poskytují finan�nímu manažerovi údaje momentálního typu, v podob� p�evážn� 

stavových absolutních veli�in uvád�ných k ur�itému datu, resp. tokových veli�in za 

ur�ité období, které jednotliv� mají malou vypovídací schopnost. Samotné souhrnné 

výstupy neposkytují úplný obraz o hospoda�ení a finan�ní situaci podniku, o jeho 

silných a slabých stránkách, nebezpe�ích, trendech a celkové kvalit� hospoda�ení. 

 K p�ekonání t�chto nedostatk� se proto využívá finan�ní analýza jako 

formalizovaná metoda, která pom��uje získané údaje mezi sebou navzájem a rozši�uje 

tak jejich vypovídací schopnost, umož�uje dosp�t k ur�itým záv�r�m o celkovém 

hospoda�ení a finan�ní situaci podniku, podle nichž by bylo možné p�ijmout pat�i�ná 

rozhodnutí. Finan�ní analýza p�edstavuje ohodnocení minulosti, sou�asnosti a 

p�edpokládané budoucnosti finan�ního hospoda�ení podniku. 

 Ú�elem a smyslem analýzy je provést, za pomoci speciálních metodických 

prost�edk�, diagnózu finan�ního hospoda�ení podniku, podchytit všechny jeho složky, 

                                                
1 VALACH, J. a kol. Finan�ní �ízení podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1997. 246 s. ISBN 80-901991-6 
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p�ípadn� p�i podrobn�jší analýze zhodnotit blíže n�kterou ze složek finan�ního 

hospoda�ení.  

 Uspokojivá finan�ní situace podniku se v anglosaské literatu�e �asto ozna�uje 

pojmem „finan�ní zdraví“ (financial health). Za finan�n� zdravý podnik je možné 

považovat takový podnik, který je v danou chvíli i perspektivn� schopen napl�ovat 

smysl své existence. V podmínkách tržní ekonomiky to prakticky znamená, že je 

schopen dosahovat trvale takové míry zhodnocení vloženého kapitálu (míry zisku), 

která je požadována investory (akcioná�i) vzhledem k výši rizika, s jakým je p�íslušný 

druh podnikání spojen. �ím v�tší je rentabilita vloženého kapitálu, tím lépe pro podnik 

a jeho investory. Na kapitálovém trhu je míra perspektivní schopnosti zhodnocovat 

vložený kapitál „ohodnocena“ investory prost�ednictvím tržní ceny akcií, p�ípadn� 

cenami jiných cenných papír� emitovaných podnikem. Zárove� s rentabilitou je nutnou 

podmínkou finan�ního zdraví i likvidita, tedy schopnost v�as uhrazovat splatné 

závazky. 

 

2.2 Vstupní data pro finan�ní analýzu 
 

 Zdrojem pro finan�ní analýzu jsou i další data z oblasti vnitropodnikového 

ú�etnictví, ekonomické statistiky, pen�žního a kapitálového trhu. Nedostatkem ú�etních 

informací z hlediska finan�ního �ízení je, že zobrazují minulost a neobsahují výhledy do 

budoucnosti. Výb�r zdroj� a typ� informací by m�l být vždy pod�ízen konkrétnímu cíli 

finan�ní analýzy a vybrané metod� finan�ní analýzy. P�ed použitím získaných informací 

by m�la být provedena logická kontrola, zhodnocení v�rohodnosti a smysluplná úprava 

získaných dat. 
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Z praktického hlediska jsou zdroje pro finan�ní analýzu rozd�lovány na: 

� Ú�etní zdroje – výkazy finan�ního ú�etnictví (rozvaha, výkaz zisk� a ztrát, cash 

flow), výkazy sestavované pro da�ové ú�ely, výkazy pro vnitropodnikové 

pot�eby, výro�ní zprávy, auditorské zprávy. 

� Ostatní zdroje – podniková statistika, podklady úseku práce a mezd, vnit�ní 

sm�rnice, výhledy do budoucna zpracovaný managementem, státní statistika, 

kapitálový trh, bankovní informace, poradenské, ratingové a auditorské 

kancelá�e, a nezávislá hodnocení a prognózy. 

 

 

Vstupní data pro finan�ní analýzu se mohou �lenit na: 

� Interní data – pat�í sem p�edevším ú�etní záv�rka, ú�etní výkazy finan�ního 

ú�etnictví, výro�ní zprávy, podniková statistika, vnit�ní sm�rnice, zprávy a 

p�edpov�di managementu. 

� Externí data – jde o informace z vn�jšího ekonomického prost�edí, nap�. 

informace ze státní statistiky, burzovní informace z odborného tisku, analytické 

zprávy r�zných institucí. 

 

 

2.3 Teoretické p�ístupy k finan�ní analýze2 
 

V praxi rozlišujeme dva základní p�ístupy k finan�ní analýze. Prvním je 

Fundamentální analýza, druhou skupinu tvo�í nástroje technické analýzy. Tyto dva 

p�ístupy se liší ve výb�ru posuzovaných dat. 

Fundamentální analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných 

souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborník� 

(nejen pozorovatel�, ale i p�ímých ú�astník� ekonomických proces�), na jejich 

subjektivních odhadech i na citu pro situace a jejich trendy. Zpracovává velké množství 

                                                
2 HAMPLOVÁ, E. Vybrané problémy finan�ní analýzy firmy. 1.vyd. Brno: MU, 1999. 161 s.  
ISBN 80-2102-161-6 
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kvalitativních údaj�, a pokud využívá kvantitativní informaci, odvozuje zpravidla své 

záv�ry bez použití algoritmizovaných postup�. 

Technická analýza užívá matematických, statistických a dalších 

algoritmizovaných metod a postup� ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat 

s následným (kvalitativním) ekonomickým posouzením výsledk�. Postup finan�ní 

technické analýzy je rozložen do následujících etap: 

 

a) Výpo�et ukazatel� zkoumané firmy. Tato etapa obvykle zahrnuje výb�r 

srovnatelných podnik�, p�ípravu dat a ukazatel�, jejich výpo�et a ov��ení 

p�edpoklad� o ukazatelích. 

b) Srovnání hodnot s odv�tvovými pr�m�ry. Výb�r metody pro hodnocení 

ukazatel� a výpo�et relativní pozice firmy. 

c) Analýza �asových trend�. 

d) Analýza vztah� mezi ukazateli pomocí pyramidové soustavy. 

e) Návrh na opat�ení ve finan�ním plánování a �ízení. 

 

Oba postupy mají své p�ívržence i kritiky. V této bakalá�ské práci se budu 

zabývat výhradn� metodami technické analýzy. 

 

2.4 Omezení spolehlivosti (údaj�) finan�ní analýzy3 
   

 Skute�nost, zda výstupy finan�ní analýzy vypovídají pravdiv� o finan�n� 

ekonomické situaci podniku a zda jsou dostate�n� kvalitním podkladem pro další 

rozhodování, nezávisí pouze na množství získaných informací, ale také na: 

� dostupnosti a v�rohodnosti získaných informací,  

� zvolené metod� výb�ru a zpracování údaj� s co nejlepší vypovídací schopností,  

� správné interpretaci získaných výsledk�. 
 

                                                
3 SEDLÁ�EK, J. Ú�etní data v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2001.  220 s.  
ISBN 80-7226-562-8 
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 Nižší míra v�rohodnosti vykazovaných finan�ních údaj� i následná nižší míra 

srovnatelnosti výsledk� finan�ní analýzy nemusejí být jen d�sledkem zve�ej�ování 

nep�esných �ísel ú�etní jednotkou. Záleží na výb�ru údaj� s nejlepší vypovídací 

hodnotou a na jejich po�áte�ní pot�ebné p�íprav� a úprav�. Totiž samotný systém 

ú�etnictví není vybaven takovými nástroji, které by mohly zabránit subjektivnímu 

vykazování veli�in. Konkrétní problémy ovliv�ující vypovídací hodnotu ú�etních 

výkaz�: 

 

� Oce�ování majetku v ú�etnictví je založeno na principu historických cen. 

V podmínkách inflace a p�i zm�nách tržních cen pak neodpovídají ú�etní ceny 

skute�né hodnot� majetku. 

� Ú�etní záv�rka prezentuje výsledky za celý rok, ale nedává p�ehled o sezónních 

�i konjunkturálních výkyvech, o p�ípadné krátkodobé finan�ní napjatosti b�hem 

roku apod. 

� Ú�etnictví nezachycuje vlivy nepen�žních faktor� – image firmy, kvalifikace 

pracovník�, postavení na trhu. 

� Ú�etní ukazatele nezohled�ují �asovou hodnotu pen�z a p�edevším riziko. 

 

 Ke zkreslování �i nepravdivému vykazování finan�ních informací, p�edevším 

hospodá�ských výsledk�, dochází nej�ast�ji v souvislosti s úpravami záv�rkových 

postup�. Ú�etní jednotka m�že mít zájem podle okolnosti bu� na p�íznivém nebo na 

mén� p�íznivém vykazování hospodá�ského výsledku. 

 Vzhledem ke skute�nosti, že technická analýza využívá kvantitativní data, je 

tedy d�ležitá jejich spolehlivost a v p�ípad� srovnávání zkoumaného podniku 

s konkurencí také srovnatelnost posuzovaných dat.  
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2.5 Elementární metody finan�ní analýzy 
 

 Elementární metody jsou charakteristické svou nízkou výpo�etní náro�ností, kdy 

základní matematické operace uživateli zpravidla zcela posta�í. Mezi další výhody pat�í 

i �asová nenáro�nost, kdy se k základním ukazatel�m finan�ní situace dobereme 

v relativn� krátkém �ase. �len�ní elementárních metod finan�ní analýzy je vcelku 

individuální, jelikož se v�tšina autor� rozchází v p�esné interpretaci d�lení metod. Tato 

bakalá�ská práce �lení elementární metody finan�ní analýzy na následující položky: 

 

1) Analýza  stavových (absolutních) ukazatel� 

� horizontální analýza (analýza trend�) 
� vertikální analýza (procentní rozbor) 
 

2) Analýza rozdílových ukazatel� 

� analýza fond� pen�žních prost�edk� 

 

3) Analýza ú�etních výkaz� 

� analýza rozvahy 
� analýza výkazu zisk� a ztrát 
� analýza Cash Flow 
 

4) Analýza pom�rových ukazatel� 

� analýza ukazatel� rentability 
� analýza ukazatel� aktivity 
� analýza ukazatel� zadluženosti a finan�ní struktury 
� analýza ukazatel� likvidity 
 

5)  Analýza soustav ukazatel� 

� pyramidový rozklad – Du Pont analýza 

 

6)  Souhrnné indexy hodnocení 

� bonitní modely  
� predik�ní modely finan�ní tísn�, též bankrotní modely  
 

 Jednotlivým metodám se budu v této bakalá�ské práci podrobn�ji v�novat 

v následujících kapitolách. 
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2.5.1 Analýza absolutních ukazatel�4 
 

 K hodnocení finan�ní situace spole�nosti se p�i této analýze využívá p�ímo 

údaj� obsažených v ú�etních výkazech. P�edm�tem analýzy je sledování zm�n absolutní 

hodnoty ukazatel� v �ase, tyto zm�ny se pak zjiš�ují v hodnotách absolutních �i 

relativních (procentních). 

 Rozlišujeme dv� metody analýzy absolutních ukazatel�, a to: 

1) Metodu horizontální analýzy (analýzy trend�) 

2) Metodu vertikální analýzy (procentní analýza komponent) 

 

Ad 1) Metoda horizontální analýzy porovnává zm�ny ukazatel� v �asové �ad�. 

Výchozí data jsou obsažena v ú�etních výkazech firem a ve výro�ních zprávách, které 

uvádí klí�ové položky za posledních 5 až 10 let. P�i analýze bereme v úvahu jak zm�ny 

absolutní hodnoty, tak i procentní zm�ny jednotlivých položek výkaz�, po �ádcích, 

horizontáln�. Proto hovo�íme o horizontální analýze absolutních ukazatel�. 

Nap�. 

  Zm�na 2006 k 2005 v % = [(�ástka 2006 – �ástka 2005)	100] ÷ �ástka 2005 

 

 Ad 2) P�i vertikální analýze posuzujeme jednotlivé komponenty majetku a 

kapitálu, tzv. strukturu aktiv a pasiv firmy. Ze struktury aktiv a pasiv firmy je z�ejmé, 

jaké je složení hospodá�ských prost�edk� pot�ebných pro výrobní a obchodní aktivity 

firmy a z jakých zdroj� (kapitálu) byly po�ízeny. Na schopnosti vytvá�et a udržovat 

rovnovážný stav majetku a kapitálu závisí ekonomická stabilita obchodní firmy. 

Jednotlivé komponenty výkaz� se vyjad�ují jako procentní podíly jedné z t�chto 

komponent. Pracuje se v jednotlivých letech odshora dol�, odtud vertikální procentní 

analýza. Jako základ pro procentní vyjád�ení se bere ve výkazu zisk� a ztrát obvykle 

velikost tržeb (=100%), v rozvaze hodnota celkových aktiv i celkových pasiv. Výhodou 

vertikální analýzy je, že nezávisí na meziro�ní inflaci, a umož�uje tedy srovnatelnost 

výsledk� analýzy z r�zných let i srovnávání vývojových trend� za více let.  

                                                
4 SEDLÁ�EK, J. Ú�etní data v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2001. 220 s.  
ISBN 80-7226-562-8 
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 Zjišt�né hodnoty metodou vertikální analýzy nebo metodou horizontální analýzy  

jsou podkladem pro analýzu efektivnosti jako ukazatele výkonnosti firmy. 

2.5.2 Analýza rozdílových ukazatel�5 
  
 K analýze a �ízení finan�ní situace firmy (zejména jeho likvidity) slouží 

rozdílové ukazatele, ozna�ované jako fondy finan�ních prost�edk� (finan�ní fondy). 

Fond je chápán jako souhrn ur�itých stavových ukazatel� vyjad�ujících aktiva nebo 

pasiva, resp. jako rozdíl mezi souhrnem ur�itých položek krátkodobých aktiv a ur�itých 

položek krátkodobých pasiv, tím vzniká tzv. �istý fond.  

 K nejvýznamn�jším rozdílovým ukazatel�m pat�í �istý pracovní kapitál 

(�PK). Je nej�ast�ji užívaným ukazatelem vypo�teným jako rozdíl mezi celkovými 

ob�žnými aktivy a celkovými krátkodobými závazky. Tento ukazatel má významný vliv 

na platební schopnost podniku. Jestliže je podnik likvidní, musí mít pot�ebnou výši 

relativn� volného kapitálu, což znamená p�ebytek krátkodobých likvidních aktiv nad 

krátkodobými závazky. 

K výpo�tu �PK m�žeme p�istoupit ze dvou pohled�: 

 

� Vymezení �PK z pohledu aktiv nazýváme pohledem manažera, kdy lze rovnici 

zapsat:  

    �PK = OA – krát.závazky 

      

�PK p�edstavuje tedy relativn� volný kapitál, jehož manaže�i využívají 

k zajišt�ní  hladkého pr�b�hu hospodá�ské �innosti. 

� Druhý pohled ze strany pasiv se nazývá pohledem vlastníka, který vyjad�uje jak 

velký podíl z dlouhodobého vlastního a cizího kapitálu p�ipadne na financování 

b�žné �innosti, tedy ob�žných aktiv. Rovnici lze zapsat ve tvaru:  

              �PK = VK + dlouh.CZ – SA = dlouh.K – SA 

 

                                                
5SEDLÁ�EK, J. Ú�etní data v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2001. 220 s.  
ISBN 80-7226-562-8, 
VALACH, J. a kol. Finan�ní �ízení podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1997. 246 s. ISBN 80-901991-6 
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 Oba p�ístupy shodn� prokazují, že konstrukce �PK je založena na rozlišení 

ob�žného a neob�žného majetku, a dále na rozlišení dlouhodob� a krátkodob� vázaného 

kapitálu. Práv� tato hlediska jsou výchozím bodem hodnocení finan�ní situace každého 

podniku. Výše �istého pracovního fondu má významný vliv na solventnost firmy. 

Pot�ebná výše �PK závisí do zna�né míry na délce obratového cyklu pen�z, ale také na 

konkurenci a celkové stabilit� trhu. Je z�ejmé, že jistá výše �PK poskytuje podniku a 

jejím v��itel�m jistotu, že má dobré finan�ní zázemí, a že tedy nebude mít 

pravd�podobné problémy s likviditou. �PK je z toho d�vodu nazýván „finan�ním 

(ochranným) polštá�em“, který zabezpe�uje firm� bezpe�í i v p�ípad� nep�íznivých 

událostí. 

 �istý pracovní kapitál se využívá také jako jedna z hodnot do analýzy 

pom�rových ukazatel�. V porovnání s jinými ukazateli totiž vyjad�uje finan�ní sílu 

podniku, která je dána schopností podniku vytvá�et z vlastní hospodá�ské �innosti 

finan�ní p�ebytky, které spole�nost m�že využít k úhrad� závazk�, výplat� dividend �i 

podíl� na zisku a k financování investic. Nap�íklad ukazatel �PK k sum� celkových 

aktiv vyjad�uje krátkodobou solventnost a je vnímán jako ukazatel bezpe�nosti firmy 

pro jeho obchodní partnery. Jeho vypovídací schopnost potvrzuje i jeho za�azení do 

Altmanova modelu bankrotu, tzv. Z-skóre. 

 Dalším rozdílovým ukazatelem jsou �isté pohotové prost�edky (�PP). Ur�ují 

okamžitou likviditu práv� splatných krátkodobých závazk�. Jedná se o rozdíl mezi 

pohotovými pen�žními prost�edky a okamžit� splatnými závazky. Zahrneme-li do 

pen�žních prost�edk� pouze hotovost a z�statek na b�žném ú�tu, jde o nejvyšší stupe� 

likvidity. Mezi pohotové prost�edky se zahrnují šeky, sm�nky, krátkodobé cenné papíry 

a krátkodobé termínované vklady s výpov�dní lh�tou do 3 m�síc�, protože jsou 

v podmínkách kapitálového trhu rychle p�em�nitelné na peníze. Tento finan�ní fond 

není jako �PK ovlivn�n zvolenými oce�ovacími technikami, ale je manipulovatelný 

p�esunem plateb k okamžiku zjiš�ování likvidity. 

 Ukazatel �isté pen�žn�-pohledávkové finan�ní fondy, také ozna�ovaný jako 

�istý pen�žní majetek, p�edstavuje jakýsi kompromis mezi výše uvedenými fondy. 

Z ob�žných aktiv se vylu�ují nelikvidní ob�žná aktiva (tj. nedobytné �i dlouhodobé 

pohledávky, neprodejné zásoby, a také další ob�žná aktiva s nízkým stupn�m likvidity). 

Od takto upravených aktiv se ode�tou krátkodobá cizí pasiva. 
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2.5.3 Analýza ú�etních výkaz� 
 

 Za první krok finan�ní analýzy by m�la být zpravidla zvolena kvalitativní 

analýza podniku jako takového a s ním i jeho okolí. Dalším krokem by m�l být rozbor 

ú�etních výkaz� a dalších relevantních informací, které tyto výkazy dopl�ují a 

zp�es�ují. Dále následuje výpo�et ukazatel�, které postihují a up�es�ují vztahy mezi 

jednotlivými stavovými a tokovými položkami. 

Do analýzy ú�etních výkaz� je možno zahrnout: 

1) analýzu rozvahy 

2) analýzu výkazu zisk� a ztrát 

3) analýzu Cash Flow 

 

ad 1)  Analýza rozvahy6  

  

 Aktiva jsou výsledkem minulých investi�ních rozhodnutí a jsou uspo�ádána 

jednak podle funkce, kterou v podniku plní, a dále podle �asu, po kterou je majetek 

v podniku vázán, posledním kritériem je likvidita. Rozbor aktiv nám prozradí 

majetkovou strukturu zkoumaného podniku. Pasiva jsou �len�na podle vlastnictví na 

zdroje vlastní a cizí. Z toho vychází analýza kapitálové struktury, skladby jednotlivých 

zdroj� použitých k financování podniku, náklad� a ostatních podmínek spojených 

s t�mito zdroji. 

 P�i analýze rozvahy se budeme zabývat výší jednotlivých majetkových a 

finan�ních položek. Dále pro nás bude d�ležitá výše pohotových prost�edk� v pokladn� 

a na ú�tech a absolutní výše stavu zásob zboží. Hlavn� naší pozornosti nesmí uniknout 

položky neobvykle vysoké nebo naopak velmi nízké. 

 Nejd�ležit�jší �ást aktiv p�edstavují pohledávky, p�edevším krátkodobé. Systém 

�ízení pohledávek v podniku je zna�n� významným faktorem pro výši celkového 

                                                
6KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2004. 714 s. ISBN 80-7179-
802-9 
MA
ÍK, M. a kol. Finan�ní analýza a plánování v obchodních podnicích. 2. vyd. Praha: VŠE, 1997. 219 
s. ISBN 80-7079-487-9 
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kapitálu, jeho využití a rentability. Dalším významným aktivem jsou zásoby a 

d�ležitým ukazatelem je jejich obratovost. V dnešní dob� je  obvyklý nízký podíl 

dlouhodobého kapitálu v kapitálové struktu�e, v�tšinu budou tvo�it závazky 

k dodavatel�m a krátkodobé bankovní úv�ry. 

 

ad 2)    Analýza výkazu zisk� a ztrát – výsledovky7 

  

 Výkaz zisk� a ztrát je �len�n stup�ovit�. Jednotlivé stupn� p�edstavují stav 

hospoda�ení v provozní, finan�ní a mimo�ádné �innosti podniku. Mezi výhody výkazu 

zisk� a ztrát pat�í rychlejší reakce na zm�ny v podniku a jeho okolí. Obsahuje totiž 

údaje pouze za jeden rok, zatímco bilan�ní položky jsou kumulovány n�kolik let. 

 Z absolutní výše položek nás bude ur�it� zajímat velikost tržeb, jednotlivých 

náklad�, obchodní marže jako zdroje zisku a zisku samotného. Ur�it� bychom m�li 

zaznamenat hospodá�ský výsledek pro jednotlivé �innosti podniku, zda n�která z nich 

není ve ztrát� a p�ípadn� jak veliké. 

 V rámci vertikálního rozboru jsou nej�ast�ji zjiš�ovány podíly jednotlivých 

nákladových položek, obchodní marže a zisku na tržbách z prodeje zboží a služeb �i 

celkových výkonech. Zjišt�né hodnoty jsou podkladem pro analýzu efektivnosti jako 

ukazatele výkonnosti firmy. 

 Sou�ástí analýzy výsledovky by m�la být i tzv. Break Event Point analýza, 

neboli analýza bodu zvratu. Ta je obzvláš� vhodná, pokud podnik zvažuje ur�ité 

podstatné zm�ny ve své finan�ní, prodejní �i jiné obchodní politice. Zjiš�uje se velikost 

obratu, který je t�eba realizovat, aby byly pokryty veškeré fixní i variabilní náklady. 

Výsledek by m�l být minimem plánovaného obratu p�íslušného období. 

 

 

 

 

 
                                                
7 MA
ÍK, M. a kol. Finan�ní analýza a plánování v obchodních podnicích. 2. vyd. Praha: VŠE, 1997. 
219 s. ISBN 80-7079-487-9 
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 ad 3)   Analýza Cash Flow8 

 

 Sledování pen�žních tok�, tedy Cash Flow, si vyžádala praxe finan�ního �ízení. 

Rozvaha zachycuje stav majetku a závazk�, stav pen�žního majetku k ur�itému datu, 

ale již nevypovídá o faktorech, které tento stav ovlivnily a zp�sobily. Výkaz zisk� a 

ztrát pak zobrazuje náklady a výnosy, ale již se zde nedozvíme o tom, zda tyto operace 

skute�n� souvisely s pohybem finan�ních prost�edk�. Jak lze doložit, dosažení zisku 

nemusí být nutn� svázáno s r�stem pen�žních prost�edk�, a není výjimkou, že i velmi 

ziskový podnik má problémy s úhradou splatných závazk� a získáváním dalších 

finan�ních prost�edk� na sv�j rozvoj. Proto je tak d�ležité sledovat schopnost podniku 

vytvá�et pen�žní prost�edky ze své provozní �innosti. Proto se od roku 1950 za�alo 

prosazovat sledování Cash Flow podniku jako d�ležitý indikátor finan�ního zdraví. 

 Cash Flow charakterizujeme jako pohyb pen�žních prost�edk� podniku za ur�ité 

období v souvislosti s jeho ekonomickou �inností. Je tedy skute�ným pohybem, tokem 

finan�ních prost�edk� firmy, který se vykazuje za ur�ité období. Díky svým možnostem 

se stal d�ležitým nástrojem pro �ízení likvidity, protože existuje rozdíl mezi pohybem 

hmotných prost�edk� a jejich pen�žním vyjád�ením, a také proto, že vzniká �asová 

prodleva mezi hospodá�skými operacemi vyvolávajícími náklady �i výnosy, a  že 

vzniká rozdíl mezi náklady a výdaji, a mezi výnosy a p�íjmy. 

 

Díky t�mto skute�nostem lze rozlišovat operace: 

1. finan�n� ú�inné, které neovliv�ují zisk, 

2. ziskov� ú�inné transakce, které neovliv�ují pen�žní prost�edky, 

3. ziskov� i finan�n� ú�inné transakce, 

4. transakce neovliv�ující ani zisk, ani pen�žní prost�edky. 

 

Z výše uvedených d�vod� se tedy výkaz Cash Flow stal nepostradatelným 

nástrojem finan�ního �ízení a tvo�í zárove� sou�ást ú�etních výkaz� pro podnikatele 

                                                
8 HAMPLOVÁ, E. Vybrané problémy finan�ní analýzy firmy. 1.vyd. Brno: MU, 1999. 161 s.  
ISBN 80-2102-161-6 
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p�edkládající ú�etní záv�rku v plném rozsahu. V tom p�ípad� je nutné sledovat tvorbu 

finan�ních zdroj� ve t�ech oblastech: 

� Cash Flow z provozní �innosti 

� Cash Flow z investi�ní �innosti 

� Cash Flow z finan�ní �innosti 

Sou�et t�chto t�í Cash Flow tvo�í celkový Cash Flow podniku za dané období. 

 

Pro výpo�et Cash Flow se používají tyto t�i metody: 

� P�ímá metoda – založená na sledování skute�ných p�íjm� a výdaj� 

� Nepravá p�ímá metoda – transformace výnosov� nákladových dat na p�íjmov� 

výdajová 

� Nep�ímá metoda – transformace hospodá�ského výsledku na Cash Flow 

  

 P�ímá metoda  spo�ívá ve sledování skute�ných p�íjm� a výdaj� za dané ú�etní 

období. V podvojném ú�etnictví však neexistuje p�ímý zp�sob jak tyto pohyby sledovat. 

Nabízí se proto možnost mimoú�etního sledování, které není využíváno díky své 

pracnosti, nebo úprava ú�etního programu a jeho dopln�ní o r�zné syntetické ú�ty. 

Bohužel ani tato metoda není p�íliš využívána a tak se p�ímá metoda výpo�tu Cash 

Flow stává spíše u�ebnicovým p�íkladem. Dalším negativem je neschopnost zobrazit 

informace o tocích finan�ních prost�edk�, které nemají charakter p�íjm� a výdaj�. Do 

této skupiny m�žeme za�adit nap�íklad zm�nu stavu zásob, pohledávek a závazk�, 

vzájemné zápo�ty závazk� a pohledávek. 

 U nepravé p�ímé metody se náklady a výnosy upravují o zm�ny položek 

rozvahy, aktiv a pasiv, na p�íjmy a výdaje. Jedná se o kombinaci p�ímé a nep�ímé 

metody výpo�tu Cash Flow a o nejmén� používanou metodu. 

 Nep�ímá metoda je nejvíce využívaná a díky své nenáro�nosti na vstupy a 

pom�rné snadnosti se stala od roku 1993 závaznou metodou pro podnikatele, kte�í 

p�edkládají ú�etní výkazy v plném rozsahu. Tato metoda vychází z výkazu zisk� a ztrát, 

který se upravuje o zm�ny položek rozvahy vyjad�ující rozdíl mezi toky p�íjm� a 

výnos�, a mezi toky náklad� a výdaj�, a to tak, aby co nejv�rn�ji vyjad�ovaly zm�nu 
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pen�žních prost�edk� souvisejících s oblastí hospoda�ení v jednotlivých úrovních 

výkazu Cash Flow. Výhodou je, že poskytuje podrobný p�ehled o tvorb� finan�ních 

zdroj� a jejich užití, a to z r�zných hledisek. 

 Také Cash Flow vstupuje do �ady pom�rových ukazatel�, nap�íklad v podob� 

Cash Flow z provozní �innosti, který nahrazuje provozní zisk. Výhodou v porovnání 

s provozním ziskem je, že Cash Flow odstra�uje vlivy vyplývající z ú�etních princip� a 

postup�, a také je mén� citlivý na infla�ní zm�ny než zisk. 

 

2.5.4 Analýza pom�rových ukazatel�9  
  

 Finan�ní pom�rové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dv�ma nebo 

více absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Nej�ast�ji vycházejí z rozvahy a 

výkazu zisk� a ztrát. Údaje zjišt�né z rozvahy mají charakter stavových ekonomických 

veli�in ( zachycují veli�iny k ur�itému datu, okamžitý stav ). Naproti tomu údaje 

z výkazu zisku a ztrát charakterizují výsledky �inností za ur�ité období ( jsou 

intervalovými veli�inami, tokovými ukazateli ). V p�iblížení stavových ukazatel� 

k intervalovým se n�kdy doporu�uje po�ítat je jako pr�m�ry.  

 Pom�rové ukazatele jsou nejoblíben�jší a také nejrozší�en�jší metodou finan�ní 

analýzy, nebo� umož�ují získat rychlý a nenákladný obraz o základních finan�ních 

charakteristikách firmy. Jsou ovšem jen pomocníkem analýzy a interpretace jev�. Jejich 

výpo�tem však analýza nekon�í, naopak spíše za�íná. M�žeme je chápat jako ur�ité 

síto, jež zachytí oblasti vyžadující hlubší analýzu.   

 

 

 

 

                                                
9SEDLÁ�EK, J. Ú�etní data v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2001.  220 s.  
ISBN 80-7226-562-8 
VALACH, J. a kol. Finan�ní �ízení podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1997. 246 s. ISBN 80-901991-6 
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Podle oblastí finan�ní analýzy se pom�rové ukazatele obvykle �lení na: 

1) ukazatele rentability, 

2) ukazatele likvidity, 

3) ukazatele zadluženosti, 

4) ukazatele aktivity. 

 

ad 1)  Rentabilita, resp. Výnosnost vložené kapitálu je m��ítkem schopností podniku 

vytvá�et nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Je formou 

vyjád�ení míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci 

kapitálu.  

� rentabilita celkového kapitálu (ROA), 

� rentabilita vlastního kapitálu (ROE), 

� rentabilita dlouhodob� investovaného kapitálu. 

 

 Ukazatel� rentability se používá pro hodnocení a komplexní posouzení celkové 

efektivnosti podniku, pomocí nich se vyjad�uje intenzita využívání, reprodukce a 

zhodnocení kapitálu vloženého do podniku. Tyto ukazatele pat�í do kategorie tzv. 

mezivýkazových pom�rových ukazatel�, protože využívají údaj� ze dvou ú�etních 

výkaz�, objem kapitálu z rozvahy a velikost zisku z výkazu zisk� a ztrát. Konstrukce 

t�chto ukazatel� se proto m�že také lišit nejen podle toho, jaký vložený kapitál se 

dosazuje do jmenovatele výše uvedeného zlomku, ale také podle toho, jaký zisk se 

dosazuje do �itatele. Z toho pak vyplývají r�zné modifikace ukazatele rentability a 

zejména p�i porovnávání hodnot tohoto ukazatele je nutno mít na z�eteli, jaké údaje se 

p�ebírají z výkazu zisk� a ztrát, pokud jde o výši zisku a jeho r�zné formy, a z rozvahy, 

pokud jde o �ástku vloženého kapitálu. 

 Rentabilita celkového kapitálu (ROA) pat�í k nejd�ležit�jším ukazatel�m, 

jimiž se hodnotí podnikatelská �innost firem. Vyjad�uje celkovou efektivnost podniku, 

resp. produk�ní sílu, a zárove� indikuje výkonnost �ídících pracovník�. Vypovídací 

schopnost tohoto ukazatele je však snížena faktem, že management mnoha podnik� 
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zvolil jako svou strategii nízké zisky, aby se tak vyhnul rozd�lování dividend a placení 

daní z p�íjm�. 

                                              ROA = EBIT / celková aktiva , 

 

kde EBIT = zisk p�ed zdan�ním a úroky. 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjad�uje výnosnost kapitálu vloženého 

akcioná�i. Zjiš�ují, zda jejich kapitál p�ináší dostate�ný výnos a zda se využívá 

s intenzitou odpovídající velikosti jejich investi�ního rizika. 

  ROE = �Z / VK , 

 

kde �Z = �istý zisk, nebo-li zisk po zdan�ní, 

       VK = vlastní kapitál. 

 

 Rentabilita dlouhodobého kapitálu slouží k prostorovému srovnávání firem, 

zejména k hodnocení monopolních ve�ejn� prosp�šných spole�ností. Vyjad�uje pom�r 

celkových výnos� všech investor� (�istý zisk pro akcioná�e a úroky pro v��itele) a 

dlouhodobých finan�ních prost�edk�, které má firma k dispozici. 

 

                       Rent.dlouh.kap. = EBIT / (VK + dlouh.CZ) , 

 

kde EBIT = zisk p�ed zdan�ním a úroky, 

       VK = vlastní kapitál, 

       CZ = cizí zdroje. 
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Další ukazatele rentability :  

 

 Rentabilita tržeb (ROS) vyjad�uje schopnost podniku transformovat zásoby na 

hotové peníze. Charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Tržby ve jmenovateli p�edstavují 

tržní ohodnocení výkon� firmy za ur�ité období, m��í výkonnost spole�nosti (množství 

zboží, výrobk� a služeb vyprodukovaných v ur�ité dob�). 

 

  ROS = zisk / tržby , 

 

kde do �itatele m�žeme dosadit EBIT nebo �istý zisk. 

 

 Rentabilita výnos� vyjad�uje pom�r zisku a celkových výnos� spole�nosti. 

 

  Rent.výnos� = EBIT / výnosy , 

 

kde EBIT = zisk p�ed zdan�ním a úroky. 

 

 ad 2) Likvidita vyjad�uje momentální schopnost podniku uhradit splatné 

závazky, je m��ítkem krátkodobé �i okamžité solventnosti. Ukazatele likvidity pom��ují 

to, �ím je možno platit (hodnoty v �itateli), tím, co je nutno zaplatit (hodnoty ve 

jmenovateli). Zabývají se nejlikvidn�jší �ástí aktiv spole�nosti a rozd�lují se podle 

likvidnosti položek aktiv dosazovaných do �itatele z rozvahy. Nevýhodou ukazatel� je, 

že hodnotí likviditu podle z�statku ob�žného majetku, ale ta v daleko v�tší mí�e závisí 

na budoucích Cash Flow.  

 

 Rozlišujeme t�i stupn� ukazatel� likvidity: 

� b�žná likvidita, 
� pohotová likvidita, 
� okamžitá likvidita. 
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 B�žná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají ob�žná aktiva krátkodobé cizí 

zdroje. Je citlivá na strukturu zásob a jejich správné oce�ování vzhledem k jejich 

prodejnosti, a na strukturu pohledávek vzhledem k jejich neplacení ve lh�t� �i 

nedobytnosti. U zásob m�že  trvat velmi dlouho, než se p�em�ní na peníze, nebo� 

nejprve musí být spot�ebovány, p�em�n�ny ve výrobky, prodány (na obchodní úv�r) a 

pak se �eká na úhradu od odb�ratele. Hodnota tohoto ukazatele by m�la nabývat hodnot 

1,5 – 2,5. 

 

  B�žná likvidita = OA / krátk.cizí zdroje , 

kde OA = ob�žná aktiva. 

 

  

 Pohotová likvidita vyjad�uje pom�r ob�žných aktiv o�išt�né o zásoby a 

krátkodobých cizích zdroj�. Ukazatel by m�l nabývat hodnot v rozmezí od 1 do 1,5. 

 

  Pohotová likvidita = (OA – zásoby) / krátk.cizí zdroje 

 

  

 Okamžitá likvidita m��í schopnost firmy hradit práv� splatné dluhy. Do �itatele 

se dosazují peníze (v hotovosti a na b�žných ú�tech) a jejich ekvivalenty (voln� 

obchodovatelné krátkodobé cenné papíry, splatné dluhy, sm�ne�né dluhy a šeky). 

Likvidita je zajišt�na p�i hodnot� v rozmezí od 0,2 do 0,5. 

 

  Okamžitá likvidita = FM / krátk.cizí zdroje , 

kde FM = finan�ní majetek. 
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ad 3)  Zadluženost  udává vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

firmy, m��í rozsah, v jakém firma používá k financování dluhy. Její r�st m�že p�isp�t 

k celkové rentabilit� a tím i vyšší tržní hodnot� firmy, avšak sou�asn� zvyšuje riziko 

finan�ní nestability. K analýze zadluženosti slouží mnoho ukazatel�, nap�: 

� celková zadluženost, 

� míra zadluženosti, 

� úrokové krytí, 

� krytí stálých aktiv dlouhodobým kapitálem, 

� krytí stálých aktiv vlastním kapitálem. 

  

 Celková zadluženost, nazývaný též ukazatel v��itelského rizika, se vypo�ítá 

jako podíl celkového dluhu k celkovým aktiv�m. Obecn� platí, že �ím vyšší je hodnota 

tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost podniku a tím vyšší je riziko jak v��itel�, tak i 

akcioná��. Ovšem pro jeho výši nelze stanovit n�jaké p�esné zásady. Je nutné ho vždy 

posuzovat v souvislosti s celkovou výnosností, kterou podnik dosahuje z celkového 

vloženého kapitálu,  i v souvislosti se strukturou cizího kapitálu. Jeho vysoká hodnota 

m�že být z hlediska držitel� kmenových akcií p�íznivá v tom p�ípad�, je-li podnik 

schopen dosáhnout vyššího procenta rentability, výnosnosti z celkového kapitálu, než je 

procento úrok� placené z kapitálu cizího. Naopak vysoká hodnota tohoto ukazatele 

m�že být pro akcioná�e velmi nep�íznivá v p�ípad�, že výnosnost celkového kapitálu 

vloženého do podniku je nižší, než je úrok placený v��itel�m. 

 

  Celková zadluženost = CZ / A , 

kde CZ = cizí zdroje, 

       A = celková aktiva. 
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 Míra zadluženosti má stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluženost.  

Ve finan�ní analýze se využívá i p�evrácená hodnota tohoto ukazatele, která bývá 

ozna�ována jako míra finan�ní samostatnosti firmy. 

 

  Míra zadluženosti =  CZ / VK ,  

 

kde CZ = cizí zdroje, 

       VK = vlastní kapitál. 

 

 Úrokové krytí informuje o tom, kolikrát p�evyšuje zisk placené úroky. 

Prakticky �ást zisku vyprodukovaná cizím kapitálem by m�la sta�it na pokrytí náklad� 

na vyp�j�ený kapitál. Tento ukazatel je v p�ípad� financování cizími úro�enými zdroji 

velmi významný, zejména je pot�ebné v�novat zvýšenou pozornost jeho vývoji 

v p�ípad� nerovnom�rného vývoje zisku p�ed zdan�ním z hlediska �asu. Pokud má 

ukazatel hodnotu 1 znamená to, že podnik je schopen splácet úroky i když má nulový 

zisk. Doporu�ená hodnota tohoto ukazatele je vyšší než 5. 

 

  Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky , 

kde EBIT = zisk p�ed zdan�ním a úroky. 

 

 Ukazatel krytí stálých aktiv dlouhodobým kapitálem vyjad�uje pom�r 

kapitálu a stálých aktiv. P�i hodnot� vyšší než 1 dochází k p�ekapitalizaci, která 

znamená vyšší stabilitu firmy, ale snižuje se celková efektivnost podnikání. Pro analýzu 

je významná rovn�ž trvale vázaná �ást ob�žných aktiv firmy. 

 

  Krytí SA dl.kap. = (VK + dlouh.CZ) / SA , 

 

kde VK = vlastní kapitál, 

       CZ = cizí zdroje, 

       SA = stálá aktiva. 
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 Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem je obdobou p�edchozího ukazatele a je 

využíváno pro hodnocení stability spole�nosti. 

 

  Krytí SA vl.kap. = VK / SA , 

 

kde VK = vlastní kapitál, 

       SA = stálá aktiva. 

 

 ad 4)   Ukazatele aktivity m��í, jak efektivn� firma hospoda�í se svými aktivy. 

Má-li jich více, než je ú�elné, vznikají jí zbyte�né náklady, a tím i nízký zisk. Má-li jich 

nedostatek, pak se musí vzdát mnoha potenciáln� výhodných podnikatelských 

p�íležitostí a p�ichází o výnosy, které by mohla získat. S pomocí ukazatel� aktivity lze 

tedy zjistit, zda je velikost jednotlivých druh� aktiv v rozvaze v pom�ru k sou�asným 

nebo budoucím hospodá�ským aktivitám podniku p�im��ená, tj. ukazatele aktivity m��í 

schopnost podniku využívat vložené prost�edky. Rozlišujeme n�kolik typ� ukazatel� 

aktivity, nap�: 

� obrat celkových aktiv, 
� obrat stálých aktiv, 
� obrat ob�žných aktiv, 
� obrat zásob, 
� doba obratu zásob, 
� doba obratu pohledávek, 
� doba obratu závazk�. 

 

 Obrat celkových aktiv udává po�et obrátek (tj. kolikrát se aktiva obrátí) za 

daný �asový interval. Všeobecn� platí, �ím v�tší hodnota ukazatele, tím lépe. Minimální 

doporu�ovaná hodnota tohoto ukazatele je 1, hodnotu však ovliv�uje i p�íslušnost 

k odv�tví.  

  

  Obrat aktiv = tržby / aktiva 
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 Obrat stálých aktiv má význam p�i rozhodování o tom, zda po�ídit další 

produk�ní dlouhodobý majetek. Nižší hodnota ukazatele než pr�m�r v oboru je 

signálem pro výrobu, aby zvýšila využití výrobních kapacit, a pro finan�ní manažery, 

aby omezili investice firmy. 

 

  Obrat SA = tržby / stálá aktiva 

 

 Obrat zásob, n�kdy je nazýván jako ukazatel intenzity využití zásob, udává, 

kolikrát je v pr�b�hu roku každá položka zásob firmy prodána a znovu uskladn�na. 

Slabinou tohoto ukazatele je, že tržby odrážejí tržní hodnotu, zatímco zásoby se uvád�jí 

v nákladových (po�izovacích) cenách. Proto ukazatel �asto nadhodnocuje skute�nou 

obrátku. Pro odstran�ní této slabé stránky by bylo vhodn�jší použít v �itateli náklady na 

prodané zboží, avšak tradi�n� se používají tržby. 

 

  Obrat zásob = tržby / zásoby 

 

 Doba obratu zásob udává pr�m�rný po�et dn�, pro n�ž jsou zásoby vázány 

v podnikání do doby jejich spot�eby, nebo do doby jejich prodeje. U zásob výrobk� a 

zboží je ukazatel rovn�ž indikátorem likvidity, protože udává po�et dn�, za n�ž se 

zásoba prom�ní v hotovost nebo pohledávku. Obecn� se definuje jako pom�r zásob 

všeho druhu k tržbám. 

 

  Doba obratu zásob = (zásoby / tržby) 	 360 

 

 

 Doba obratu pohledávek se vypo�ítá jako pom�r obchodních pohledávek 

k tržbám. Výsledkem je po�et dn�, b�hem nichž je inkaso pen�z za každodenní tržby 

zadrženo v pohledávkách. Po tuto dobu musí firma �ekat na inkaso plateb za své již 

provedené tržby. Dobu obratu pohledávek je užite�né srovnat s b�žnou platební 

podmínkou, za které firma  fakturuje své zboží. Je-li delší než b�žná doba splatnosti, 
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znamená to, že obchodní partne�i neplatí své ú�ty v�as. Udržuje-li se tento trend déle, 

m�la by firma uvažovat o opat�eních na urychlení inkasa svých pohledávek. 

 

  Doba obratu pohl. = (pohledávky / tržby) 	 360 

 

 Doba obratu závazk� vyjad�uje dobu od vzniku závazku do doby jeho úhrady. 

Ukazatel by m�l dosáhnout alespo� hodnoty doby obratu pohledávek. Ukazatele doby 

obratu pohledávek a doby obratu závazk� jsou d�ležité pro posouzení �asového 

nesouladu od vzniku pohledávky do doby jejího inkasa a od vzniku závazku do doby 

jeho úhrady. Tento nesoulad p�ímo ovliv�uje likviditu podniku.  

 

  Doba obratu závaz. = (krátk.závazky / tržby) 	 360  
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2.5.5 Analýza soustav ukazatel�10 
 

 Jednotlivé pom�rové ukazatele hodnotí stav firmy nebo její vývoj jedním �íslem, 

m��í pouze jediný rys velmi složitého procesu. Ekonomický proces má ovšem nesmírn� 

mnoho vlastností, a proto i ukazatel� m�že být mnoho. Mezi ukazateli existují 

vzájemné závislosti, ale i sám popisovaný proces se vyzna�uje složitými vnit�ními 

vztahy. Jakýkoliv zásah do tohoto procesu vyvolá proto nejen požadovaný ú�inek, ale 

má i �adu dalších d�sledk�. Z toho d�vodu se k analyzování a hodnocení tohoto procesu 

používá soustav ukazatel�, které v jedné tabulce stru�n� a p�ehledn� zachycují 

souvislosti mezi výnosností a finan�ní stabilitou firmy. Oblíbené jsou pyramidové 

soustavy ukazatel�, které rozkládají ukazatele na vrcholu pyramidy do dalších díl�ích  

ukazatel� pomocí multiplikativních nebo aditivních vazeb. Tedy rozklad syntetických 

ukazatel� na ukazatele díl�í, tzv. Du Pont analýza podle stejnojmenné nadnárodní 

chemické spole�nosti Du Pont de Nemours, je znám také pod pojmem pyramidový 

rozklad rentability na ukazatel díl�í. 

 V prvním stupni této analýzy je rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) 

vyjád�ena jako funkce dvou ukazatel�: 

� ukazatele ziskovosti tržeb, tzv. ziskové marže, 

� ukazatele obratu celkových aktiv, resp. obratovosti nebo vázanosti celkového 

vloženého kapitálu. 

 

Sou�in ziskové marže a obratu celkových aktiv se nazývá Du Pont rovnice. 

 

  ROA = (EBIT / T) 	 (T / A) , 

 

kde EBIT = zisk p�ed zdan�ním a úroky, 

       T = tržby, 

       A = celková aktiva. 

                                                
10 GRÜNWALD, R., HOLE�KOVÁ, J. Finan�ní analýza a plánování podniku.1. vyd. Praha: VŠE, 1997. 
197 s. ISBN 80-7079-257-4 
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 V druhém stupni se používá rentabilita vlastního kapitálu (ROE), která lze 

rozložit na sou�in t�í díl�ích ukazatel�: 

� ukazatele �isté ziskovosti tržeb, 
� ukazatele obratu celkových aktiv, 
� ukazatele tzv. finan�ní páka, který je jednou z forem vyjád�ení zadluženosti 

podniku. 
 

   ROE =  �Z / VK = (�Z / T) 	 (T / A) 	 (A / VK) , 

 

kde �Z = zisk po zdan�ní, 

       VK = vlastní kapitál, 

       T = tržby, 

       A = celková aktiva 

 Pokud výše uvedenou rovnici p�etransformujeme s použitím jednotlivých 

kategorií zisku, m�žeme ji zapsat ve form�: 

 

  ROE = (EBIT / A) 	 (ZD / EBIT) 	 (A / VK) 	 (�Z / ZD)= 

                                                

                                             = (EBIT / T) 	 (T / A) 	 (ZD / EBIT) 	 (A / VK) 	 (�Z / ZD) ,  

                                                provozní        obrat       úroková        finan�ní      da�ová 

                                               ziskovost    celkových    redukce          páka        redukce 

                                                  tržeb            aktiv          zisku                               zisku 

 

kde EBIT = zisk p�ed zdan�ním a úroky, 

       T = tržby, 
       A = celková aktiva, 
       ZD = zisk p�ed zdan�ním, 
       VK = vlastní kapitál, 
       �Z = �istý zisk. 
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2.5.6 Souhrnné indexy hodnocení 
 

 Mezi souhrnné indexy m�žeme za�adit predik�ní modely finan�ní tísn�, neboli 

bankrotní modely, a bonitní modely. 

 Metod a postup� hodnocení bonity firmy a p�edvídání p�ípadného bankrotu 

existuje nes�etn� a finan�ní instituce v�tšinou svoje postupy tají, nebo� se jedná o jejich 

knowhow. Nicmén� ve všech modelech hrají podstatnou roli finan�ní ukazatele. 

K nejjednodušším postup�m pat�í r�zné ukazatelové sestavy p�id�lující body. K t�m 

složit�jším pak sofistikované statistické postupy, které pracují s historickými �adami dat 

a kalkulují r�zné pravd�podobnosti selhání firmy na základ� ur�itých hodnot finan�ních 

ukazatel�. 

 V následujícím textu Vám p�iblížím postupy hodnocení bonity firmy a predik�ní 

modely, kam zejména pat�í:  

1) Kralick�v rychlý test 

2) Altman�v model 

 

ad 1)  Kralick�v rychlý test11 

 P. Kralicek vybral z jednotlivých skupin ukazatel� �ty�i ukazatele a podle jejich 

výsledných hodnot p�id�luje firm� body. Prvním z ukazatel� je kvóta vlastního 

kapitálu. Vypovídá o finan�ní síle firmy m��ené podílem vlastního kapitálu na celkové 

bilan�ní sum�. Dalším ukazatelem je doba splácení dluhu z Cash Flow, která ukazuje, 

za jakou dobu by byl podnik schopen splatit všechny své dluhy, jak krátkodobé, tak i 

dlouhodobé, pokud by každý rok generoval stejné Cash Flow jako v aktuáln� 

analyzovaném období. I když v p�vodním modelu autor Kralicek pracoval s tzv. 

bilan�ním Cash Flow, tj. Cash Flow upravené na okamžikovou (nikoli tokovou) 

veli�inu. Oba ukazatele svou charakteristikou zachycují finan�ní stabilitu firmy.  

 Další dva ukazatele se zam��ují na rentabilitu, kterou analyzovaná firma 

dosahuje. Prvním ukazatelem ze skupiny ukazatel� rentability je rentabilita tržeb 

m��ená nikoli ziskem, ale Cash Flow. Rentabilita aktiv pak jako poslední ukazatel 

odráží celkovou výd�le�nou schopnost podniku. 

                                                
11 KISLINGEROVÁ, E. Finan�ní analýza. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-3 
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 Na základ� dosažených hodnot za jednotlivé ukazatele se firm� p�id�lí body 

podle uvedeného schématu a výsledná známka se stanoví jako prostý aritmetický 

pr�m�r bod� za jednotlivé ukazatele. 

 

Tab.1  Kralick�v test – stupnice hodnocení ukazatel� 

Ukazatel výborn� velmi dob�e dob�e špatn� ohrožení 

Kvóta 

vlastního 

kapitálu 

> 30 % > 20 % > 10 % >  0 % negativní 

Doba 

splácení 

dluhu z CF 

< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Cash Flow v 

tržbách 
> 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

Zdroj: Kislingerová, E. Finan�ní analýza 

 

 Výhodou tohoto Kralickova testu je jeho rychlost, jednoduchost a p�esnost, a 

také zahrnutí Cash Flow do hodnocení ukazatel�. Nevýhodou je, že konstrukce p�ísn� 

hodnotí finan�ní situaci firmy, narozdíl od jiných predik�ních model�, protože se 

p�edevším opírá o ukazatele ROA a ukazatele doby splácení dluhu z CF. Tento rychlý 

test tedy p�es ur�ité nevýhody m�že být dobrou pom�ckou pro rychlou orientaci p�i 

hodnocení firmy. 

 

ad 2)  Altman�v model12 

 

 Altmanova formule bankrotu, nazývaná též Z-skóre, vychází z diskrimina�ní 

analýzy uskute�n�né koncem 60. a v 80. letech u n�kolika desítek zbankrotovaných a 

nezbankrotovaných firem. 

                                                
12 KISLINGEROVÁ, E. Finan�ní analýza. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-3 
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 P�vodní Z-skóre, vy�íslené profesorem Altmanem v roce 1968 pro podniky 

s ve�ejn� obchodovatelnými akciemi je stanoven takto: 

 

 Z-skóre68 = 1,2 · X1 + 1,4 · X2 + 3,3 · X3 +0,6 · X4 + 1,0 · X5 , 

 

 kde X1 = �istý pracovní kapitál / aktiva, 

        X2 = nerozd�lený zisk / celková aktiva, 

        X3 = zisk p�ed zdan�ním a úroky / celková aktiva, 

        X4 = vlastní kapitál / cizí zdroje, 

        X5 = tržby / celková aktiva. 

  

 Pokud je hodnota Z-skóre68 vyšší než 2,99, má firma uspokojivou finan�ní 

situaci, p�i hodnot� Z-skóre68 v rozmezí od 1,81 až do 2,99 má nevyhran�nou finan�ní 

situaci a p�i hodnot� Z-skóre68 menší než 1,81 má velmi silné finan�ní problémy. 

 V roce 1983 profesor Altman publikoval nový model Z-skóre, který je ur�en pro 

ostatní podniky. Vypo�ítá se takto : 

 

         Z-skóre83 = 0,717 · X1 + 0,847 · X2 + 3,107 · X3 + 0,420 · X4 + 0,998 · X5, 

 

kde X1, X2, X3, X5 jsou definovány stejn� jako v p�edchozím vztahu, ale X4 se stanoví 

jako podíl základního kapitálu k celkovým dluh�m. 

 Pokud Z-skóre83 je v�tší než hodnota 2,9, tak m�žeme p�edvídat uspokojivou 

finan�ní situaci. Hodnota Z-skóre83 v rozmezí od 1,2 do 2,9 vypovídá o nevyhran�né 

finan�ní situaci a hodnota menší než 1,2 ukazuje, že firma je ohrožena vážnými 

finan�ními problémy. 

 Výhodou Altmanova modelu je, že je testována na velkém vzorku firem, a také, 

že odlišuje firmy obchodující na burze a firmy mimo ni. Je to obecn� akceptovaná 

metoda, která se vyzna�uje jednoduchostí a p�esností výpo�tu. Nevýhodou však je, že 

konstrukce ukazatele vychází ze situace amerických firem v minulosti, dále tato metoda 

nepoužívá Cash Flow a také EBIT není ve�ejn� dostupným údajem. 
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3 Stávající stav finan�ní situace firmy 
  

 Teorie rozebraná v p�edchozích kapitolách bude nyní aplikována na konkrétní 

firmu, a to na firmu Skanska DS a.s. Hlavní a nejd�ležit�jší zdroje pro finan�ní analýzu 

tvo�í rozvahy, výkazy zisk� a ztrát a výkazy Cash Flow za období 2003–2006. Dalším 

podstatným zdrojem jsou výro�ní zprávy z t�chto let, které mi poskytla spole�nost 

Skanska DS a.s. 

 

3.1 P�edstavení spole�nosti SKANSKA DS, a.s. 

 

V roce 2002 byl dokon�en proces p�evzetí kapitálu jedné z nejvýznamn�jších 

stavebních firem na �eském trhu spole�nosti DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s. 

spole�ností SKANSKA DS a.s., která je jejím univerzálním právním nástupcem. 

Spole�nost SKANSKA DS a.s. je �lenem nadnárodní stavební skupiny SKANSKA se 

sídlem ve švédském Stockholmu, a jako sou�ást pátého nejv�tšího uskupení stavebních 

firem ve sv�t� nyní navazuje na nejlepší tradice DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s. 

Akciová spole�nost SKANSKA DS, nyní se sídlem Bohunická 133/50 Brno, 

vznikla v roce 1995 jako nástupnická organizace p�vodního podniku Dopravní stavby 

Olomouc. Po po�áte�ních fúzích se spole�nostmi Dopravní stavby-IES, Dopravní 

stavby Prost�jov-PRODOS, Dopravní stavby a mosty DOSTA Brno, které byly 

ukon�eny v roce 1998, se tehdy již pom�rn� silná firma DOPRAVNÍ STAVBY 

HOLDING a.s. v lednu roku 1999 stala dce�inou spole�ností nejv�tší �eské stavební 

firmy IPS a.s. Skupina IPS poskytla rozvíjející se spole�nosti DOPRAVNÍ STAVBY 

HOLDING a.s. pevné zázemí, �ehož firma využila a získala tak ve skupin� dominantní 

postavení. V �ervenci roku 2000 se celá skupina IPS stala sou�ástí nadnárodní stavební 

skupiny SKANSKA GROUP a od �ervence roku 2001 vystupovala pod obchodním 

jménem IPS Skanska. Pod taktovkou nového akcioná�e prob�hla koncem roku 2001 

úplná restrukturalizace celé rozv�tvené skupiny IPS Skanska do šesti základních divizí 

podle nápln� �innosti. Tato organiza�ní struktura z�stala zachována i po 1.10.2002, kdy 

IPS Skanska procesem p�evodu obchodního kapitálu p�ešla na akciovou spole�nost 

SKANSKA CZ a.s. 
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 Akciová spole�nost DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING se stala vedoucím 

�lenem Divize dopravního stavitelství, která sídlila v Prost�jov�. Dalšími �leny Divize 

jsou spole�nosti Železni�ní stavitelství Praha a.s., Dopravní stavby Uherské Hradišt� 

a.s. a Mnichovska s.r.o. 

 V roce 2001 založila mate�ská spole�nost IPS Skanska a.s. novou spole�nost 

SKANSKA DS a.s., na kterou p�evedla dne 21.12.2001 akcie spole�nosti DOPRAVNÍ 

STAVBY HOLDING  a.s. v rámci procesu p�evodu kapitálu spole�nosti. Dne 5.6.2002 

rozhodla valná hromada spole�nosti DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING  a.s. o zrušení 

této spole�nosti bez likvidace a o p�evzetí kapitálu takto zaniklé spole�nosti jejím 

hlavním akcioná�em, spole�ností SKANSKA DS a.s. Po zániku spole�nosti 

DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s. bez likvidace p�evzala spole�nost SKANSKA 

DS a.s. jako univerzální právní nástupce její veškerý majetek a vstoupila v plném 

rozsahu do všech jejích práv a závazk� v�etn� práv a povinností z pracovn�právních 

vztah�.  

 V �ele divize Dopravního stavitelství skupiny SKANSKA v �R a SR stojí Ing. 

Josef Hájek, �len p�edstavenstva SKANSKA CZ a.s. a zárove� p�edseda p�edstavenstva 

a generální �editel spole�nosti SKANSKA DS a.s., která je �ídícím �lenem divize. 

Divize se vnit�n� �lení na p�t direkcí, které se dále d�lí na závody.  

 V pr�b�hu roku 2006 došlo, v souladu se strategií Skanska AB, k optimalizaci 

majetkové struktury – ke slou�ení SKANSKA ŽS a.s., která se specializuje na kolejové 

práce, se SKANSKA DS a.s. 

 Mimo domácí trhy v �eské a ve Slovenské republice p�sobí divize úsp�šn� i na 

n�kterých zahrani�ních trzích – nap�íklad ve Finsku, Velké Británii, Slovinsku a v Itálii. 

V Polsku má divize dce�inou spole�nost DS Poland Sp.z.o.o. 
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3.2 Aplikace metod finan�ní analýzy 
 

3.2.1 Analýza  stavových (absolutních) ukazatel� 
 
 Aktiva – celková suma aktiv je v prvních dvou letech tém�� stálá, ale v roce 

2006 se jejich hodnota zvýšila díky slou�ení se spole�ností SKANSKA ŽS . Struktura 

aktiv u stavebního sektoru, jak je tomu v p�ípad� spole�nosti Skanska DS a.s., je více 

podobná obchodu než pr�myslu. 

 
Tab.2 Vertikální analýza aktiv 

  2004 2005 2006 
Aktiva (tis. K�) 100% 6 593 481 6 521 829 10 398 554 

Stálá aktiva (%) 32,94 39,73 25,39 
Ob�žná aktiva (%) 64,41 56,25 69,15 
Ostatní aktiva (%) 2,65 4,02 5,46 

Zdroj: vlastní výpo�et 
 
 
  Stálá aktiva – tvo�í typicky pro stavební, resp. obchodní, firmu malou �ást 

z celkových aktiv a jejich podíl neustále klesá. Z p�vodních 32,94 % v roce 2004 se 

snížil až na 25,39 % v roce 2006. Tento pokles odpovídá trendu v odv�tví, za kterými 

stojí lepší využití dlouhodobého majetku. V p�ípad� firmy Skanska DS a.s. se jedná o 

snižování p�vodního dlouhodobého majetku díky odpis�m. Doporu�il bych investice do 

stálých aktiv k posílení stability. 

 
Tab.3 Vertikální analýza stálých aktiv 

  2004 2005 2006 
SA (tis.K�) 100% 2 171 715 2 591 362 2 639 828 

DNM (%) 0,26 0,15 0,38 
DHM (%) 60,79 69,52 89,76 
DFM (%) 38,95 30,33 9,86 

Zdroj: vlastní výpo�et 
 

� Dlouhodobý hmotný majetek – p�edstavuje asi kolem 25 % celkového 

majetku, z n�ho nejv�tší podíl tvo�í budovy, stavby, pozemky, stroje a za�ízení, 

a dopravní prost�edky.  

 



 

 35 
 
 

� Dlouhodobý nehmotný majetek – v posledních letech firma p�ikládá jemu 

v�tší význam. V�tšinou tento majetek tvo�í software, jehož p�ír�stky tvo�í 

dopln�ní programového vybavení uživatelskými programy a ocenitelná práva. 

 
� Finan�ní investice – v roce 2006 došlo k úpisu a ke splacení akcií 

spole�nosti SKANSKA ŽS a.s., která se zabývá kolejovými stavbami. Cílem 

této transakce bylo soust�ed�ní výrobních kapacit do jednoho celku, posílení 

pozice na trhu dopravního stavitelství a také dosažení plánované rentability této 

finan�ní investice.  

 
 Ob�žná aktiva – specifikem obchodních firem je vysoký podíl ob�žných aktiv 

na celkové bilan�ní sum�, ale stavební firma Skanska DS a.s. tuto teorii potvrzuje jen 

�áste�n�. Hodnoty ob�žných aktiv se pohybují kolem 60 %, jsou tedy mírn� 

nadpr�m�rné.  

 
Tab.4 Vertikální analýza ob�žných aktiv 

  2004 2005 2006 
OA (tis.K�) 100% 4 246 672 3 668 630 7 190 678 

Zásoby (%) 3,31 3,79 3,21 
Dlouh. Pohledávky (%) 5,33 10,64 4,92 
Krátk. Pohledávky (%) 74,11 75,21 83,88 

FM (%) 17,25 10,36 7,99 
Zdroj: vlastní výpo�et 
 

� Zásoby – z absolutní výše 140 mil. K� v roce 2004 se hodnota zvýšila na 230 

mil. K� v roce 2006, v procentním vyjád�ení se hodnota pohybovala v rozmezí 

3-4 % z celkových ob�žných aktiv. Vzhledem k významnosti skladovacích 

náklad� v rámci celkových náklad� na prodané zboží hraje velkou roli doba 

obratu zásob. S klesající dobou obratu roste i efektivnost �ízení zásob. Firma 

Skanska DS a.s. m�la v t�chto letech velice p�íznivé hodnoty, snažila se o 

maximální efektivnost ve využití skladovacích prostor i p�i �ízení zásob. 

Z�eteln� nejv�tší podíl na zásobách p�edstavuje nedokon�ená výroba a 

polotovary, což je pro stavební �innost typické, nebo� se jedná o dlouhodobé, 

investi�n� náro�né zakázky. 
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� Pohledávky – v analyzovaných letech tvo�í dlouhodobé pohledávky 5-10 % 

z ob�žných aktiv. Krátkodobé pohledávky tvo�í rozhodující �ást ob�žných 

aktiv i celkových aktiv. Absolutní hodnota se zvýšila až na 6 031 838 tis. K� 

v roce 2006. Krátkodobé pohledávky  tvo�í nejvíce pohledávky z obchodního 

styku. Management firmy Skanska DS a.s. by se m�l tedy snažit o vypo�ádání 

t�chto pohledávek, výrazn� by tak stoupla likvidnost aktiv. Možným �ešením 

by byla i kapitalizace dluhu. 

 
� Finan�ní majetek – typicky p�edstavuje malou položku, nebo� nep�ináší zisk, 

ale má význam pro likviditu. Absolutní hodnota se z 732 729 tis. K� snížila na 

574 278 tis.K� v roce 2006. Procentní hodnota má klesající tendenci. 

V d�sledku toho stejným sm�rem kolísala i okamžitá likvidita podniku 

narozdíl od b�žné a pohotové likvidity, jejichž hodnoty mají rovnom�rn� 

rostoucí trend.  

 
 

 Ostatní aktiva – v�tšinou znamenají pouze zanedbatelnou položku v celkových 

aktivech, procentní hodnota se pohybuje v rozmezí 2-5 %. Nejv�tší podíl na ostatních 

aktivech má �asové rozlišení, které je tvo�eno p�evážn� náklady p�íštích období. 

Dohadné ú�ty aktivní jsou v rozvaze zahrnuty do krátkodobých pohledávek, proto 

v následující tabulce nejsou tyto dohadné ú�ty vykázány a �asové rozlišení je tudíž 

stoprocentní. 

 
Tab.5 Vertikální analýza ostatních aktiv 

  2004 2005 2006 
Ost.A (tis. K�) 100% 174 727 262 178 567 761 
�as. Rozlišení (%) 100 100 100 
Dohadné ú�ty (%) 0 0 0 

Zdroj: vlastní výpo�et              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 37 
 
 

 Pasiva – hodnoty celkových pasiv se rovnají sum� celkových aktiv. 
 
Tab.6 Vertikální analýza pasiv 

  2004 2005 2006 
Pasiva (tis.K�) 100% 6 593 481 6 521 829 10 398 554 
Vlastní kapitál (%) 29,62 39,93 28,19 

Cizí zdroje (%) 69,81 59,59 71,65 
Ostatní pasiva (%) 0,57 0,48 0,16 

Zdroj: vlastní výpo�et 
 
 Vlastní kapitál – pro firmu Skanska DS a.s. p�edstavuje vlastní kapitál podíl 

kolem 30-40 % na celkových pasivech. I p�esto, že je vlastní kapitál docela drahým 

zdrojem, absolutní hodnoty se v pr�b�hu t�í let zvyšují až na �ástku 2 931 827 tis. K� 

v roce 2006.  

 
Tab.7 Vertikální analýza vlastního kapitálu 

  2004 2005 2006 
VK (tis.K�) 100% 1 952 860 2 604 245 2 931 827 

Základní kapitál (%) 25,71 19,28 17,12 
Kapitálové fondy (%) 3,41 2,39 2,52 

Fondy ze zisku (%) 19,10 14,32 12,72 
HV minulých let (%) 37,63 30,29 54,45 

Výsledek hospoda�ení (%) 14,15 33,72 13,19 
Zdroj: vlastní výpo�et 
 

� Základní kapitál – tvo�í kolem 20 % z vlastního kapitálu. Základní 

kapitál m�l v analyzovaných letech stejnou absolutní hodnotu 502 000 tis. 

K�. Základní kapitál spole�nosti Skanska DS a.s. je splacen v plné výši. 

 
� Kapitálové fondy – jsou složeny z ostatních kapitálových fond� a z 

oce�ovacích rozdíl� z p�ecen�ní majetku a závazk�, ve kterých je 

zachycena zm�na hodnoty majetku v d�sledku zm�ny kurzu cenných 

papír�, ocen�ní nemovitostí, pop�. movitého majetku. 

 
� Fondy ze zisku – v absolutní výši mají tém�� konstantní hodnotu, avšak 

v procentním vyjád�ení ve vztahu k vlastnímu kapitálu se jejich hodnota 

snižuje. Hlavní položkou fond� ze zisku je zákonný rezervní fond, který 

musí firma tvo�it z �istého zisku. Další položkou jsou statutární a ostatní 
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fondy, které jsou v absolutní výši rovn�ž konstantní. Podíly fond� ze zisku 

na celkovém vlastním kapitálu vykazují klesající trend. 

 
� Hospodá�ský výsledek minulých let – vykazuje b�hem t�í let stoupající 

trend a tvo�í v roce 2006 až okolo 54 % z vlastního kapitálu. P�edstavuje 

�ást zisku, která nebyla použita do fond� �i na dividendy a p�evádí se do 

dalšího období. 

 
� Hospodá�ský výsledek b�žného ú�etního období – má podobu zisku po 

zdan�ní, který je do rozvahy p�enášen z výkazu zisk� a ztrát. Podílí se 

okolo 13-14 % na vlastním kapitálu a je výchozí položkou pro da�ový 

základ. Výše hospodá�ského výsledku je však závislá na množství zakázek 

a prodeje v jednotlivých letech. 

 
 Cizí zdroje – p�edstavují okolo 60-70 % z celkových pasiv. Významnou �ást 

cizích zdroj� však tvo�í krátkodobé závazky, které jsou typické pro financování 

stavebních firem. 

 
Tab.8 Vertikální analýza cizích zdroj� 

  2004 2005 2006 
CZ (tis.K�) 100% 4 603 142 3 886 384 7 450 988 

Rezervy (%) 3,25 3,69 5,88 
Dlouh.Závazky (%) 3,40 8,74 6,94 
Krátk.závazky (%) 93,35 87,57 87,17 

Bank.úv�ry (%) 0 0 0,01 
Zdroj: vlastní výpo�et 

 
� Rezervy – jsou tvo�eny ve firm� Skanska  DS a.s. na o�ekávaná rizika ze 

soudních spor�, na pokrytí ztrát z uzav�ených kontrakt�, na záru�ní 

opravy a na kursové ztráty. Hodnoty okolo 3-6 % z cizích zdroj� jsou 

však zanedbatelnou položkou. 

 
� Dlouhodobé závazky – absolutní hodnoty dlouhodobých závazk� mají 

velmi rostoucí trend. Z �ástky 156 280 tis.K� v roce 2004 se hodnota 
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zvýšila na  516 684 tis. K� v roce 2006. Z hlediska dlouhodobého 

financování z cizích zdroj� firma však nevyužívá emise dluhopis� ani 

dlouhodobé sm�nky. 

 
� Krátkodobé závazky – p�edstavují nejvyšší podíl z celkových cizích 

zdroj�. V roce 2004 se z hodnoty 93,35 % snížily na 87,17 % z cizích 

zdroj� v roce 2006. Krátkodobé závazky tvo�í nejvíce závazky 

z obchodního styku. 

� Bankovní úv�ry – jsou tvo�eny pouze b�žným bankovním úv�rem, a to 

jen v roce 2006 v celkové výši 109 589 tis. K�. Jedná se o revolvingový 

úv�r na zásoby. 

 
 Ostatní pasiva – tvo�í v analyzovaných letech pouze 1 % z celkových cizích 

zdroj�. Dohadné ú�ty pasivní jsou zahrnuty v rozvaze do krátkodobých závazk�, proto 

v následující tabulce v t�chto letech nejsou dohadné ú�ty vykázány a tudíž je �asové 

rozlišení  stoprocentní. 

 
Tab.9 Vertikální analýza ostatních pasiv 

  2004 2005 2006 
Ost.P (tis.K�) 100% 37 479 31 200 15 739 
�as.rozlišení (%) 100 100 100 
Dohadné ú�ty (%)  0 0  0  

Zdroj: vlastní výpo�et 
 
 V rámci analýzy absolutních ukazatel� nebudu provád�t analýzu trend�, resp. 

horizontální analýzu, jelikož u ní shledávám malou vypovídací schopnost. 
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3.2.2 Analýza rozdílových ukazatel� 
 
Tab.10 Rozdílové ukazatele 

  2004 2005 2006 
�istý pracovní kapitál 694 822 265 205 -50 489 
�isté pohotové prost�edky -5 921 578 -3 023 385 -3 564 432 
�istý pen�žní majetek 464 354 126 046 -191 095 
 Zdroj: vlastní výpo�et 

 

Udržování kladného �istého pracovního kapitálu je jedním ze základních 

pravidel podnikového financování, kdy dlouhodobá pasiva kryjí nejen stálá aktiva, ale i 

�ást ob�žných aktiv. Kladný �istý pracovní kapitál teoreticky umož�uje spole�nosti 

pokra�ovat v �innosti i v p�ípad�, že by musely být splaceny veškeré krátkodobé 

závazky. Spole�nost SKANSKA DS a.s. v letech 2005 a 2006 má k dispozici kladný 

�istý pracovní kapitál.  

 P�i výpo�tu ukazatele �isté pohotové prost�edky jsem zahrnul do okamžit� 

splatných závazk� krátkodobé závazky spole�nosti po ode�tení závazk� z obchodního 

styku k podnik�m ve skupin�. Tento finan�ní fond není jako �PK ovlivn�n zvolenými 

oce�ovacími technikami, ale lze s ním manipulovat p�esunem plateb k okamžiku 

zjiš�ování likvidity. Tento ukazatel spole�nost vykázala v záporných hodnotách, což 

poukazuje na potíže s likviditou. 

 Hodnoty ukazatele �istý pen�žní majetek kopírují trend ukazatele �istého 

pracovního kapitálu, jelikož je o�išt�n o nelikvidní ob�žná aktiva (tj. nedobytné �i 

dlouhodobé pohledávky, neprodejné zásoby, a také další ob�žná aktiva s nízkým 

stupn�m likvidity). 
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3.2.3 Analýza ú�etních výkaz� 
 

3.2.3.1 Analýza výkazu zisk� a ztrát 
 

 Výkaz zisk� a ztrát je spolu s rozvahou druhým základním ú�etním výkazem 

firmy. Slouží ke zjišt�ní hospodá�ského výsledku, tj. zisku nebo ztráty podniku. 

Porovnávají se v ní všechny výnosy podniku s jeho náklady. Je rozd�lena do t�í 

základních stup��, v nichž je postupn� zjiš�ován provozní hospodá�ský výsledek, 

finan�ní výsledek hospoda�ení a mimo�ádný hospodá�ský výsledek. 

 
 Nyní budou zhodnoceny n�které významné položky z provozní �innosti z 

výkazu zisk� a ztrát: 

 
� Tržby za prodej zboží – jsou zdrojem zisku u obchodních podnik�. Jejich 

absolutní hodnota dosáhla v roce 2006 ve firm� Skanska DS a.s. 107 033 tis. K�. 

V roce 2004 a v roce 2005 firma tržby za zboží nevykazuje.  

� Náklady na prodané zboží – v roce 2006 dosáhly hodnoty 102 151 tis.K�. 

V letech 2004 a 2005 také náklady vynaložené na prodané zboží firma 

nevykazuje. 

� Obchodní marže – je rozdílem tržeb z prodeje zboží a náklad� vynaložených na 

prodané zboží. Obchodní marže v roce 2006 �iní 4 882 tis. K�.  

� Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb – jako výnos tvo�í dopln�k 

prodeje zboží. Na celkových tržbách se podílejí okolo 96-98 %. V pr�b�hu t�í let 

jejich hodnota má rostoucí trend, což lze o�ekávat i v dalších letech. 

� Výkonová spot�eba – je druhou nejvýznamn�jší nákladovou položkou. 

P�edstavuje okolo 77 % z celkových tržeb. Nejv�tší �ást t�chto náklad� tvo�í 

služby. Absolutní hodnoty nákladové položky služby každým rokem rostou. 

� P�idaná hodnota – je ukazatelem, jakou �ást tržeb dokáže podnik udržet. Tato 

položka je po�ítána jako sou�et obchodní marže a výkon�, mínus výkonová 

spot�eba. Ve firm� Skanska DS a.s. p�edstavuje p�idaná hodnota okolo 20 % 

z celkových tržeb, její absolutní hodnoty mají rostoucí charakter.  
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� Osobní náklady – jsou další nákladovou položkou. Tato skupina náklad� 

zahrnuje mzdové náklady zam�stnanc�, odm�ny �len�m orgán� spole�nosti, 

náklady na sociální zabezpe�ení a sociální náklady. Nejv�tší podíl osobních 

náklad� mají mzdové náklady, tedy �ástky hrubých mezd zam�stnanc�. 

Absolutní hodnoty mají rostoucí trend, na  celkových tržbách  se podílí  okolo 

11 %. Náklady na  sociální zabezpe�ení a sociální náklady mají také vzestupný 

trend, a to v d�sledku rostoucích mezd. Celkový trend vývoje tržeb odpovídá 

trendu osobních náklad�, což v�tšinou má pozitivní vliv na hospodá�ský 

výsledek podniku. 

� Odpisy – mají rostoucí tendenci. Zahrnují pravidelné ú�etní odpisy 

dlouhodobého majetku dle pokyn� vnitropodnikových sm�rnic firmy Skanska 

DS a.s. 

 
 Provozní hospodá�ský výsledek, který je rozdílem mezi provozními výnosy a 

provozními náklady, má kolísavý trend. Z absolutní hodnoty 583 336 tis. K� v roce 

2004 se zvýšil na hodnotu 850 616 tis. K� v roce 2005 a následn� snížil na hodnotu 

671 772 tis.K� v roce 2006. Ve stavební firm� Skanska DS a.s. došlo tedy k výraznému 

zlepšení hospodá�ské situace. 

 
 
 V další �ásti této analýzy výkazu zisk� a ztrát budou zhodnoceny n�které 

významné položky z finan�ní �innosti.   

 
� Tržby z prodeje cenných papír� a podíl� – pat�í do položek finan�ních 

výnos�, jejichž absolutní hodnota v roce 2005 dosáhla hodnoty 40 739 tis.K�. 

V roce 2004 a 2006 tržby z prodeje cenných papír� a podíl� spole�nost 

nevykazuje. 

� Prodané cenné papíry a podíly – tuto nákladovou položku firma Skanska DS 

a.s. vykázala jen v roce 2005, a to ve výši 54 302 tis.K�.  

� Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku – jsou další položkou finan�ních 

výnos�, kterou firma vykázala jen v roce 2005, a to ve výši 300 000 tis.K�. 

V ostatních letech už žádný výnos z dlouhodobého finan�ního majetku 

nevykazuje. 
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� Nákladové úroky – p�edstavují finan�ní náklady, jejichž absolutní hodnoty 

z 3170 tis. K� b�hem t�í let vzrostly na 35 317 tis. K�.  

 

  Finan�ní hospodá�ský výsledek ve firm� Skanska DS a.s. souvisí se zp�sobem 

financování, tzn. strukturou zdroj� krytí, a s jejími finan�ními operacemi. Absolutní 

hodnoty finan�ního hospodá�ského výsledku jsou v letech 2004 a 2006 záporné a mají 

klesající charakter. Nelze tedy o�ekávat v následujících letech vzestupný vývoj tohoto 

výsledku, jelikož je zna�n� kolísavý. 

 
 Posledními položkami výkazu zisk� a ztrát, které budou rozebrány, budou dan�, 

výsledky hospoda�ení a mimo�ádné položky. 

 
� Da� z p�íjm� za b�žnou �innost – tato položka zahrnuje da� splatnou, tj. 

da�ová povinnost podniku, a da� odloženou. Da� odložená je ú�tována pouze u 

podnik� ve skupin� (holding), plyne z vlivu rozdílných da�ových a ú�etních odpis� na 

da�ovou povinnost. V souladu s ú�etními postupy byla pro výpo�et odložené dan� 

použita da�ová sazba 28 %. Absolutní hodnota této položky v roce 2004 �inila 198 217 

tis.K�. V roce 2005 byla da�ová sazba snížena ze zákona na 26 % a v dalším roce 2006 

na 24 %. Absolutní hodnoty b�hem t�chto dvou let se zvýšily z 185 588 tis. K� na 191 

206 tis. K�. 

 
 Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost tvo�í sou�et provozního výsledku 

hospoda�ení a finan�ního hospodá�ského výsledku, snížený o da� z p�íjm� z b�žné 

�innosti. Absolutní hodnoty mají rostoucí trend, což je pro firmu Skanska DS a.s. velice 

p�íznivé. 

 
� Mimo�ádné výnosy – tato položka zahrnuje výnosy mimo�ádné povahy, které 

vyplývají ze zm�ny metody oce�ování majetku, a dále zahrnuje r�zné nároky na 

náhradu manka a škody. Stavební firma Skanska DS a.s. mimo�ádné výnosy vykazuje 

jen v letech 2004 a 2006. 

� Mimo�ádné náklady – obdobn� jako mimo�ádné výnosy zahrnují takové 

položky, které vznikly mimo obvyklou b�žnou �innost, a které by tudíž nem�ly ovlivnit 

vykázaný hospodá�ský výsledek za b�žnou �innost. Ve firm� Skanska DS a.s. jde o 



 

 44 
 
 

náklady na zm�nu odpisové metody. Mimo�ádné náklady firma Skanska DS a.s. 

vykazuje jen v roce 2006. 

 
 Mimo�ádný hospodá�ský výsledek, který je rozdílem mezi mimo�ádnými 

výnosy a mimo�ádnými náklady, je vykazován pouze v letech 2004 a 2006. Jeho 

hodnoty ve firm� Skanska DS a.s. jsou však zanedbatelné. 

 
 Výsledek hospoda�ení za ú�etní období tém�� odpovídá hodnotám 

hospodá�ského výsledku za b�žnou �innost, jedná se o tzv. �istý zisk. V roce 2005 ve 

firm� Skanska DS a.s. došlo k prudkému vzestupu z �ástky 276 524 tis. K� na �ástku 

878 292 tis. K�. V dalším roce spole�nost vykázala hodnotu 386 624 tis. K�. Hodnoty 

vypovídají o dobrém finan�ním hospoda�ení stavební firmy Skanska DS a.s. 

 
 
Tab.11 Vertikální analýza výkazu zisk� a ztrát 

  rok 2004 rok 2005 rok 2006 
Tržby (tis.K�) 8 724 502 11 209 463 14 380 901 

Tržby za prodej zb.(%) 0 0 0,74 
Náklady na prod.zb.(%) 0 0 0,71 

Obchodní marže (%) 0 0 0,03 
Tržby za prod.výr.(%) 96,37 95,93 97,32 
Výkonová spot�eba (%) 76,34 77,28 78,34 

P�idaná hodnota (%) 20,81 19,73 20,03 
Osobní náklady (%) 12,66 10,23 11,37 

Odpisy (%) 1,58 1,66 1,88 
Zdroj: vlastní výpo�et 
 
Tab.12 Procentní podíly kategorií HV na celkových tržbách 

  rok 2004 rok 2005 rok 2006 
Tržby (tis.K�) 8 724 502 11 209 463 14 380 901 

Obchodní marže (%) 0 0 0,03 
P�idaná hodnota (%) 20,81 19,73 20,03 

Provozní HV (%) 6,69 7,59 4,67 
Finan�ní HV (%) -1,61 1,90 -0,71 

HV za b�ž.�inn.(%) 2,80 7,84 2,63 
Mimo�ádný HV (%) 0,37 0 0,06 
HV za ú�et.obd.(%) 3,17 7,84 2,69 

Zdroj: vlastní výpo�et 
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Tab.13 Horizontální analýza výkazu zisk� a ztrát (v tis. K�) 

  
zm�na   2004/2005 

abs.�ást.   %  
zm�na 2005/2006 

abs.�ást.   %  
Tržby celkem 2 484 961 28,48 3 171 438 28,29 

Náklady na zb. 0 0 102 151 X 
Obchod.marže 0 0 4 882 X 

Výkony 2 398 756 28,30 3 268 018 30,05 
Výkon.spot�. 2 002 437 30,06 2 603 393 30,05 

P�idaná hodn. 396 319 21,83 669 507 30,27 
Osobní náklady 41 962 3,79 488 457 42,59 

Odpisy 47 743 34,57 84 198 45,31 
Provozní HV 267 280 45,82 -178 844 -21,03 
Finan�ní HV 353 848 -251,69 315 619 -147,99 

HV za b�ž.�in. 633 757 259,17 -500 081 -56,94 
Mimo�ád.HV -31 989 X 8 413 X 

HV za ú�et.obd 601 768 217,62 -491 668 -55,98 
Zdroj: vlastní výpo�et 
 
 
 
 

Tab.14 Vertikální analýza výnos� a náklad� (v tis.K�) 

  
rok 2004              

abs.�ást.   % �ást. 
rok 2005                  

abs.�ást.   %�ást. 
rok 2006              

abs.�ást.  %�ást. 
Výnosy celkem 8 924 710 100 11 655 435 100 14 675 233 100 

Provozní výnosy 8 674 444 97,19 11 146 514 95,63 14 326 156 97,62 
Finan�ní výnosy 250 266 2,80 508 921 4,37 349 077 2,37 

Mimo�ádné výnosy 31 989 0,01 0 0 26 981 0,01 
  

Náklady celkem 8 449 969 100 10 591 828 100 14 204 436 100 
Provozní náklady 8 091 108 95,75 10 295 898 97,21 13 761 417 96,88 
Finan�ní náklady 358 861 4,25 295 657 2,79 424 451 2,99 

Mimo�ádné náklady 0 0 0 0 18 568 0,13 
Zdroj: vlastní výpo�et 
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3.2.3.2 Analýza Cash Flow 
 
 Výkaz o pen�žních tocích (Cash Flow) dopl�uje rozvahu a výkaz zisk� a ztrát o 

informaci o pohybu pen�žních prost�edk� (jejich p�ír�stek a úbytek) za ur�ité období 

v souvislosti s ekonomickou �inností. V tomto výkazu se tedy porovnávají p�íjmy a 

výdaje pen�žních prost�edk� z provozní, investi�ní a finan�ní �innosti podniku. 

 

 

Tab.15 Analýza Cash Flow (v tis. K�) 
  2004 2005 2006 

Stav p.p na za�.obd. 186 606 739 790 1 164 381 
CF z provozní �inn. 1 025 463 425 945 298 410 
CF z investi�ní �inn. -382 370 -585 664 -488 513 
CF z finan�ní �inn. -99 970 -200 031 -400 000 
 ro�ní CF celkem 543 123 -359 750 -590 103 

Stav p.p na konci obd. 732 729 380 040 574 278 
Zdroj: výkaz Cash Flow 

 
 Stav pen�žních prost�edk� mezi roky 2005 a 2006 nenavazuje v d�sledku 

p�evodu kapitálu spole�nosti SKANSKA ŽS a.s. na spole�nost Skanska DS a.s. Kdy 

rozhodným dnem byl stanoven k 1.1.2006. 
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 Celkový vývoj pen�žních tok� je ve firm� Skanska DS a.s. kolísavý. Z 

následujícího grafu je z�etelný pokles v roce 2005 a 2006 u Cash Flow z investi�ní 

�innosti. Možnou p�í�inou t�chto záporných hodnot by mohly být výdaje spojené s 

po�ízením stálých aktiv, což je d�kazem aktivní investi�ní �innosti podniku. Taktéž 

Cash Flow z finan�ní �innosti vykazuje záporné hodnoty z d�vodu splácení 

dlouhodobých závazk� (z leasingu). Vývoj Cash Flow z provozní �innosti má však 

sestupný trend, což je nep�íznivý indikátor finan�ního zdraví. 

 
 
        Graf �.2 

       

Analýza CashFlow

-1 000 000
-500 000

0
500 000

1 000 000

1 500 000

CF z provozní �inn. 1 025 463 425 945 298 410

CF z investi�ní �inn. -382 370 -585 664 -488 513

CF z finan�ní �inn. -99 970 -200 031 -400 000

2004 2005 2006

 
         Zdroj: vlastní práce 

 
 
 



 

 48 
 
 

3.2.4 Analýza pom�rových ukazatel� 
 

3.2.4.1 ukazatele rentability 
 
Tab.16 Ukazatele rentability 

  2004 2005 2006 
ROA 8,85 13,04 6,46 
ROE 14,16 33,73 13,19 

Rent dl. kapitálu 27,66 28,90 19,48 
ROS 6,69 7,59 4,67 

Rent. Výnos� 6,54 7,30 4,58 
Zdroj: vlastní práce 

  

 P�i konstrukci ukazatele rentability celkového kapitálu (ROA) jsem použil 

EBIT, tj. sou�et zisku p�ed zdan�ním a nákladových úrok�, abych mohl porovnávat 

hodnoty v �ase. Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) odráží s jakou 

ú�inností pracuje celkový kapitál vložený do podniku. �ím je ukazatel vyšší, tím je 

situace pro podnik p�ízniv�jší. V našem p�ípad� v roce 2006 došlo k poklesu. 

  Podobný vývoj má i ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE), u kterého 

m�žeme v roce 2005 pozorovat zna�ný nár�st dosažení velkého zisku oproti jiným 

rok�m, avšak v roce 2006 m�žeme zaznamenat mírný pokles. Pokles ukazatele ROE 

udává nejenom nár�st zúro�ení cizího kapitálu, v�tší kvótu vlastního kapitálu, ale také i 

zhoršení podnikového výsledku. Nár�st cizího kapitálu by mohl tedy zvýšit ukazatel 

ROE. Stavební firma Skanska DS a.s. by mohla usilovat o zvýšení míry zisku, urychlení 

obratu kapitálu, ale i o zm�nu struktury finan�ních zdroj� ve prosp�ch vyššího 

zadlužení. 

 V ukazateli rentability tržeb (ROS) hodnoty vykazují mírnou stoupající 

tendenci, stejn� tak i v ukazateli rentability výnos�. 
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3.2.4.2 ukazatele likvidity 
 
Tab.17 Ukazatele likvidity 

 2004 2005 2006 
b�žná likvidita 0,99 1,08 1,11 
pohotová likvidita 0,96 1,04 1,07 
okamžitá likvidita 0,17 0,11 0,09 

Zdroj: vlastní výpo�et 

 

Obecn� doporu�ovaná hodnota ukazatele b�žné likvidity by se m�la pohybovat 

v rozmezí 1,5 – 2,5. Z uvedené tabulky vyplývá, že ve stavební firm� Skanska DS a.s. 

jsou hodnoty tohoto ukazatele podstatn� nižší. V roce 2004 byla podniková likvidita 

zna�n� riziková z d�vodu možných zastaralých zásob na sklad� nebo z d�vodu 

problematických pohledávek. Ovšem trend je pro analyzované roky tém�� rovnom�rn� 

rostoucí.  

 Ukazatel pohotové likvidity by m�l nabývat hodnoty v rozmezí od 1 do 1,5. 

V roce 2004 dosahovala firma SKANSKA DS a.s. jen hodnoty 0,96. P�i pom�ru 

menším než 1  by se m�l podnik  spoléhat na p�ípadný  prodej zásob. V dalších dvou 

letech mají hodnoty pozitivní trend, jako u b�žné likvidity se pohybují v rozmezí 

doporu�ených hodnot. To zna�í o optimální výši a struktu�e likvidních ob�žných aktiv 

ve vztahu k celkovému objemu a povaze své �innosti. 

 Optimální úrove� okamžité likvidity by tentokrát m�la být hodnota 0,2. Zde je 

vid�t, že firma Skanska DS a.s. se snaží využívat svých finan�ních prost�edk� co 

nejefektivn�ji a hradit své splatné dluhy. 
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3.2.4.3 ukazatele zadluženosti 
 
  

 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní výpo�et 

 

Celková zadluženost m�že v podniku p�ispívat k rentabilit� vlastního kapitálu a 

p�sobením finan�ní páky zvyšovat tržní hodnotu podniku. Podnik vykazuje celkovou 

zadluženost až 70 %, což v porovnáním s oborovým pr�m�rem, který má hodnotu 

zadluženosti kolem 60 %, dosahuje firma Skanska DS a.s. pom�rn� velké celkové 

zadluženosti. 

 V ukazateli míry zadluženosti vidíme, že ve všech analyzovaných letech  je 

hodnota tohoto ukazatele v�tší než 100 %. Znamená to, že firma Skanska DS a.s. byla 

v tomto období pro banku klientem velice rizikovým v p�ípad� žádosti o poskytnutí 

nového úv�ru, což zpravidla znamená vyšší úro�ení nového úv�ru. 

 Ukazatel úrokového krytí vyjad�uje, kolikrát se m�že snížit zisk, jestliže firma 

nebude schopna platit náklady na cizí kapitál. Stavební firma Skanska DS a.s. �erpá 

bankovní úv�ry a z výkazu zisk� a ztrát m�žeme zaznamenat, že nákladové úroky se 

každým rokem zvyšují. Firma Skanska DS a.s je schopna splácet úroky, a to pravideln�. 

Hodnoty ukazatele úrokového krytí mají klesající trend, což sv�d�í o pravidelném 

�erpání úv�r�. 

 V ukazateli krytí stálých aktiv vlastním kapitálem nebo dlouhodobými 

zdroji je doporu�ovaná hodnota vyšší než 1, což firma Skanska DS a.s. v letech 2005 až 

2006 u obou ukazatel� spl�uje. Znamená to, že podnik používá vlastní �i dlouhodobé 

zdroje i ke krytí ob�žných aktiv, tedy podnik dává p�ednost stabilit� p�ed výnosem. 

Nevýhodou však je, že se snižuje celková efektivnost podnikání. 

 
 

Tab.18 Ukazatele zadluženosti  
  rok 2004 rok 2005 rok 2006 

celková zadluženost 0,69 0,59 0,72 
míra zadluženosti 2,36 1,49 2,54 

úrokové krytí 184 132 19 
krytí SA dlouh. kapit. 0,97 1,06 1,31 
krytí SA vlast. kapit. 0,90 1,00 1,11 



 

 51 
 
 

3.2.4.4 ukazatele aktivity 
 
Tab.19 Ukazatele aktivity 

  2004 2005 2006 
Obrat CA 1,29 1,67 1,37 
Obrat SA 3,87 4,15 5,34 

Obrat zásob 62,05 80,55 62,40 
DO zásob 6,02 4,65 5,88 

DO pohledávek 52,14 49,23 80,06 
DO závazk� 6,69 11,37 13,18 

Zdroj: vlastní výpo�et 
 

 Tyto ukazatele obratu vyjad�ují, kolikrát hodnota tržeb p�evyšuje hodnotu ur�ité 

položky aktiv. Zvýšení t�chto ukazatel� znamená pro firmu pozitivní jev. Minimální 

hranice úsp�šnosti pro obrat celkových aktiv je hodnota 1,5. Stavební firma Skanska 

DS a.s. se k této hranici blíží a v roce 2005 ji p�esahovala s hodnotou 1,67 díky 

ú�elnému využívání majetku podniku. Hodnoty obrat� stálých aktiv mají rostoucí 

tendenci, což prokazuje úm�rnou majetkovou vybavenost a její efektivní využití. 

 Doba obratu zásob je nízká, což zna�í, že firma se snaží nakládat se zásobami 

co nejefektivn�ji.  

 Doba obratu pohledávek vyjad�uje, za jakou dobu jsou pohledávky v pr�m�ru 

spláceny. Ve firm� Skanska DS a.s. je hodnota tohoto ukazatele b�hem t�í let rostoucí, 

což zna�í negativní trend. Delší pr�m�rná doba inkasa pohledávek znamená v�tší 

pot�ebu úv�r�, a tím i vyšší náklady. Firma by se m�la tedy snažit o vypo�ádání t�chto 

pohledávek nebo v nutném p�ípad� zaevidovat jejich nedobytnost. 

 Doba obratu krátkodobých závazk� nám udává, jak dlouho firma odkládá 

platbu faktur svým dodavatel�m. Z tabulky je  patrné, že u firmy Skanska DS a.s doba 

obratu pohledávek výrazn� p�evyšuje dobu obratu závazk�. To znamená, že firma 

Skanska DS a.s. poskytuje provozní úv�r, tím ovšem firma p�ichází o prost�edky, což by 

se m�lo �ešit zp�ísn�ním pohledávkové politiky. Firma se m�že dostat díky tomuto jevu 

do druhotné platební neschopnosti.  
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3.2.5 Analýza soustav ukazatel� 
 
 
 Ur�ení pyramidové soustavy ukazatel� je další z p�ístup� hodnocení finan�ního 

zdraví firmy. Poskytuje nám  p�ehlednou  analýzu  rozkladu  rentability na  ukazatele 

díl�í, jak už jsem podrobn� popsal v teoretické �ásti této diplomové práce. Nyní názorn� 

uvedu tabulkové schéma pyramidového rozkladu, tzv. Du Pont diagram, pro rok 2006 

s daty firmy Skanska DS a.s.  

 

Du Pont diagram pro rok 2006 
 
                                                     ROE = 13,19 % 
                                                   
             
           �Z/VK = 0,13 
 
 
               �Z/T = 0,03                   T/A = 1,38                A/VK = 3,55 
 
 
    �Z/ZD = 0,67                   1   :   A/T = 0,72                CZ/OA = 1,04 
               	                                                                                    	 
    ZD/EBIT = 0,86                        SA/T = 0,31               OA/krát.CZ = 1,11 
               	                                              +                                    	 
    EBIT/T = 0,05                           OA/T = 0,39               krát.CZ/dlouh.CZ = 12,57 
                                                        +                                  	 
                                                     Ost.A/T = 0,02             dlouh.CZ/VK = 0,18        
 
                                                                                                      + 1 
 
 
 Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) jsem rozložil na t�i díl�í ukazatele, 

a to na �istou ziskovost tržeb, na obrat aktiv a na ukazatel tzv. finan�ní páka. Levá 

strana diagramu odvozuje �istou ziskovost tržeb. Uprost�ed diagramu se pracuje 

s rozvahovými položkami, tedy vy�íslují se r�zné druhy aktiv a z nich se vypo�ítá obrat 

celkových aktiv. Pravá strana diagramu p�edstavuje ukazatel tzv. finan�ní páka, která 

poukazuje na zadluženost firmy. 
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 V pyramidovém rozkladu nalézáme specifickou strukturu stavební, resp. i 

obchodní firmy. V ukazateli obratu aktiv vidíme optimální hodnoty, p�ibližn� stejné 

jsou pom�ry stálých aktiv a ob�žných aktiv. Podíly ostatních aktiv jsou svou hodnotou 

zanedbatelné. Dalším ukazatelem rozkladu je ukazatel tzv. finan�ní páka, který je 

jednou z forem vyjád�ení zadluženosti podniku, tedy podílu cizích zdroj� ve finan�ní 

struktu�e podniku. Obecn� je dáno, že �ím je podíl cizích zdroj� v�tší, tím je vyšší i 

ukazatel finan�ní páka, která m�že znamenat zvyšování tržní hodnoty podniku. 

 

3.2.6 Souhrnné indexy hodnocení 
 

3.2.6.1 Kralick�v test 
 
 Kralick�v Quicktest poskytuje rychlé a jednoduché hodnocení firmy s pom�rn� 

velmi dobrou vypovídací schopností. Tento model používá ukazatele, které nepodléhají 

rušivým vliv�m a navíc reprezentují celý informa�ní potenciál rozvahy a výkazu zisk� a 

ztrát. 

 
              Graf �.3 

 

Kralick�v rychlý test
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                         Zdroj: vlastní práce 

 
 Z grafu vyplývá, že pr�m�rné ohodnocení firmy Skanska DS a.s. se pohybuje 

mezi 2 a 3,25, což odpovídá dobrému stavu finan�ního hospoda�ení. M�žeme �íci, že 

aplikace tohoto modelu byla úsp�šná. 
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3.2.6.2 Altman�v model 
 
 Altman�v index (Z-skóre) souhrnn� vypovídá o finan�ní situaci podniku. 

Výhodou Altmanova indexu je jeho jednoduchost výpo�tu a snadné za�azení do pásma 

finan�ního zdraví, avšak n�kdy m�že být zavád�jící. Existují zde ur�ité hranice pro 

p�edvídání finan�ní situace podniku, o kterých pojednává  teoretická �ást této 

bakalá�ské práce. 

 
 
             Graf �.4 
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  Zdroj: vlastní práce 

 
 Z grafu je patrné, že hodnoty Z-skóre83 jsou b�hem t�í analyzovaných let mezi 

1,8 až 2,3. To však vypovídá o nevyhran�né finan�ní situaci firmy, tzv. šedé zón�, kdy 

firma signalizuje možné finan�ní problémy. Je z�ejmé, že hodnoty Z-skóre83 každým 

rokem kolísají a nelze stoprocentn� �íci, že hodnoty se v budoucích letech budou 

zvyšovat. 
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3.3 Souhrnné hodnocení finan�ní situace spole�nosti 
 
 V p�edchozích kapitolách jsem provedl finan�ní analýzu firmy Skanska DS a.s. 

za období 2004–2006 pomocí vybraných elementárních metod a nyní celkov� 

zhodnotím výsledky této finan�ní analýzy.  

 
 Prvním hodnoceným rokem byl rok 2004. Spole�nost se nacházela 

v nevyhran�né finan�ní situaci, ve které m�la vyšší míru zadluženosti, nízkou likviditu a 

zápornou hodnotu �istého pracovního kapitálu. Firma si vzala v tomto roce b�žný 

bankovní úv�r na zásoby, který v následujících letech se snaží splácet. 

 
  V dalším roce 2005 spole�nost SKANSKA DS a.s. zapo�ala proces slu�ování 

se spole�ností SKANSKA ŽS a.s. V roce 2005 došlo ke zlepšení finan�ní situace, 

konkrétn� ke zvýšení rentability a likvidity a k poklesu celkové zadluženosti. Došlo také 

ke zvýšení �istého zisku, což zna�í o uspokojivém finan�ní hospoda�ení firmy.  

 
 V roce 2006 byla podnikatelská �innost firmy výrazn� ovlivn�na procesem 

majetkoprávní restrukturalizace skupiny SKANSKA v �R. Firma Skanska DS a.s. 

vykázala mírný pokles v ukazatelích rentability, ale její likvidita se naopak zvýšila. 

Nep�íznivý je však mírný nár�st celkové zadluženosti a zvýšení doby obratu 

pohledávek. Firma Skanska DS a.s. však v tomto roce vykazuje uspokojivou finan�ní 

situaci, kdy bezproblémov� je schopna plnit své závazky.  

 
Firma Skanska DS a.s. b�hem analyzovaných t�í let prošla významnými 

zm�nami, což velmi ovlivnilo hospodá�skou situaci ve firm�. St�ídavé zlepšování a 

zhoršování celkové finan�ní situace podniku, které signalizují vybrané metody finan�ní 

analýzy, odpovídá charakteru zakázkové výroby této stavební firmy Skanska DS a.s. 

Firma není typickým výrobním podnikem se stálým odbytem, tedy nemá své stálé 

odb�ratele. Jednotlivé zakázky firmy Skanska DS a.s. jsou svým zp�sobem jedine�né. 
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4 Návrhy na zlepšení 
 

 Významným rysem stavebních, resp. i obchodních, firem je vysoký podíl cizího 

krátkodobého kapitálu, obzvláš� v západních zemích je velice rozší�eno využívání 

obchodního úv�ru. Ve firm� SKANSKA DS a.s. pohledávky za odb�rateli p�evyšují 

závazky z obchodní �innosti, firma tedy, a� necht�n�, poskytuje obchodní úv�r. Nejv�tší 

výhodou obchodního úv�ru  oproti bankovnímu úv�ru jsou tém�� nulové náklady a 

zanedbatelná administrativa. Pokud firma SKANSKA DS a.s. bude klást v�tší d�raz na 

�ízení svých pohledávek, pak by m�la dosáhnout toho, aby obchodní úv�r �erpala, 

nikoliv poskytovala a t�chto obchodních úv�r� by m�la �erpat v co nejv�tší mí�e. 

Vysoká zadluženost tohoto typu rozhodn� není p�ekážkou rozvoje a r�stu firmy. 

Z pozice v��itele by se firma SKANSKA DS a.s. m�la snažit o slad�ní doby splatnosti 

vydaných faktur s dobou obratu pohledávek, aby tak zdarma a zbyte�n� nefinancovala 

své odb�ratele a zákazníky. 

 Ve firm� SKANSKA DS a.s. se každým rokem zvyšuje doba obratu pohledávek. 

Firma SKANSKA DS a.s. by se m�la tedy snažit vypo�ádat se s pohledávkami, tím že 

bude v�as upomínat dlužníky, ale i ú�tovat možné úroky z prodlení. V této oblasti m�že 

firma SKANSKA DS a.s. eventuáln� využít služeb faktoringových i forfaitingových 

spole�ností. Vzniku nedobytných pohledávek m�že firma SKANSKA DS a.s. p�edejít 

také tím, že bude zjiš�ovat informace o platební morálce nových zákazník� a 

v pochybných p�ípadech bude vyžadovat zálohové platby. Dále m�že firma SKANSKA 

DS a.s. požadovat jišt�ní pohledávek prost�ednictvím r�zných právních institut� jako 

nap�íklad zástavním právem, zadržovacím právem nebo r�znými formami ru�ení. 

 Pro zvýšení efektivnosti využití aktiv by m�la firma SKANSKA DS a.s. usilovat 

o optimální využití výrobních kapacit, což by p�isp�lo k r�stu produktivity práce ve 

stavební �innosti firmy. Také by m�la spole�nost dát pozor na to, aby dodavatelé 

opravdu doru�ovali faktury spole�n� s dodávkami, firma by tak nemusela evidovat a 

ú�tovat velké množství nevyfakturovaných dodávek. V oblasti zásobování by m�la 

firma SKANSKA DS a.s. zabránit skladování nevyužitých zásob nebo se postarat o 

snížení objemu nepot�ebných zásob. Je t�eba také zajistit, aby došlo k další 

minimalizaci doby, po kterou jsou zásoby v podniku než dojde k jejich spot�eb�. 
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 Firma by m�la být opatrná p�i další zadlužování. Podíl cizích zdroj� na 

celkovém kapitálu roste, v roce 2006 byla celková zadluženost až 72 %. Firma by se 

m�la pokusit v dalších letech o navýšení vlastního kapitálu, a to zvyšováním 

hospodá�ského výsledku. 

 Firma SKANSKA DS a.s. se specializuje na ur�itou oblast �i obor, a tím je 

v p�evážné v�tšin� stavebnictví. Díky nízké kapitálové intenzit� se dokáže rychle a 

pružn� p�izp�sobit novým možnostem. Management firmy SKANSKA DS a.s. by m�l 

nadále sledovat novinky v rámci technologického vývoje. To je také jedním 

z d�ležitých úkol� této spole�nosti. K tomu je však nezbytná znalost trhu a poptávky. 
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Záv�r 
 
 P�i zpracování bakalá�ské práce jsem vycházel zejména ze svých znalostí, které 

jsem získala v pr�b�hu studia. Pro dopln�ní mých znalostí mi pomohly knihy odborné 

literatury zam��ené na téma mé bakalá�ské práce. Nejd�ležit�jším zdrojem informací se 

mi však stal firemní materiál, který mi byl poskytnut. 

 
 Hlavním cílem této diplomové práce bylo seznámit �tená�e s obsahem pojmu 

finan�ní analýza a s jejím využitím, zejména s jejími jednotlivými metodami, vybrané 

metody aplikovat na reálná data konkrétní firmy a pokusit se o p�ípadná doporu�ení ke 

zlepšení finan�ní situace firmy. 

 V teorii existuje široká paleta metod hodnocení výkonnosti firmy a tém�� 

všechny vycházejí z  ú�etních výkaz�. Vzhledem k velké ší�i dané problematiky bylo 

možné v této bakalá�ské práci se zam��it pouze na její vybrané oblasti. Zam��il jsem se 

tedy na elementární metody finan�ní analýzy, ur�il jsem jejich výhody a nevýhody a 

v rámci praktické �ásti této bakalá�ské práce jsem popsané metody finan�ní analýzy 

aplikoval na data firmy Skanska DS a.s. za období 2004–2006. Výsledky jednotlivých 

finan�ních ukazatel� popisují a komentují p�edchozí kapitoly. Objektivnost a pravdivost 

t�chto zjišt�ných výsledk� však závisí nejen na zvolené metod� a správné interpretaci, 

ale p�edevším na dostupnosti a v�rohodnosti informací.  

 
 Stavební firma Skanska DS a.s. se �adí mezi nejlepší spole�nosti na trhu 

dopravních staveb �eské republiky. Analýza ú�etních výkaz�, pom�rových ukazatel� a 

jednotlivých model� to jen potvrdila. Firma Skanska DS a.s. i p�es proces slou�ení  se 

spole�ností SKANSKA ŽS a.s. dokázala udržet dobrou finan�ní pozici. Na základ� 

provedené analýzy však lze firm� Skanska DS a.s. doporu�it, aby se blíže zam��ila na 

zhoršující se oblast likvidity, oblast �ízení podnikových zásob a udržela si dobrou 

platební morálku svých odb�ratel�. P�edpokládám však, že v budoucích letech bude 

firma Skanska DS a.s. vykazovat stále se zvyšující výkonnost, rozvíjet své technologie a 

mít stále v�tší podíl na trhu. 
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P�ílohy 

1) rozvaha 2004, 2005, 2006 

 

Ozna�. A K T I V A �ád.
   

a b c rok 2004 rok 2005 rok 2006
AKTIVA CELKEM (�.02+03+31+62) 001 6 593 481 6 521 829 10 398 554

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002
B. Stálá aktiva (�.04+13+23) 003 2 171 715 2 591 362 2 639 828
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (�.05 až 12) 004  5 646  3 751  10 252

B.I.1. Z�izovací výdaje 005
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006
3. Software 007  5 231  2 810  1 538
4. Ocenitelná práva 008  8 714
5. Goodwill 009
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010
7. Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek 011   415   941

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek

012

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  (�.14 až 22) 013 1 320 237 1 801 524 2 369 407
B.II.1. Pozemky 014  127 599  141 298  192 669

2. Stavby 015  433 120  561 021  820 843
3. Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí 016  432 570  698 929 1 127 494
4. P�stitelské celky trvalých porost� 017   725   97   83
5. Základní stádo a tažná zví�ata 018
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019  72 039   499   976
7. Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek 020  60 424  182 207  120 564

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021  57 067  96 282  1 088

9. Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku 022  136 693  121 191  105 690
B.III. Dlouhodobý finan�ní majetek (�.24 až 30)      023  845 832  786 087  260 169

B.III.1. Podíly v ovládaných a �ízených osobách 024  828 378  770 358  246 169

2. Podíly v ú�etních jednotkách pod podstatným 
vlivem

025  12 350  12 000  12 000

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026

4. P�j�ky a úv�ry ovládaným a �ízeným osobám a 
ú�etním jednotkám pod podstatným vlivem

027  5 104  3 729  2 000

5. Jiný dlouhodobý finan�ní majetek 028
6. Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek 029

7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan�ní 
majetek

030

OBDOBÍ
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Rozvaha (nekonsolidovaná)

Ozna�. A K T I V A �ád.
   

a b c rok 2004 rok 2005 rok 2006

C. Ob�žná aktiva  (�.32+39+47+57) 031 4 246 672 3 668 630 7 190 678
C.I. Zásoby  (�.33 až 38) 032  140 606  139 159  230 468

C.I.1. Materiál 033  50 254  48 565  30 072
2. Nedokon�ená výroba 034  83 094  86 892  189 676
3. Výrobky 035
4. Zví�ata 036
5. Zboží 037
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038  7 258  3 702  10 720

C.II. Dlouhodobé pohledávky  (�.40 až 46) 039  226 289  390 295  354 094
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztah� 040  182 930  319 796  303 298

2. Pohledávky za ovládanými a �ízenými osobami 041

3.
Pohledávky za ú�etními jednotkami pod 
podstatným vlivem

042

4. Pohledávky za spole�níky, �leny družstva a za 
ú�astníky sdružení

043  2 675

5. Dohadné ú�ty aktivní 044
6. Jiné pohledávky 045
7. Odložená da�ová pohledávka 046  43 359  70 499  48 121

C.III. Krátkodobé pohledávky  (�.48 až 56) 047 3 147 048 2 759 136 6 031 838
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztah� 048 1 217 870 1 470 512 3 136 555

2. Pohledávky za ovládanými a �ízenými osobami 049  926 388  752 816 2 459 952

3.
Pohledávky za ú�etními jednotkami pod 
podstatným vlivem

050

4. Pohledávky za spole�níky, �leny družstva a za 
ú�astníky sdružení

051  34 353

5. Sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní 052
6. Stát - da�ové pohledávky 053  123 087  296 870  119 272
7. Ostatní poskytnuté zálohy 054  557 631  56 046  39 664
8. Dohadné ú�ty aktivní 055  13 095  13 836  10 214
9. Jiné pohledávky 056  308 977  169 056  231 828

C.IV. Krátkodobý finan�ní majetek (�.58 až 61) 057  732 729  380 040  574 278
C.IV.1. Peníze 058   714   871  1 092

2. Ú�ty v bankách 059  732 015  379 169  573 186
3. Krátkodobý finan�ní majetek 060
4. Nedokon�ený krátkodobý finan�ní majetek 061

D.I. �asové rozlišení  (�.63+64+65) 062  175 094  261 837  568 048
D.I.1. Náklady p�íštích období 063  96 796  74 491  83 380

2. Komplexní náklady p�íštích období 064
3. P�íjmy p�íštích období 065  78 298  187 346  484 668

OBDOBÍ

 



 

 65 
 
 

Rozvaha (nekonsolidovaná)
Ozna�. P A S Í V A �ád.

  a    b  c rok 2004 rok 2005 rok 2006 

PASÍVA CELKEM         (�.67+84+117) 066 6 593 481 6 521 829 10 398 554
A. Vlastní kapitál        (�.68+72+77+80+83)          067 1 952 860 2 604 245 2 931 827

A.I. Základní kapitál              (�.69+70+71) 068  502 000  502 000  502 000
A.I.1. Základní kapitál              069  502 000  502 000  502 000

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 070
3. Zm�ny základního kapitálu 071

A.II. Kapitálové fondy             (�.73 až 76) 072  66 517  62 132  73 770
A.II.1. Emisní ažio 073

2. Ostatní kapitálové fondy 074  69 743  69 742  70 865
3. Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní majetku a závazk� 075 - 3 226 - 7 610  2 905
4. Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní p�i p�em�nách 076

A.III.
Rezervní fondy, ned�litelný fond a ostatní fondy 
ze zisku (�.78+79+80)

077  372 918  372 928  372 928

A.III.1. Zákonný rezervní fond 078  372 670  372 680  372 680
2. Ned�litelný fond 079
3. Statutární a ostatní fondy 080   248   248   248

A.IV. Výsledek hospoda�ení minulých let  (�.82+83) 081  734 901  788 893 1 596 505
A.IV.1. Nerozd�lený zisk minulých let 082  734 901  811 425 1 596 505

2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 - 22 532

A.V.
Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního 
období(+/-) 084  276 524  878 292  386 624

B. Cizí zdroje     (�.86+91+102+114) 085 4 603 142 3 886 384 7 450 988
B.I. Rezervy               (�.87 až90) 086  149 701  143 427  438 338

B.I.1. Rezervy podle zvláštních p�edpis� 087  9 723  5 810
2. Rezerva na d�chody a podobné závazky 088
3. Rezerva na da� z p�íjm� 089
4. Ostatní rezervy 090  149 701  133 704  432 528

B.II. Dlouhodobé závazky         (�.92 až 101) 091  156 280  339 532  516 684
B.II.1. Závazky z obchodních vztah� 092  156 280  339 532  516 520

2. Závazky k ovládaným a �ízeným osobám 093

3.
Závazky k ú�etním jednotkám pod podstatným 
vlivem

094

4. Závazky ke spole�ník�m, �len� družstva a k 
ú�astník�m sdružení

095

5. Dlouhodobé p�ijaté zálohy 096   164
6. Vydané dluhopisy 097
7. Dlouhodobé sm�nky k úhrad� 098
8. Dohadné ú�ty pasívní 099
9. Jiné závazky 100

10. Odložený da�ový závazek 101

OBDOBÍ
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Rozvaha (nekonsolidovaná)

Ozna�. P A S Í V A �ád.
  a b  c rok 2004 rok 2005 rok 2006

B.III. Krátkodobé závazky  (�.103 až 113) 102 4 297 161 3 403 425 6 495 856
B.III.1. Závazky z obchodních vztah� 103 2 145 474 2 018 983 4 330 276

2. Závazky k ovládaným a �ízeným osobám 104  61 670  114 696  13 117

3.
Závazky k ú�etním jednotkám pod podstatným 
vlivem

105

4. Závazky ke spole�ník�m, �len� družstva a k 
ú�astník�m sdružení

106  54 437

5. Závazky k zam�stnanc�m 107  38 705  40 702  60 096

6. Závazky ze sociálního zabezpe�ení a zdravotního 
pojišt�ní

108  21 078  22 262  35 578

7. Stát - da�ové závazky a dotace 109  33 319  7 854  11 482
8. Krátkodobé p�ijaté zálohy 110 1 235 472  153 192  63 745
9. Vydané dluhopisy 111

10. Dohadné ú�ty pasívní 112  575 930  862 864 1 725 919
11. Jiné závazky 113  185 513  182 872  201 206

B.IV. Bankovní úv�ry a výpomoci    (�.115+116+117) 114   110
B.IV.1. Bankovní úv�ry dlouhodobé 115

2. Krátkodobé bankovní úv�ry 116   110
3. Krátkodobé finan�ní výpomoci 117

C.I. �asové rozlišení (�.119+120) 118  37 479  31 200  15 739
C.I.1. Výdaje p�íštích období 119  1 524  4 627

2. Výnosy p�íštích období 120  35 955  26 573  15 739

OBDOBÍ
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2) výkaz zisk� a ztrát 2004, 2005, 2006 

 

Ozna�. TEXT �íslo

�ádku

a b c rok 2004 rok 2005 rok 2006
I. Tržby za prodej zboží 01  107 033

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02  102 151
+ Obchodní marže   (�.01-02) 03  4 882
II. Výkony     (�.05+06+07) 04 8 475 879 10 874 635 14 142 653
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb 05 8 408 214 10 753 436 13 996 090

II.2. Zm�na stavu vnitropodnikových zásob vlastní 
výroby

06  55 746  3 797  85 434

II.3. Aktivace 07  11 919  117 402  61 129
B. Výkonová spot�eba       (�.09+10) 08 6 660 719 8 663 156 11 266 549
B.1. Spot�eba materiálu a energie 09 1 423 075 2 037 257 2 996 145
B.2. Služby 10 5 237 644 6 625 899 8 270 404

+ P�idaná hodnota (�.03+04-08) 11 1 815 160 2 211 479 2 880 986
C. Osobní náklady      (�.13 až 16) 12 1 104 734 1 146 696 1 635 153
C.1. Mzdové náklady 13  769 588  835 497 1 189 298
C.2. Odm�ny �len�m orgán� spole�nosti a družstva 14   803

C.3. Náklady na sociální zabezpe�ení a zdravotní 
pojišt�ní

15  315 951  289 080  414 469

C.4. Sociální náklady 16  19 195  22 119  30 583
D. Dan� a poplatky 17  22 399  14 326  18 701

E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku

18  138 106  185 849  270 047

III. Tžby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19  158 144  207 644  138 889
III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20  23 278  104 579  74 261
III.2 Tržby z prodeje materiálu 21  134 866  103 065  64 628

F. Z�statková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu

22  149 083  229 814  111 792

F.1
Z�statková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 

23  19 586  138 798  54 930

F.2 Prodaný materiál 24  129 497  91 016  56 862

G.
Zm�na stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních náklad� p�íštích 
období

25 - 44 075 - 108 280  182 066

IV. Ostatní provozní výnosy 26  40 421  64 235  44 614
H. Ostatní provozní náklady 27  60 142  164 337  174 958

VI. P�evod provozních výnos� 28
I. P�evod provozních náklad� 29

* Provozní výsledek hospoda�ení  583 336  850 616  671 772
    [�.11-12-17-18+19-22-25+26+(-27)-(-28)-29]

OBDOBÍ
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Výkaz zisk� a ztrát (nekonsolidovaný)

Ozna�. TEXT �íslo
�ádku

a b c rok 2004 rok 2005 rok 2006
VI. Tržby z prodeje cenných papír� a podíl� 31  40 739

J. Prodané cenné papíry a podíly 32  54 302

VII.
Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku   
(�.34+35+36)

33  300 000

VII.1. Výnosy z podíl� v ovládaných a �ízených osobách 
a v ú�etních jednotkách pod podstatným vlivem

34  300 000

VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír� 
a podíl�

35

VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního 
majetku

36

VIII. Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku 37
K. Náklady z finan�ního majetku 38

IX. Výnosy z p�ecen�ní cenných papír� a derivát� 39  20 611
L.. Náklady z p�ecen�ní cenných papír� a derivát� 40  5 071

M. Zm�na stavu rezerv a opravných položek ve 
finan�ní oblasti

41 - 12 946 -  65  64 699

X. Výnosové úroky 42  5 983  5 617  40 019
N. Nákladové úroky 43  3 170  6 445  35 317

XI. Ostatní finan�ní výnosy 44  212 294  162 565  261 466
O. Ostatní finan�ní náklady 45  368 637  234 975  319 364

XII. P�evod finan�ních výnos� 46
P. P�evod finan�ních náklad� 47

* Finan�ní výsledek hospoda�ení - 140 584  213 264 - 102 355
[�.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+-46-47]

Q. Da� z p�íjm� za b�žnou �innost     (�.50+51) 49  198 217  185 588  191 206
Q.1. -splatná 50  186 598  212 398  170 617
Q.2. -odložená 51  11 619 - 26 810  20 589

** Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost  244 535  878 292  378 211
(�.30+48-49)

XIII. Mimo�ádné výnosy 53  31 989  26 981
R. Mimo�ádné náklady 54  18 568
S. Da� z p�íjm� z mimo�ádné �innosti     (�.56+57) 55
S.1. -splatná 56
S.2. -odložená 57

* Mimo�ádný výsledek hospoda�ení (�.53-54-55) 58  31 989  8 413

T. P�evod podílu na výsledku hospoda�ení 
spole�ník�m (+/-)

59

*** Výsledek hospoda�ení za ú�etní období(+/-)  276 524  878 292  386 624
(�.52+58-59)

**** Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním (+/-)  474 741 1 063 880  577 830
(�.30+48+53-54)

52

60

48
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 3)   výkaz CashFlow 2004, 2005, 2006 

P�ehled o pen�žních tocích
rok 2004 rok 2005 rok 2006
189 606 739 790 1164 381

Pen�žní toky z hlavní výd�le�né �innosti
Z: Ú�etní zisk nebo ztráta z b�žné �innosti p�ed zdan�ním  442 752 1 063 880  569 417
A.1. Úpravy o nepen�žní operace  74 488 - 170 947  541 676
  A.1.1. Odpisy stálých  aktiv  122 430  170 347  254 546
  A.1.2. Zm�na stavu: - 41 345 - 92 843  276 702
    A.1.2.1. opravné položky k nabytému majetku  15 676  15 502  15 501
    A.1.2.2. rezerv a ostatních opravných položek - 57 021 - 108 345  261 201
  A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv - 3 692 - 34 219 - 19 331
  A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papír�  13 563
  A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku - 300 000
  A.1.6. Vyú�tované nákladové a výnosové úroky - 2 813   828 - 4 702
  A.1.7. P�ípadné úpravy o ostatní nepen�žité operace -  92  2 939  34 461

 517 240  892 933 1 111 093

A.2. Zm�na pot�eby pracovního kapitálu  660 019 - 530 377 - 570 447

-1 363 452  185 008 -1 996 395

2 112 975 - 716 935 1 495 277

  A.2.3. Zm�na stavu zásob - 89 504  1 550 - 69 329
  A.2.4. Zm�na stavu finan�ního majetku, který není zahrnut do pen�žních prost�edk�

1 177 259  362 556  540 646

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrok� - 3 170 - 6 445 - 35 317
A.4. P�ijaté úroky  5 983  5 617  40 019
A.5. Zaplacená da� z p�íjm� za b�žnou �innost a dom�rky dan� za minulá období - 186 598 - 235 783 - 255 351
A.6. P�íjmy a výdaje spojené s mimo�ádnými ú�etními p�ípady  31 989  8 413
A.7. P�ijaté dividendy a podíly na zisku  300 000
A.*** �istý pen�žní tok z provozní �innosti 1 025 463  425 945  298 410
Pen�žní toky z investi�ní �innosti
B.1. Nabytí stálých aktiv - 405 648 - 732 357 - 564 503
  B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku - 348 113 - 1 640 - 554 068
  B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku - 2 148 - 729 603 - 10 435
  B.1.3. Nabytí dlouhodobého finan�ního majetku - 55 387 - 1 114
B.2. P�íjmy z prodeje stálých aktiv  23 278  145 318  74 261

 23 278  104 579  74 261

  B.2.2.P�íjmy z prodeje dlouhodobého finan�ního majetku  40 739
B.3. P�j�ky a úv�ry sp�ízn�ným osobám  1 375  1 729
B.*** �istý pen�žní tok vztahující se k investi�ní �innosti - 382 370 - 585 664 - 488 513

A*. �istý pen�žní tok z provozní �innosti p�ed 
finan�ními položkami,zm�nami pracovního kapitálu a 
mimo�ádnými položkami

A.** �istý pen�žní tok z provozní �innosti p�ed 
finan�ními položkami, zdan�ním a mimo�ádnými 
položkami

P. Stav pen�žních prost�edk� a pen�žních ekvivalent� 
na za�átku ú�etního období

  B.2.1.P�íjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku

  A.2.2. Zm�na stavu krátkodobých závazk� z provozní 
�innosti a p�echodných ú�t� pasiv

  A.2.1. Zm�na stavu pohledávek z provozní �innosti a 
p�echodných ú�t� aktiv
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Pen�žní toky z finan�ních �inností

C.2. Dopady zm�n vlastního kapitálu na pen�žní prost�edky -99 970 -200 031 -400 000

 30 - 31

  C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spole�ník�m
  C.2.3. Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní majetku a závazk�
  C.2.4. Úhrada ztráty spole�níky
  C.2.5. Platby z fond� tvo�ených ze zisku

-100 000 -200 000 -400 000

C.*** �istý pen�žní tok vztahující se k finan�ní �innosti -99 970 -200 031 -400 000

F. �isté zvýšení nebo snížení pen�žních prost�edk� 543 123 -359 750 -590 103
732 729 380 040 574 278R. Stav pen�žních prost�edk� a pen�žních ekvivalent� 

na konci období

  C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku v�etn� 
zaplacené srážkové dan�

  C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia  event. 
rezervního fondu

C.1. Zm�na stavu dlouhodobých, pop�. krátkodobých 
závazk� z finan�ní oblasti

 

 


